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ÖNSÖZ

Kültür Bakanlığının “Türk Büyükleri” serisi için, babam Sadri Mak-
sudi Arsal’ın hayatını anlatan bir kitap yazmam konusundaki teklifi ka-
bul etmekle, güç bir vazifeyi üzerime almış bulunuyorum. Bu güçlüğün 
çeşitli sebepleri vardır.

Bir kere, Sadri Maksudi’nin 78 yıllık hayatının 34 yılı Rusya’da, 11 yılı 
Fransa’da, 32 yılı Türkiye’de geçmiştir. Bu üç dönem hakkında bilgi ve 
kaynak toplamak kolay değildir. İşi güçleştiren bir sebep de Sadri Mak-
sudi’nin çok cepheli bir insan oluşudur. O, Rusya’daki yıllarında kendisi 
tarihî olaylar üretmiş, tarih yapmış, daha sonra tarih yazmıştır. Tarihçi 
olduğu kadar da hukukçu ve dilcidir. 

İşimi bir yandan kolaylaştıran, bir yandan güçleştiren bir sebep de 
Sadri Maksudi’nin yakını olmamdır. Tarafsız ve objektif kalmak için her 
an çaba harcamam gerekecekti. Bu son güçlüğü mümkün olduğu kadar 
başkalarını konuşturmak, alıntılar yapmakla yenmeye çalıştım. 

Sadri Maksudi Kazan Türklerindendir. Türkiye’de, Dış Türkler ara-
sında en az tanınan ve bilinen Kazan Türkleridir. Kazan Türklerinin 
geçmişi hakkında bir fikir vermek için, uzunca bir Giriş faslı yazmayı 
gerekli buldum.

Sadri Maksudi’nin Rusya’daki politik faaliyetine ve millî mücadele-
sine bir mana verilmesi için, okuyucunun bu millî mücadelenin hangi 
ortamda yapıldığını bilmesi gerekiyordu. Bu sebeplerle, kitabın “Siyasî 
faaliyet yılları” bölümü yüklüce oldu.

Bir şey daha var: Bugün Sovyet Ruslarının kölesi olan Kazan Türkleri, 
ileride hürriyete kavuştukları zaman, tarihlerinin bazı bölümleri üze-
rindeki yasaklar kalkacaktır. O zaman yirminci yüzyılın başındaki Millî 
Mücadeleleri ile ilgileneceklerdir. Bu düşünce ile kitabın bazı fasılların-
da, Kazan Türklerinin gelecek kuşakları için faydalı olabilecek bilgileri 
vermeye çalıştım. 

Sadri Maksudi, fikir ve ilim bakımından, hayatının en zengin ve ve-
rimli dönemini Türkiye’de geçirmiştir. Bu eserler hakkında kendim fikir 
beyan etmeyip, hep sözü başkalarına bıraktım.

Kitapta şu veya bu olay münasebetiyle, Sadri Maksudi’nin düşünce 
ve duyguları da açıklanmışsa, bunların tarafımdan icat edildiği zanne-
dilmesin. Kendisi ile aramızda, belki ender rastlanan cinsten bir fikir 
arkadaşlığı vardı. Bana “Sen hem kızım, hem oğlumsun” derdi. Geçmi-
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şindeki olayları ve bu olaylar sırasında düşünmüş ve duymuş olduklarını 
bana anlatmayı severdi. 

Bir insan hakkında, yakını tarafından yazılmış bir kitabın, bir ya-
bancı tarafından yazılacak kitaptan farklı olması tabiidir.

Bu önsözü bitirmeden önce, şu noktaya dikkati çekmeliyim: Rusya ile 
ilgili tarihlerin hepsi eski Rus takvimine göredir. Ben bu tarihleri kay-
naklarda böyle buldum.

Bu kitabın yazılışı sırasında, bana her türlü kolaylığı gösteren ve hatta 
bazı elemanlarını benim için çalıştıran Büyük Millet Meclisi Kütüphane 
Müdürü Hilmi Çelik’e ve Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Müdürü Peri-
han Dircan’a, bazı kaynaklar bulmaya yardım eden Prof. Gök-Alp Türü-
koğlu ile Kazanlı Mühendis Mahmut Tahir’e ve çeşitli kütüphanelerdeki, 
yardımlarını esirgemeyen Melda Aktürk, Serap Alpagot, Nesrin İnce ve 
Şenay Yemişi adlı sevimli hanımlara burada teşekkürlerimi sunarım.

Adile Ayda
20 Nisan 1990 



İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

Adile Ayda’nın Sadri Maksudi Arsal’ın hayat hikâyesini anlattığı bu 
kitapta, büyük bir Türk milliyetçisi ve bilge adamın siyasi mücadele-
lerini ve bilimsel çalışmalarını görüyoruz. Sadri Maksudi, bir tarihçi, 
hukukçu, sosyolog, dil bilimci, siyaset bilimcidir; disiplinler arası bir 
bilim adamıdır. Aynı zamanda bir devlet adamı ve siyasi liderdir. Bütün 
bilimsel arayışlarında temel değeri Türk milliyetçiliği olmuştur. Ondaki 
milliyetçilik duygusunu tetikleyen ve besleyen, batılı ülkelerin Türkleri 
hor görüp, kendilerini üstün milletler olarak görmeleridir. Kimi Avrupa 
ülkesinde karşılaştığı bu tür davranışlara isyan eden Sadri Maksudi, ya-
şamı boyunca kadim Türk tarihini araştırmış, araştırmalarını kaleme 
aldığı bilimsel eserleri ile güçlü bir ses oluşturmuştur.  

Sadri Maksudi’nin yaşamı tarihi olayların etkisinde gelişmiştir. Bu 
açıdan, yaşamının ve eserlerinin değerlendirilmesinde o tarihlerdeki 
siyasi koşullar önemlidir. Diğer taraftan Sadri Maksudi, Rusya’da İmpa-
ratorluk döneminde Kazan Türklerine muhtariyet verilmesi yolundaki 
çabaları ve Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde dil, 
tarih ve hukuk alanlarındaki inkılaplara katkılarıyla, kendisi de tarihin 
akışına bizzat yön vermiş önemli bir fikir adamıdır.

Sadri Maksudi gibi çok yönlü bir bilim adamının sıra dışı hayat öy-
küsünün ve eserlerinin hakkıyla değerlendirilmesi için daha pek çok 
araştırma yapılması gerekiyor. Annem Adile Ayda’nın 1991 yılında ya-
yımlanan bu kitabı, o dönemde Abdullah Battal Taymas’ın kısa çalışma-
ları dışında Sadri Maksudi hakkındaki tek kitaptı. Sadri Maksudi’nin bi-
yografisini ayrıntılı olarak kapsayan bu eser, kısa zamanda bu konudaki 
temel kaynak haline gelmiştir. Özellikle yurt dışında, Rusya Müslüman-
larını konu alan yüzlerce kitap ve makale bu esere atıf yapmıştır; Rusça 
çevirisi de yayımlanmıştır.

Son yıllarda Sadri Maksudi Arsal’a ilgi azalmayıp artmış, zaman geç-
tikçe fikirleri, eserleri ve faaliyetleri daha da çok takdir görmüştür. Türk 
Tarih Kurumu, Türk Tarihi ve Hukuk kitabını 2014 ve 2020 yıllarında iki 
kez yeniden bastı, Türk Dil Kurumu, 2015 yılında Türk Dili İçin kitabının 
tıpkı basımını yaptı. Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları 2018 yılında 
tekrar yayımlandı. Kazan Türkleri arasında da Arsal’a, siyasi düzenin 
imkan verdiği ölçüde, iade-i itibar edildi. 2016 Aralık ayında Kazan’da-
ki İstanbul Parkı’na yerleştirilen Sadri Maksudi Arsal heykeli bu yönde 
gelinen önemli bir aşama oldu. Yine Kazan’da, 1998’de Sadri Maksudi ve 
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2018’de Hadi ve Sadri Maksudi kardeşler için düzenlenen sempozyum-
larda değerli araştırmalarla anıldı. 

Kitabın 1991 yılındaki yayımından bu yana, Sadri Maksudi’nin hayatı 
ve çalışmaları konusunda ortaya çıkan bilgi, belge ve fotoğraflar Adi-
le Ayda’nın yazdıklarını tamamladı. İlk baskının yazıldığı 1990 yılında, 
henüz Sovyetler Birliği dağılmamıştı ve varlığını sürdüren Demir Perde 
nedeni ile Arsal’ın doğup büyüdüğü topraklarda yaşayan topluluklarla 
temas mümkün değildi. Hatta 1993 yılına kadar elimizde, Sadri Maksu-
di’nin 1917 öncesine ait pek az fotoğrafı bulunuyordu. Diğer taraftan, son 
otuz yılda bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde, pek çok değerli 
kitap ve belge dijital dünyada ulaşılabilir hale geldi, kitapta bahsi geçen 
olayları daha ayrıntılı olarak değerlendirme imkanı doğdu. Bütün bu ge-
lişmeler, ikinci baskıyı gerektirdi. 

Kitabın yeni baskısındaki temel değişiklikler, kitabın sonuna ilave 
edilen belgeler ve ilk baskıda biyografiye tarihi bir perspektif sağlayan 
“Giriş” bölümünün kitabın sonuna alınarak, “Sadri Maksudi Arsal’ın 
Doğduğu Topraklar” bölümü şeklinde yer almasıdır. Okuyucuya daha 
geniş bir perspektif sağlayacağı düşünülen pek çok yeni fotoğraf eklen-
miş, bu fotoğraflarda zaman, mekan ve kimlikler açısından ayrıntılı 
bilgi verilmiştir. Kitabın sonunda yer alan belgelerde Sadri Maksudi Ar-
sal’ın siyasi portresi ve özellikle 1917-1920 dönemi siyasi faaliyetlerine 
ışık tutan ayrıntılar bulunmaktadır. Mart 2020’den beri Türkiye’de pan-
deminin neden olduğu koşullarda, kitabın şimdilik sadece dijital olarak 
yayınlanması uygun görülmüştür; ileride daha farklı formatlarda ya-
yımlanacaktır. 

Gülnur Üçok
Aralık 2021



I. YETİŞME YILLARI



Taşsu (Fotoğraflar 2004 yılında çekilmiştir)

Taşsu Mektebi 



1 İleride ayrıntılarını anlatacağımız kayıt yanlışlığı sebebiyle, Sadri Maksudi’nin Türkiye’deki 
resmi doğum yılı 1880 idi. (Editörün notu: Kitabın sonunda verilen Belge 1 onun 1878 yılında 
doğduğunu belgelemektedir.)

2 Belge Arap harfleriyle, fakat Kazan Türkleri tarafından 1920 ile 1927 arasında kullanılmış olan 
“Yeni imla” ile yazılmıştır. Sadri Maksudi Rusya’dan ayrılırken hiçbir şey götürememiş olduğuna 
göre, bu soy kütüğünü Rusya’dan söz konusu dönemde getirtmiş olduğu anlaşılıyor.

3 Kazan Türkçesinde imama molla denir.
4 Her köyde camiin yanında, bir okulun bulunması Bulgar Hanlığı döneminden beri süren bir 

gelenekti.

1-	 SaDRİ	MaKSuDİ’NİN	ÇocuKLuğu	(1879-1895)
Sadri Maksudi eski Kazan Hanlığı’nın başkenti Kazan şehrinin 30 

kilometre kuzeyinde bulunan ve etrafındaki verimli topraklar sayesin-
de her dönemde refah ve bolluk görmüş olan Taşsu köyünde, 5 Ağustos 
1879’da1 dünyaya gelmiştir. 

Sadri Maksudi’nin evrakının arasında soy kütüğü bulunmuştur2. 
Buna göre bilinen en eski atası Bulat’tır. Bulat’tan itibaren Sadri Maksu-
di’nin soy kütüğü şöyledir:

Bulat
İsmail

Kurban Ali
Maksut

Aynettin
Nizamettin

Sadri
1740 yılında vefat ettiği bilinen Maksut Efendi çok tanınmış bir din 

âlimidir. Onun vefatından sonra, adını yaşatmak için aile Maksudi so-
yadını almıştır. 

Rivayete göre, Maksudiler şehirli bir aile imiş. Rus zulmü sebebiyle 
köye sığınmışlar. 

Küçük Sadri’nin babası Taşsu köyünün imamı Nizamettin Molla3 idi. 
İnsancıl ve konuşkan dedesi Aynettin Molla da Taşsu’nun sosyal hayatın-
da önemli rol oynardı. Çünkü o, köy halkını başına toplayıp, bildiklerini, 
okuyup öğrendiklerini, mesela “Kısas-ı Enbiya” hikayelerini etrafında-
kilere anlatmayı severdi. Kız torunlarının acayip adlarını o koymuştu. 
Fazla yorgunluğa gelemediği için, imamlık vazifesini erkenden oğlu Ni-
zamettin’e devretmişti.

Nizamettin Molla gayretli, çalışkan, mantık, nizam ve vazife adamı 
idi. Üzerindeki yük ağırdı. İmamlıktan başka, köy okulunun idaresi4, 
köy muhtarlığı, köy halkı arasındaki anlaşmazlıklarda hakemlik ve hat-
ta hâkimlik, her türlü sorunla ilgili danışmanlık onun üzerinde idi.

Bu kitabın yazarı, dört beş yaşlarında iken, bir iki defa Taşsu köyüne 
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5 Kazan Türkçesinde “ümeçe”: Türk icadı olan, genellikle kadınlar arasında görülen bir gelenek ve 
bir dayanışma şeklidir. Kazan Türkleri arasında çok yaygındı.

6 Taymas, A. Battal, İki Maksudiler, İstanbul 1959, s. 13

I. YETİŞME YILLARI

gitmiştir. Taşsu köyden çok bir sayfiye yerine benziyordu. Evler bakımlı 
bahçeler içinde, ahşaptan mazbut evlerdi. Her evin bitişiğinde, bugün 
sauna adı verilen cinsten iki odalı bir küçük hamam vardı. Mutfakların 
döşeme altı, “baz” adı verilen, kıştan kar ile doldurulmuş birer buzdola-
bı idi. Hemen her aile Kazan’a gidip ticaretle zengin olmuş veya okuyup 
bir medresede hocalık yapan bir amca veya dayı ile iftihar edebiliyordu. 

Nizamettin Molla yerine getirdiği çeşitli hizmetlerin karşılığını faz-
lasıyla alıyordu. Çünkü zengin bir köy olan Taşsu’da halk doğum, ölüm, 
evlenme gibi olaylar münasebetiyle imama bağışta bulunmak, onu arma-
ğanlara boğmak için yarış halinde idi. Nizamettin Molla’nın evinin altın-
daki “baz” tereyağından, peynirden, bal ve reçelden dolup taşıyordu. 

Sadri’nin annesi Meftuha Hanım okuryazar bir kadındı. Esasen, köy 
okulunun kızlar kısmını o idare ediyordu. Kadın meclislerinde, imece-
lerde5 o başkanlık ederdi. Ev işlerinde kendisine yardımcı olan bir, hatta 
olağanüstü günlerde iki kadın vardı.

Sadri Maksudi ailenin en küçüğü idi. Büyük ağabeyi Hâdi, küçük ağa-
beyi Salâhattin, büyük ablası Dürrü-Masfufe (Dizilmiş İnci) ve küçük ab-
lası Dürrü-Menşure (Saçılmış İnci) tarafından alabildiğine şımartılırdı. 
Büyük ağabeyi Hâdi Sadri’den on yaş büyüktü ve her zaman onun koruyu-
cusu ve eğiticisi olmuştur. Küçük ağabeyi Salâhattin pratik kafalı, bece-
rikli, ailede ve evde bozuk şeyleri düzelten, karışık şeyleri düzene koyan, 
ayağı yere basan tipte bir insandı. Sadri’nin ablası Masfufe kadın kadın-
cık bir hanım kızdı. Çok iyi bir ev hanımı ve çok iyi bir anne olmuştur. 

Menşure’ye gelince... Babası ona “ismi ile müsemma” derdi. Yani 
“ismi ile (isabetli şekilde) isimlendirilmiş”. Çünkü Menşure, kadından 
çok erkeğe benzeyen, dalgın, dağınık, dedesinden geçmiş filozof tabi-
atına sahip bir kızdı. Büyüyüp evlendikten sonra da çocuğu beşikte ağ-
larken, tencerede yemeği yanarken, etrafındakilere dünyanın kuruluşu 
veya ahır zaman hakkında sorular sorardı. 

Sadri Maksudi hakkında, sonraları hatıralarını yazmış olan bazı 
kimseler, onun için “aristokrat tabiatlı” deyimini kullanmışlardır6. Bu 
şüphesiz, babasının köydeki sosyal durumunun onda yarattığı bir sıfattı. 
Sadri’nin babası köyde en çok sayılan, en çok sözü geçen, en çok önem 
verilen insandı. Bu küçük çocukta, bir çeşit soyluluk duygusu doğur-
muştu; Nizamettin Molla’nın oğlu bayağı hareketler, çirkin şakalar, adi 
yaramazlıklar yapamazdı. Nasıl babası başka büyüklere örnek ise, o da 
başka çocuklara örnek olmalı idi. 
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7 Kazan Türkleri bugün de Rus kelimesini Urus telaffuz etmektedirler. Bilindiği gib, Türk dilinde R 
harfi ile başlayan kelime yoktur. 

8 “Süyüm” İstanbul Türkçesindeki “Sevim” kelimesinin Kazan Türkçesindeki telâffuzudur.
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Sadri daha küçükken, büyük ağabeyi Hâdi, köy okulunu bitirip Ka-
zan’daki meşhur Allâmiye Medresesine gönderilmişti. İkinci ağabeyi 
Salâhattin, köy okulunu bitirdikten sonra medreseye gitmek istememiş, 
daha köyde iken bazı ticari girişimlere başlamış, çok geçmeden Kazan’a 
gidip, bazı uzak akrabalarında kalarak, ticaret hayatına atılmak için ba-
basından müsaade koparmıştı. İleride yalnız Kazan’ın değil, bölgenin en 
büyük ve meşhur kundura fabrikasının sahibi olacaktı. 

Sadri köy okulunu bitirdikten sonra, 1888’de büyük ağabeyi gibi Al-
lâmiye Medresesine gönderildi. O arada Hâdi medreseden mezun olmuş 
ve imtihanlarındaki üstün başarılarından dolayı “Türki” hocası olarak, 
medresede alıkonulmuştu. Doğuştan pedagog olan Hâdi Maksudi daha o 
yaşta eğitim hakkındaki fikirlerini uygulamaya, okul kitapları yazmaya 
ve yeni eğitim sistemleri hazırlamaya başlamıştı. 

Sadri’nin medresede en iyi anlaştığı arkadaşı Ayaz isminde, kendi-
si gibi imam oğlu olan bir çocuktur. İkisinin dersler, hocalar, öteki ço-
cuklar hakkındaki fikirleri tıpatıp uymaktadır. Sadri ile Ayaz’ın en çok 
şaştıkları şey Kazan’da bazı adamların, kendi köylerinde hiç kimsenin 
konuşmadığı bir dili konuşmalarıdır. Bu adamlara Urus deniyor7, üstelik 
ikide birde Urusların Çarından söz ediliyordu. Bir gün Hâdi Efendi’ye 
sorarlar: “Urusların gibi, bizim de çarımız yok mu?”

Hâdi Efendi onlara şöyle cevap verir:
“Bizim çarımız değil amma, vaktiyle Han’ımız vardı. Ka-
zan’ın etrafındaki topraklarda tek Rus yoktu. Her taraf bi-
zimdi. Kazan Hanları Rus Çarlarından daha güçlü idi. Rus-
lar Kazan Hanlarına vergi verirdi. Fakat bizim Hanımız 
ölüp de zayıf düştüğümüz bir sırada Korkunç İvan dedikleri 
Çar Kazan’a saldırdı. Ölen Han’ın dul karısı Süyüm8 Bike, 
Hanlığın başına geçti ve milleti karşı koymaya, savaşmaya 
çağırdı. Süyüm Bike’nin gayretleri boşa gitti. Çar, Kazan or-
dusunu yendi ve bizim toprakları kendi topraklarına kattı. 
Süyüm Bike’nin milletine seslenerek konuşmalarını yaptığı 
minare hâlâ duruyor. Bir gün sizi götürür, gezdiririm.”

Ve Hâdi Efendi Sadri ile Ayaz’ı bir gün götürmüş, Süyüm Bike’nin mi-
naresini gezdirmiş ve sözlerini içer gibi dinleyen iki zeki çocuğa şunları 
söylemiştir:

“Ruslar Kazan’ı aldıktan sonra, dünyada görülmemiş vahşi-
likler göstermişlerdir; ellerine geçen bütün erkekleri kılıç-
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tan geçirmişler, Kazan Hanlığı içindeki 453 camiyi ve pek 
çok medreseyi yıkmışlar, onların yerine kilise ve manastır 
yapmışlar, Kazanlıları Hıristiyan olmaya zorlamışlar, Hı-
ristiyan olmayı kabul etmeyenlere Kazan’da oturmayı ya-
sak etmişler, Türklerin topraklarını ellerinden alıp Ruslara 
dağıtmışlar.” Sadri ile Ayaz’ın küçük kalpleri ezilmiş, Rusla-
ra nefretleri büsbütün artmıştır.

Hâdi Efendi’nin tatil günlerinde, kardeşi Sadri’yi en sık götürdüğü 
yer büyük bir kitap mağazası idi. Belki genişlik ve büyüklük bakımından 
öylesi o tarihte İstanbul’da bile yoktu. Kırım’da, Azerbeycan’da, Türkis-

Sadri Maksudi’nin Ağabeyi Ahmet Hâdi Maksudi
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tan’da, İstanbul’da ve tabiî Kazan’da basılan her kitabı, her dergiyi, her 
gazeteyi bu büyük mağazada bulmak mümkündü. Ancak İstanbul gaze-
teleri günü gününe değil, haftada bir gelirdi. Onun içindir ki, mağazaya 
girer girmez, Hâdi Efendi’nin sorusu şu olurdu: “İstanbul gazeteleri geldi 
mi?”

Gelmişse, Hâdi Efendi’den mutlu insan yoktu. Çünkü Hâdi Efendi fik-
ren ve hayalen biraz da İstanbul’da yaşıyordu. Hâdi Efendi sadece kitap 
almaz, İstanbul’da son çıkan kitaplardan da alırdı. Sadri’nin yaşına göre 
kitap varsa, onlar da alınırdı.

Böylece çocuk Sadri İstanbul diye bir yer olduğunu öğrendi. Orada 
Rus askeri, Rus polisi diye bir şey yoktu. Her şey Türklerindi. Sadri İs-
tanbul’da basılmış kitapları okudukça, bilmediği kelimeleri ağabeyine 
sora sora, İstanbul Türkçesini de öğreniyordu. Medresede Arapça dersle-
rine büyük önem verildiği için, Sadri’nin Arapça kelimeler bakımından 
sıkıntısı yoktu. Sadri okuduğu kitaplar arasında, İngiliz yazarı Daniel 
Defoe’nın İngilizceden Fransızcaya çevrilmiş, Fransızcadan da Türkçe-
ye çevrilmiş olan Robinson Crusoe adlı kitabını o kadar beğenir ki, “Bunu 
Kazan Türkçesine çevireceğim” diye tutturur ve çevirmeye başlar bile. 
14 yaşındaki mütercimin eseri, Hâdi Efendi’nin düzeltmelerinden sonra, 
bir dergide basılır da. 

Medresedeki derslerini aksatmayan Sadri, 16 yaşına geldiği zaman 
bu sefer çok ilginç bulduğu ilmî bir kitabı, Tabakat-ul-arz (Yerin Tabaka-
ları) adını taşıyan bir eseri Osmanlı Türkçesinden Kazan Türkçesine çe-
virir. Bu defa hemen hemen ağabeyinin yardımına ihtiyaç duymadan...

Genç Sadri medreseden 1895’te, Ayaz ise bir yıl sonra geldiği için, 
1896’da mezun olmuşlardır. Fakat bu durum onları birbirinden ayırma-
mıştır, hep görüşmeye devam etmişlerdir. 

2-	 GENÇ	SaDRİ	KıRıM’Da	(1895-1896)
Sadri’nin ve arkadaşı Ayaz’ın en çok canlarını sıkan şey, şurada bu-

rada Rusça konuşmaya mecbur oldukları zaman, Rusların kendileri ile 
alay etmesi idi. En çok istedikleri şey de “O pis gâvurlar”la, onların dilin-
de tartışmak, kavga etmek, dinlerinin saçmalığını, hayatlarının, adet-
lerinin iğrençliğini yüzlerine vurmaktı. Çünkü “pis gâvur”lar sahiden 
pisti. Her Müslüman günde birkaç defa temizlendiği, namazdan evvel 
abdest aldığı, en küçük Müslüman köyünde her evin bitişiğinde bir ev 
hamamı bulunduğu halde, Ruslar aylar yıllar boyu yıkanmazdı.

Evet, Sadri ile Ayaz Rusça öğrenmeye kararlı idiler. Ama nasıl?
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Kazan’da, Rus hükümetinin Kazan Türklerini Ruslaştırmak için 
1872’de açtığı bir öğretmen okulu vardı. Buraya Tatar çocukları alınacak 
ve Rusça öğretmeni olarak yetiştirilecekti. Böylece Tatarlar kendilerini 
Ruslaştıracaklardı.

Fakat bu öğretmen okulu Kazan Türkleri tarafından yıllarca boykot 
edilmişti. Müslüman aileleri oğullarını bu gâvur yuvasına göndermek 
istemiyorlar, gönderenler de ayıplanıyordu. Onun için 1895 yılına kadar, 
ancak dört beş Müslüman genç oradan mezun olmuştu. Sadri ile Ayaz 
kafalarına koymuşlardı; ayıplayan ayıplasın, onlar o okulda okuyacak-
lar, orada Rusça öğreneceklerdi. Fakat bunu etraflarında hiç kimseye 
söylemiyorlardı. Rus okulunda okuma kararı aralarında bir sırdı.

Rusya’da, Kazan’daki Allâm Hazret9 Medresesi kadar meşhur bir baş-
ka medrese, Kırım Bahçesaray şehrindeki Zincirli Medrese vardı. Bu 
medresenin idarecilerinden biri meşhur Tercüman gazetesinin sahibi 
İsmail Gaspıralı idi.

İsmail Gaspıralı ile Sadri’nin ağabeyi Hâdi Efendi birbirlerini uzak-
tan tanırlar, hatta mektuplaşırlardı. Hâdi Efendi Gaspıralı’nın hayranla-
rındandı. Gaspıralı da Hâdi Maksudi’nin pedagoji alanındaki fikirlerine 
değer verir, onun yazdığı, hazırladığı okul kitaplarını çok beğenirdi. İs-
mail Gaspıralı yıllardan beri Hâdi Maksudi’ye bir yıl için Allâmiye Med-
resesinden izin alıp Kırım’a gelmesini, bir yıl Zincirli Medresede okut-
masını teklif ve rica ediyordu. 

Hâdi Efendi, kardeşi Sadri’nin Allâmiye Medresesinden mezun oldu-
ğu 1895 yılında, Gaspıralı’nın dediğini yapar ve kardeşini de Kırım’a gö-
türür. Hâdi Maksudi Kırım’a giderken niçin kardeşini de götürmüştür? 
Bunu kardeşi mi istemiştir de ağabey onu kıramamıştır? Yoksa ağabey 
kendisi mi herhangi bir sebeple bunu yapmayı münasip görmüştür? Bi-
lemiyoruz.

Herhalde Sadri’nin ağabeyi ile birlikte Kırım’a gitmesi ve orada İsma-
il Gaspıralı ile tanışması hayatının çok önemli, belki de en önemli olayı 
olmuştur. Bu sebeple aşağıdaki satırlarda, İsmail Gaspıralı adlı büyük 
adamın hayatı ve kişiliği üzerinde biraz durmaktayız.

İsmail	Gaspıralı
Babası Mustafa Aya, Gaspıra’da doğmuş, orada toprak sahibi, zengin-

ce bir adamdı. Meşhur Kırım savaşında Mustafa Aya büyük zarar görmüş 
ve Gaspıra’yı bırakıp Bahçesaray’a yerleşmeye mecbur olmuştur. Soyadı, 

9 Allâm Hazret adlı din bilgini bu medresenin kurucusu idi. Onun adından dolayıdır ki, medreseye 
Allâmiye deniyordu.
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Ruslar tarafından Gaspıralı’dan Gasprinski’ye çevrilmiş olan Mustafa 
Aya, Kırım savaşında Rus generallerinin hep Kırım Tatarlarını cepheye 
sürüp, cephe gerisinde nasıl sefa sürdüklerini yakından görmüştü. Hay-
siyetli ve gururlu baba işte o zaman, günün birinde oğlunu Rus erlerine 
kumanda eden yüksek rütbeli bir asker görme hayalini kafasında kur-
muştu.

İsmail Gaspıralı 1851 yılında Bahçesaray’da doğmuştur. Lise öğre-
nimi çağına gelince, babası onu Moskova’daki askerî liseye yazdırmak 
için teşebbüse geçer. O dönemde bu liseye Rus olmayan alınmaz, Rus 
olanlardan da ancak soyluların oğulları kabul edilir. Mustafa Aya allem 
eder kallem eder, rüşvetler dağıtarak, hatırı sayılır tanıdıklarını araya 
koyarak, oğlunu askerî liseye kabul ettirir. Gelgelelim genç İsmail çok 
geçmeden, Türk olduğu için arkadaşları arasında hor görüldüğünü his-
seder. Hepsi şoven Rus ailelerinin çocuklarıdır. 

İsmail Gaspıralı: “Peki ben neyim?” diye merak ederek kitap karıştır-
maya, Türklüğü incelemeye başlar. Bunun neticesinde her şeyden evvel, 
Osmanlı İmparatorluğuna büyük aşkla bağlanır. Türkiye’ye gitmek, Tür-
kiye için savaşmak kendisi için bir ideal haline gelir. Girit isyanı sırasın-
da Türk ordusunda, Türk İmparatorluğu için silâh kullanmak arzu ve 
emeli ile okuldan kaçıp Odessa’ya gelir. İstanbul’a kalkan vapura bine-
ceği sırada yakalanır ve ailesine gönderilir. Artık okuluna dönmesi söz 
konusu değildir. 

Bir müddet bazı okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra babası onu 
Paris’e gönderir. Orada, herhangi bir okuldan diploma almayı düşünme-
yip, kütüphanelerde Türk’ün geçmişini inceler. Türklüğün şanlı dönem-
lerini kitaplardan öğrenince, kendi zamanında Türk dünyasının uyudu-
ğuna ve uyandırılmaya ihtiyacı olduğuna karar verir. 

Kırım’a döndükten sonra, bir Türkçe gazete çıkarmak girişiminde 
bulunur, fakat Rus makamlarından izin alamaz. Bunun üzerine, içinde 
kaynaşan fikirleri bir Rus gazetesinde Rusça olarak yayımlamaya karar 
verir. Onu en çok üzen, Rusya Türklerinin halidir. Fakat, “Türk” kelime-
si Rusya’da yasak, tabudur. Halbuki Müslüman denebilir. 

1881 yılında, bir Rus gazetesinde takma adla “Rusya Müslümanları” 
diye bir seri yazı yazar10. O tarihten sonra, “Rusya Müslümanları” deyimi 
Rusya Türkleri için klasik bir etiket ve sadece dinî değil, millî ideallerin 
de arkasında saklandığı bir paravan olur. 

İsmail Gaspıralı 1883’te nihayet, Türk dilinde gazete çıkarmak izni-
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ni koparmayı başarır ve Tercüman adlı haftalık gazete ile Türk dünyası-
nı bilim, fikir ve millî duygu bakımından, bir güneş gibi aydınlatmaya 
başlar. Türk dünyasının her köşesine ait haberler, hepsine aynı önem 
verilerek, Tercüman’da yayınlanır. Gazetenin dili İstanbul Türkçesidir ve 
sloganı “Dilde, Fikirde, İşte Birlik”.

Demokrat tabiatlı bir insan olan İsmail Gaspıralı Abdülhamit istibda-
dını eleştirdiği için, Meşrutiyet öncesi İstanbul ve Selânik Türk aydınları 
da Tercüman gazetesini okuyor ve çok beğeniyorlardı.

İsmail Gaspıralı, gazetesi ile sadece Türkistan, Azerbeycan, İdil-Ural 
gibi esir Türk ülkelerinde değil, Osmanlı İmparatorluğunda da Türk-
lük ateşini alevlendirmiş, İstanbul’da Türk Ocakları’nın kurulmasında 
dolaylı bir şekilde etken olmuş, İttihat ve Terakki üyelerini, tam zama-
nında Masonluk idealinden Türkçülük idealine çevirmiş, Ziya Gökalp’ın 
yetişmesinde rol oynamış, fikirleri ve yazıları ile Atatürk’ü de etkilemiş 
büyük Türkçüdür.

Hâdi Maksudi Zincirli Medrese’ye bir yıl için geldiği dönemde, Tercü-
man gazetesi uzun yıllardan beri çıkmakta, Gaspıralı’nın şöhreti bütün 
Türk dünyasını sarmış bulunmakta idi. Hâdi Maksudi, Kırım’a gelirken 
16 yaşındaki kardeşini de getirince, Gaspıralı bu genç çocukla ilgilendi, 
onu sevdi. Çocuk zeki ve konuları çabuk kavrıyordu. Gaspıralı ufak tefek 
işler yaptırmayı bahane ederek, onu yanına çağırır, onun genç beynini 
aydınlatmaktan, ona öğütlerde, tavsiyelerde bulunmaktan zevk alırdı. 

İsmail Gaspıralı’nın Sadri Maksudi’ye aşıladığı en önemli fikir Türk 
birliği fikridir. Bütün Türklerin tek bir aile olduğunu, Kazanlı ve Kırım-
lı Türklerin Başkurtlar ve Kırgızlarla akraba olduğunu, hatta Hıristiyan 
olan Çuvaşların ve Şamanist olan Yakutların öteki Türklerin kardeşleri 
olduğunu, her fırsatta genç Sadri’ye telkin etmiştir. Gerçi kendileri Rusya 
Türkleri arasında en medenî zümre oldukları ve hemen bütün medrese-
lerin başında bulundukları için, bazı Kazanlı aydınlarda Kazakları, Öz-
bekleri hor görme eğilimi, o dönemde az çok vardı. Gaspıralı Sadri Mak-
sudi’de bu eğilimi tamamen yok etmiş, her Türkü sevmeyi öğretmiştir.

Genç Sadri Büyük Türkçü İsmail Gaspıralı’ya derin hayranlık ve son-
suz sevgi ile bağlanmıştır. Hayatının her döneminde “Benim manevî ba-
bam İsmail Gaspıralı’dır” demiştir. 

Zincirli Medrese’de Hâdi Maksudi’nin beğendiği birçok yenilikler 
vardı. Bu arada geleceğin imam ve müezzinlerine Rusça da öğretiliyor-
du. Mademki Kırım Türkleri Ruslarla yan yana yaşamaya mahkûm idi-
ler ve mademki hükümet dili Rusça idi, bu dili bilmelerinde zarar değil, 
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yarar vardı. Medresenin idarecileri bu gerçeği anlamışlardı.
Sadri Bahçesaray’a gelir gelmez Rusça kurslarına kaydolmuştu. Bazı 

başka dersleri de takip ediyordu. Sadri Ayaz’la birlikte verdikleri ka-
rardan hiç kimseye söz etmemişti. Kırım’da kalıp Rusça öğrenme, gizli 
kararının gerçekleşmesi yolunda bir adım olacaktı. Sevmediği Rusların 
dilini öğrenmek için bütün kış canla başla çalıştı.

Kazan’a dönünce, Rus öğretmen okuluna başvurup, gereken gi-
riş imtihanını verdi ve rivayete göre ağabeyine bile danışmadan, 1896 
sonbaharında okula kaydoldu. Ben şahsen öyle zannediyorum ki, Hâdi 
Efendi’nin bu işten haberi vardı. Fakat bilmezlikten geldi ve aileye karşı 
sorumluluktan sıyrıldı. 

3-	 RuS	ÖğREtMEN	oKuLuNDa	(1896-1901)
Rus öğretmen okulunda, Sadri ile Ayaz’ın en çok ilgisini çeken ders 

edebiyat dersi olmuştur. İki genç roman, şiir denilen şeylerle ilk defa 
karşılaşıyorlardı. Gerçi kendi evlerinde, uzun kış gecelerinde Tahir ile 
Zühre’nin, Yusuf ile Züleyha’nın hikâyelerini dinlemişlerdi. Düğünler-
de, delikanlılarla kızlar arasında söylenen karşılıklı manileri heyecanla 
takip etmişlerdi. Fakat bunları ciddî insanların meşgul olamayacağı eğ-
lenceler, oyunlar diye biliyorlardı. Rus okulunda bu oyunlar ders konu-
su, inceleme konusu yapılıyordu. Hangi adam hangi hikâyeyi yazmış? 
Hikâyede neler anlatılıyor? Roman nedir? Kaç çeşittir? Hangi çeşidi ku-
rallara uymalıdır? Romancının yetişme tarzı, sosyal çevresi onu nasıl 
etkiler?

Ve Sadri ile Ayaz Rus romanlarını aç kurtlar gibi okumaya başlarlar. 
Sadri’nin en çok beğendiği, hayran olduğu romancı Lev Tolstoy’dur. Fa-
kat genç Sadri’yi roman dışında, ilmî eserler de ilgilendirmektedir. İle-
ride, 1909’da yazacağı ve 1914’te yayınlayacağı İngiltere’ye Seyahat adlı 
kitabında şu satırlar okunmaktadır:

“Rus öğretmen okulunda, üçüncü sınıfta bulunduğum sene 
en çok okuduğum senedir. Dördüncü sınıfta öğretmen-
lik stajı pek çok vakit aldığından, okumaya vakit ayırmak 
mümkün olmadığını bu öğretmen okulunda bulunmuş kim-
seler bilirler.
Okulun üçüncü sınıfında durum kitap okumaya oldukça 
müsait idi... Benim bilhassa tarihî ve felsefî eserlere me-
rakım vardı. Fransız yazarlarından Rousseau’nun eserleri 
elime geçtiğinde, bunları ayrılamadan okuduğum hâlâ hatı-
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rımdadır. Bende Fransız dilini öğrenmek arzusu daha o za-
man doğmuştu. Böylece, bir yandan Rousseau’nun eserleri 
gibi felsefî eserlere düşkün iken, bir yandan da tabiî ilimler 
ile ilgileniyordum... Darwin’in kitabının Rusça’ya tercüme-
sini o yıl okudum...”11

Maişet	Romanı
Okulda sadece Rus edebiyatı değil, Rus edebiyatı münasebetiyle Fran-

sız edebiyatı da okutuluyordu. Hangi Rus şairine hangi Fransız şairinin 
etkisi olmuş? Hangi Rus romancısı hangi Fransız romancısından ilham 
almış? 

Öğretmenlerin hepsinde derin bir Fransız hayranlığı vardı. Fransa, 
Paris... Bu sihirli kelimeler daha o zaman Sadri Maksudi’nin rüyalarını 
süslemeye başlamıştı.

Evet, Sadri ile Ayaz Rus öğretmen okulunda, dünyada edebiyat diye 
bir şey olduğunu keşfederler. Çok geçmeden, Sadri de Ayaz da on yedi 
on sekiz yaşlarında bu iki genç, “Acaba ben de roman yazabilir miyim?” 
diye birbirlerinden gizli denemelere başlarlar. Sadri başladığı işi yarıda 
bırakanlardan değildir. 1898’de on dokuz yaşında iken romanını bitirir. 
Ağabeyinin yardımı ile roman bastırılır. 

Sadri’nin bu ilk eseri, “yaşayış” anlamına gelen Maişet adını taşımak-
tadır. Kapak üzerinde, bu adın altında “Millî roman” yazılıdır. Ancak 
Kazan Türkleri “roman” kelimesini anlamayacakları için, ayrıca, Maişet 
adından evvel “Hikâye” diye bir açıklama var.

Sadri Maksudi’nin küçük romanı, birçok milletlerin edebiyatlarının 
gelişmesindeki ilk yıllarında görüldüğü gibi, terbiyevî, pedagojik bir 
eserdir. Aynı zamanda çok milliyetçi... Eserden aldığımız aşağıdaki par-
çalar bunu göstermektedir:

“... Tuhaftır, bizim eski din adamlarımız çok karı almayı İs-
lam dinine göre makbul bir iş saymayıp, zaruret halinde, 
sadece buna müsaade etmektedir.
... Genç bir insan için, yaşlandıktan sonra, pişman olaca-
ğı bir iş yapmadan gençliğini geçirerek, ihtiyarlığında genç 
yıllarını düşünürken, huzurunu kaçıracak, keyfini bozacak 
bir şey bulamamak kadar mutluluk yoktur...
... Halkımız her cihetten çok geri kalmıştır. Bizim eksikle-
rimizi gidermek, başka kavimlerin seviyesine yetişmek için 
hayli zaman uğraşmamız, çok çalışmamız gerekecektir... 
Halkımızın eksik tarafları çok. Bunlardan bazılarının far-
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kında bile değiliz... Hiç olmazsa farkında olduğumuz eksik-
lerimizi gidermeye çalışalım.
... Fatih’in en çok sevdiği şey okumaktı. Okumaya o kadar 
düşkün idi ki, biraz boş vakti oldu mu idi, hemen bir kitap, 
gazete veya romana sarılırdı... Fatih öğrenme merakı ile 
okumaya heves duymasa idi, kim bilir hangi kötü yollara 
düşerdi?..”12

Maişet ’in konusu o zamanki Kazanlı tüccarların, kazanıp servete 
kavuşur kavuşmaz, karıları üstüne genç karı almak âdeti ve merakı et-
rafındadır. Altmış yaşındaki deri tüccarı Halit Ağa, genç kadın almaya 
karar verince, imamın tavsiyesi ile orta halli bir ailenin gepgenç kızını 
ister. Bu kız oğlu Fatih’in beğendiği, gizlice görüştüğü ve hattâ sözleştiği 
bir kızdır. İhtiyar adam ile genç kız arasında nikah kıyılır. Altmışlık gü-
vey gerdeğe girecek... Kitabın burasında hayli dramatik sayfalar var... ve 
beklenmedik sonuç.

Sadri Maksudi’nin bu ilk eseri, Kazan Türklerinin edebiyatı bakımın-
dan tarihî bir değer taşımaktadır. Çünkü Maişet saf Kazan lehçesinde 
yazılmış ilk edebî eserdir.

Türkiye’de Kazan Türkleri hakkında yayınlanmış kitapların çoğun-
da Kazan edebiyatındaki ilk romanın Musa Akyiğitzade’nin Hüsamettin 
Molla’sı olduğu yazılıdır. Fakat bunu yazanlar eseri görmemiş, okuma-
mış kimselerdir. Sadece Sovyetler Birliğinde yayınlanan edebiyat tarih-
lerindeki bir cümleyi tekrarlamışlardır. 

Maişet ’ten 14 yıl önce yayınlanmış 56 sayfadan ibaret Hüsamettin 
Molla modern bir genç imamın hikâyesini anlatır. Fakat Kazan Türkçesi 
ile yazılmış bir eser olmadığından, Kazan Türklerinin edebiyat tarihin-
de yer alacak nitelikte değildir. Akyiğitzade hikâyesini İstanbul Türkçesi 
ile yazmaya yeltenmiş, fakat yüzüne gözüne bulaştırmıştır. Eserdeki dil 
ne İstanbul Türkçesidir ne de Kazan Türkçesi...

Meşhur Fundamenta adlı eserde “Kazan Türkleri Edebiyatı” faslını 
yazmış olan A. Battal Taymas, Akyiğitzade’nin hikâyesinin bir edebî 
değeri olmadığını, “melez” bir dilde yazılmış olduğunu söyler ve Kazan 
edebiyatındaki ilk roman “sayılmasına” taraftar olmadığını belli eder13.

Sadri Maksudi Maişet ’i Kazan Türkçesi ile yazmıştır. Rusya Türklerinin 
Millî Mücadele Tarihi adlı eserin sahibi Nadir Devlet, Sadri Maksudi’nin 
Maişet adlı eserinde “saf Kazan şivesini” kullanmış olduğunu özellikle 
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belirtmektedir14. Kazanlı edebiyat tarihçilerinden ünlü Abdurrahman 
Sadi ise, Maişet ’in 19 yaşındaki bir genç tarafından yazılmış olduğu cihe-
tine dikkati çektiği gibi, bu eserin Kazan Türkçesi ile yazılmış ilk edebî 
eser olduğunu da kabul eder15.

Bugün Sovyetler Birliği’nde yayınlanan edebiyat tarihi kitaplarında 
Sadri Maksudi neden anılmaz?

Çünkü Stalin döneminden beri, birçok milliyetçi yazarlar arasında 
onun da adını anmak yasak edilmiştir.

Sadri Maksudi Maişet ’ten sonra pek çok başka eser yazmış olduğu 
halde, bir daha hikaye ve roman tarzında eser vermemiştir.

Ayaz İshaki ise, ilk eseri Sadri Maksudi’ninkinden sonra yayınlan-
mış olmasına rağmen, pek çok hikâye, roman ve piyes yazmış ve Kazan 
Türkleri edebiyatındaki en tanınmış, en popüler yazar olmuştur.

4-	 ŞÖhREtLERİ	ZİyaREt	(1901)
Sadri Maksudi, 1901 yılının yazında öğretmen okulundan mezun 

olunca, Taşsu’ya annesinin ve babasının yanına gider. Onlara danışacak, 
çünkü bir ilkokul öğretmeni olmak istemiyor. Okumaya devam etmek, 
yeni şeyler öğrenmek, yeni bilgiler edinmek istiyor.

Köyde herkesten aynı soru: “Eh şimdi ne yapacaksın?” Sadri Mak-
sudi’den cevap: “Bakalım!” Büyük oğluna çok itimadı olan Nizamettin 
Molla küçük oğluna şöyle der: “Hâdi ağabeyin akıllıdır. O neyi münasip 
görürse onu yap.”

Hâdi Efendi ise, kendisinin isteyip de yapamadığı şeyi çok sevdiği 
kardeşinin yapmasını arzu ediyor: Yani İstanbul’da öğrenime devam 
etmek... Şanlı Osmanlı İmparatorluğunun başkentinde, Türklüğün ve 
İslam’ın efsanevi merkezinde, hür ve haysiyetli bir Türk insanı olarak... 
Hâdi Efendi Sadri’ye ilk zamanlar, kendi maaşından ayırıp bir az para 
gönderebileceğini, sonra Sadri’nin İstanbul’da bir matbaada, bir gaze-
tede, belki ufak bir iş bulabileceğini düşünüyor. Bu tasavvura Sadri’nin 
aklı biraz yatıyor. En çok kendisini sevindiren şey de şu: İstanbul’da 
kitaplarını o kadar beğenerek okuduğu Türk yazarlarından bazıları ile 
tanışma fırsatı bulacak... Sonra mübarek Türk askerini görecek... Rus 
yakınlığından, Rus kokusundan uzakta kalacak...

Fakat Sadri Maksudi Kırım’a uğramadan, Gaspıralı ile görüşmeden 
yola çıkmak istemiyor. Önce Bahçesaray’a gitmeye kararlı. Sadri’nin bir 
arzusu daha var: Ruslardan nefret ettiği halde, bazı Rus yazarları ile 
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tanışmak, hiç olmazsa çok beğendiği Tolstoy’u ziyaret etmek imkânını 
bulursa, çok memnun olacak. Çünkü 73 yaşında olan Tolstoy birkaç yıl 
sonra, Sadri Rusya’ya döndüğü zaman, belki de ölmüş olacaktır.

Sadri babasının ve ağabeyinin de tasvibi ile Tolstoy’un oturduğu Yas-
naya Polyana’ya gider, görüşme imkânı elde etmekte güçlük çekeceği-
ni zannettiği halde, kolayca randevu alır. Büyük yazar Kont Lev Tolstoy 
o sıralarda görüşme isteklerini, hatta Fransa’dan, İngiltere’den kalkıp 
gelenlerin bile başvurularını reddetmektedir. Fakat ilk defa bir Tatar 
gencinden gelen görüşme isteği merakını uyandırmış ve kolayca olumlu 
cevap vermiştir. 

Tolstoy Sadri Maksudi’yi ılık bir sonbahar günü, park halindeki geniş 
bahçesinin bir köşesinde kabul eder. Genç Sadri, heyecandan titreyerek, 
fakat kararlı bir şekilde, büyük adamın karşısına geçer. Sorularını hazır-
lamıştır. Tolstoy’un karısı Kontes Sofya kendini beğenmişliği, kaprisleri, 
huysuzluğu ile meşhur bir kadındır. Kocasına hiç anlayış göstermediği 
gibi, son zamanlarda kocasını bunamış sayarak, Yasnaya Polyana’ya ya-
pılan ziyaretleri de kontrolü altına almıştır. Bakıyor, o gün kabul edilen 
Tatar genci geleli bir saat olmuş. Yeter de artar bile bir Tatar parçasına. 
Bahçeye çıkıp görüşenlerin yanına gider ve kocasına bir şeyler söyleyip, 
görüşmeyi kesebileceğini ümit eder. Fakat Tolstoy sert ve kararlı bir ce-
vapla savar.

Tolstoy ve Sadri Maksudi her şeyden konuşmuşlardır. Bu zeki gencin 
sorduğu ve çoğu felsefî olan sorular büyük yazarda ilgi uyandırmakta 
ve onları cevaplandırmak hoşuna gitmektedir. Ancak, iyimser bir dünya 
görüşüne sahip ve Tanrı’nın her şeyi, en uygun şekilde yarattığını kabul 
eden yazar-filozof, Sadri’nin şu sorusuna cevap vermekte güçlük çeker: 
“Niçin kurt kuzuyu yiyor? Niçin büyük balık küçük balığı yutuyor?”

Kontes Sofya sinir buhranı içindedir. Münasebetsiz Tatar çocuğu ge-
leli nerede ise üç saat olacak. Halbuki doktor uzun görüşmeleri yasak 
etti. Lev yorulmamalı. Yine bahçeye çıkıyor. Büyük yazarla hayranının 
yanına gidiyor. Bu defa amirâne konuşarak, Sadri’yi izin istemeye mec-
bur ediyor.16 

***
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... Bundan sonra, Sadri Maksudi köyüne dönüp ailesi ile vedalaşıyor 
ve 1901 yılının Eylül ayı sonunda Bahçesaray’ın yolunu tutuyor. İsmail 
Gaspıralı genç Sadri Maksudi’yi Bahçesaray’da birkaç gün alıkoyuyor ve 
ona şu tavsiyelerde bulunuyor:

“İstanbul’a git, fakat orada kalma, Paris’e git. İstanbul’da 
Abdülhamid’in kurduğu istibdad havasında boğulur, zehir-
lenirsin. Bugün Osmanlı aydınlarının çoğu da Paris’e kaç-
mışlardır... Sana ağabeyinin göndereceği para ile Paris’te de 
pekala geçinirsin. Arada sırada Tercüman’a yazı yazarsan, 
ben de sana zaman zaman bir şeyler gönderirim. Seni aç bı-
rakmayız. Fakat sık sık mektup yaz.”

Sadri Maksudi Paris meselesi için ağabeyini mektupla ikna edebilece-
ğini ümid ederek, Gaspıralı’dan ayrılıyor. Kucaklaşarak vedalaşıyorlar. 

Ve İstanbul... Sadri Maksudi bu güzel şehirde kendini sıkacak, boğa-
cak bir şey göremiyor. Tam tersine, bu bağımsız, bu halis Türk şehrinde 
gördüğü her manzara, karşılaştığı her olay zevkini ve gururunu okşuyor. 
Fakat hayret! Konuştuğu herkes kötümser. Hele bin bir zorlukla görüş-
meye muvaffak olduğu, yıllardan beri hayranı bulunduğu Ahmet Mithat 
Efendi. Ahmet Mithat Efendi Sadri Maksudi’ye hemen hemen aynen İs-
mail Gaspıralı’nın söylediklerini tekrarlar:

“Mademki okumak istiyorsun, git Paris’te oku! Aklı başın-
da olanların hepsi oraya gitti. Fransa dünyanın en medenî 
memleketi, Paris Üniversitesi dünyanın en yüksek üniversi-
tesidir. Orada okursan, itibarın burada da kendi memleke-
tinde de daha büyük olur.”

Böylece Sadri Maksudi’nin kararı kesinleşir: Paris’te okuyacaktır. 
Esasen ağabeyinden de Gaspıralı’ya hürmeten, muvafakat cevabı gel-
miştir. 

5-	 SaDRİ	MaKSuDİ	PaRİS’tE	(1901-1906)
Sadri Maksudi Kasım 1901 sonunda Paris’e ayak basar. Ve bu zengin, 

bu muhteşem, bu tantanalı şehirde, o zamana kadar tanımadığı bir zü-
ğürtlük, sefalet, mahrumiyet hayatı yaşamaya başlar.

Devamlı olarak, ertesi hafta aç kalmak tehlikesi içindedir. Lokanta-
lara imrenerek bakar. Çok defa, akşam yemeği yemeden yatar. Acıkmak 
diye bir şey oluşuna fena halde kızar. Acıkma ve yemek yeme proble-
mini, bazen yarım kutu sardalye ve ekmek, bazen de bir kahvehanede, 
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sütlü kahve ile iki çörek yemekle halleder. 
Ağabeyi sözünde durur ve ne yapıp yapıp, iki üç ayda bir, bir şeyler 

gönderir. Fakat bu vefalı ağabeyin Paris’teki pahalılık hakkında en ufak 
bir fikri yoktur. 

Tercüman gazetesine yazı yazmaya henüz vakit bulamadığı halde, 
Gaspıralı’dan da arada bir para gelir. Hayatının en büyük lüksü, para 
geldiği günler, Fransızcasını ilerletmek için tiyatroya gitmektir. 

Genç Sadri Sorbonne Üniversitesinin Hukuk Fakültesi’ne kaydolmaya, 
hukukçu olmaya karar vermiştir. Ancak Hukuk Fakültesi’ne kabul edil-
mek için, yabancı olması sebebiyle, Fransızcadan ve Latinceden imtihan 
vermesi gerekmektedir. Böylece Kazanlı genç Paris’teki ilk yılını dişi ile 
tırnağı ile Fransızca ve Latince öğrenmekle geçirir. 1902’nin sonbaharın-
da gereken imtihanları verip, Hukuk Fakültesi’ne öğrenci kabul edilir. 

Sorbonne	Üniversitesi	hukuk	Fakültesi	
Sonraları yakınlarına anlattığı gibi, Sadri Maksudi kendisini Paris’te 

bir ilim denizinde, ilim okyanusunda imiş gibi hissetmiştir. Hukuk 
Fakültesi dışındaki öğretim kuruluşlarında da dünyaca ünlü bilginler 
vardı. Onları dinlemek, onlardan feyiz almamak, büyük bir fırsatı ka-
çırmaktı... Genç Sadri Maksudi Hukuk Fakültesi’nden başka, “Ecole des 
Hautes Etudes Sociales” (Yüksek İçtimai İlimler Okulu) denilen okula da 
kaydolur. Bir de Collége de France’daki meşhur Gabriel Tarde’ın ve Edebi-
yat Fakültesi’ndeki meşhur Durkheim ile meşhur Lucien Lévy-Bruhl’ün 
derslerine, ilk iki yıl boyunca, hemen hemen muntazaman devam eder.17

yusuf	akçura	ile	tanışma
Sadri Maksudi Rusya’dan gelirken, Paris’e gitme ihtimaline binaen, 

yine Kazanlı olup İstanbul’da Mülkiye’yi bitirmiş olan Fatih Kerimi’den18 

Yusuf Akçura’ya mektup getirmişti. Sadri Maksudi Yusuf Akçura’yı ara-
yıp bulmuş ve kendisine mektubu vermişti. İki Kazanlı genç arasında 
tanışır tanışmaz samimi ve sağlam bir dostluk kurulmuştu. Her ikisi 
idealist, milliyetçi, okuma, adam olma ihtiyacını susuzluk derecesinde 
duyan, iyi aileden, iyi çevreden, iki genç idiler. 

Bu iki gencin tanışmalarından bir iki ay sonra, 1902 yılında yaptıkları 
bir işbirliğini anlatmak için şimdi burada, Sadri Maksudi hakkındaki bu 
kitapta, Sadri Maksudi’ye kulak verelim:
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“... Bir gün Yusuf Bey beni talebe lokantalarından birinde 
buldu. Gaspıralı İsmail Bey’den bir mektup aldığını, birkaç 
ay sonra Tercüman gazetesini çıkarmaya başladığının yir-
minci yıldönümü olacağını yazdığını söyledi ve şu sözleri 
ilave etti: ‘Başka millette olsa idi, bu münasebetle bir jübile 
yapılırdı, millet o adama karşı hürmet ve şükranını bildirir-
di’ dedi. Ben ‘Biz de yapalım’ dedim.
“Yusuf Bey’in: ‘Çok iyi olurdu, imkan var mı? Jübile yapmak 
bizim elimizde mi?’ demesi üzerine ‘initiative’ alabiliriz de-
dim ve neler yapabileceğini söyledim. Yusuf Bey, her zaman 
olduğu gibi, kendine mahsus bedbinlik ile nikbinlik arasın-
daki bir tavır ve tonla, ‘Yapalım!’ dedi.
“O gün her ikimizin de derslerimiz vardı. Ayrılacağımız 
zaman, Yusuf Bey yapılabilecek işleri, gelecek görüşmeye 
kadar, tahriren tespit etmemi rica etti. Ben de “Jübile” ya-
pılması için alınması lazım olacağını tahmin ettiğim tedbir-
leri tahriren tespit ettim. Bu planın hulasası şu idi: Şimdilik 
Yusuf Bey ile benden mürekkep bir teşebbüs komitesi teşek-
kül edecek, bu komite tarafından İsmail Bey’in Tercüman’ın 
yirminci yılını ikmal etmesi münasebetiyle, milletin ona 
karşı beslediği hürmeti tebarüz ettirmek üzere, bir jübile 
yapılması gerektiğini izah eden bir broşür hazırlanacak ve 
bu broşür Türkiye ve Rusya’daki tanınmış kimselere mek-
tup şeklinde, kapalı zarf içinde gönderilecek. Yusuf Bey 
planı tasvip etti, neşelendi ve gülerek: ‘O halde şu andan iti-
baren kendimizi Komite ilan edelim!’ dedi. Bundan sonra 
ben: ‘Siz ağabeyimsiniz, sizin reis olmanızı rica ediyorum’ 
dedim. Yusuf Bey kabul etti ve işe başladık.”19

İsmail Gaspıralı, arada sırada Abdülhamit rejimini tenkid ettiğin-
den ve tasarlanan jübile konusunda Osmanlı Hükümeti’nin takınacağı 
tavır belli olmadığından, “Jübile’ye Çağrı” broşürünün Türkiye’dekilere 
gönderilmesini Yusuf Akçura münasip görmez. Bu bakımdan broşürü, 
Kazan Türkçesi ile kaleme alma vazifesi Sadri Maksudi’ye düşer. Broşür 
yazıldıktan ve Yusuf Akçura tarafından gözden geçirildikten sonra, yüz 
adet basılması için, Yusuf Akçura’nın Cenevre’deki Mahir Sait20 adlı mat-
baa sahibi bir arkadaşına gönderilir. Basılıp geldikten sonra iki arkadaş 
Sadri Maksudi’nin odasında oturup, yüz zarf üzerine daha önce hazır-
lanmış listedeki isim ve adresleri yazarak broşürü Rusya Türkleri ara-
sındaki Kazanlı, Kırımlı, Azerbaycanlı, Türkistanlı belli başlı kimselere 
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postalarlar. Burada sözü Sadri Maksudi’ye vereceğim:
“Bu broşür Rusya Türkleri arasında İsmail Bey için bir jü-
bile yapılması lehinde cereyan yarattı ve hakikaten, 1903 
senesi ilkbaharında münevver milletseverler Bahçesaray’da 
toplandı. İsmail Bey için, Tercüman’ın yirminci senesini ik-
mal etmesi münasebetiyle, parlak bir tören yapıldı. Bu tören 
ve toplantı Rusya Türklerinin ilk milli kongresi mahiyetini 
aldı. Bu içtimada türlü vilayetlerden gelen münevver Türk-
ler, ilk defa olarak Rusya’ya tabi Türkleri alakadar eden milli 
meseleler, milli kültürü yaşatma çareleri ve Çarların Ruslaş-
tırma siyaseti ile mücadele için alınması lazım olan tedbir-
ler hakkında görüşmüş oldular. Tercüman’ın jübilesi Rusya 
Türklerinin milli uyanış tarihinde yer alan bir vak’a oldu. Bu 
ilk kongreden sonra kongreler birbirini takip etti.”21

Sadri Maksudi ile Yusuf Akçura jübileye katılmamışlardı amma bu 
jübilenin yapılmasından sevinç ve gurur duymuşlardı.

Sadri Maksudi 1906 yılında Paris’te
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***
O günlerde Sadri Maksudi İsmail Gaspıralı’nın kendisine arada bir 

gönderdiği paraları haketmenin zamanı geldiğini düşünür. Gerçi o za-
mana kadar Tercüman’a haber niteliğinde bir iki yazı göndermiştir. Fakat 
yazılarında devamlılık olmalıdır. Düşünüyor ki, en iyisi şöyle oldukça 
hacimli bir eser seçip, bunu Fransızcadan Türkçeye çevirmek ve Tercü-
man’da tefrika şeklinde yayınlamak. Düşünüp taşınıp Amerikalı yazar 
Bellamy’nin bir içtimai romanı olan 100 Yıl Sonra adlı eseri üzerinde ka-
rar kılıyor. 1904 yılında başladığı çeviri 1905 de tamamlanacak ve 1906 
da Tercüman’da S.M. imzası ile tefrika edilecektir. 

1904’te	Rus-Japon	Savaşı
10 Şubat 1904 günü Rusya ile Japonya arasında savaş patlak verir. Bin-

lerce insanın öldüğü, telef olduğu savaş denen nesnenin herhangi birine 
şans ve mutluluk getirebileceği fikri tuhaf geliyor insana. Fakat oluyor 
işte. Yüce Tanrı ıstırap ve mutlulukları, kendi istediği gibi, gerektiği gibi 
dağıtıyor. Rus-Japon savaşı Sadri Maksudi’ye şans ve mutluluk getiriyor.

Bu savaş ile pek tabii olarak bütün Avrupa basını yakından ilgileni-
yor. En önemli haber kaynağı muntazam gelen Rus gazeteleri idi. Fakat 
o dönemde basın bugünkü gibi teşkilatlı değil: Ajansların özel muhabir-
leri yok. Fransız gazete sahipleri harıl harıl, Rus gazetelerinden Fransız-
caya tercümeler yapacak kimseler arıyor. Gerçi Paris’te öğrenim yapan, 
iyi Fransızca bilen Rus gençleri çok. Fakat bunlar çalışmayı sevmeyen, 
sıkıntıya gelemeyen, şımarık, zengin aile çocuklarıdır. Sadri Maksudi 
gereken başvuruları yapıp, birkaç gazetede birden vazife alıyor.

Ağır bir çalışma dönemine girmiştir. Çünkü haberleri ertesi sabahki 
gazetelere yetiştirmek için, geceleri de çalışması gerekmektedir. Fakat 
Sadri Maksudi birdenbire Paris’in basın dünyasında aranan, önem ve-
rilen bir kişi oluvermiştir. Çünkü o, gazetelerin en önemli haberlerinin 
kaynağıdır. Genç Sadri’ye daha çevirileri tamamlanmadan, en son ha-
berler için, sağdan soldan başvuruluyor. Basın kartı da alan Sadri Mak-
sudi’ye, ziyafetler, balolar için her taraftan davetiyeler yağıyor.

O dönemde, henüz şu veya bu kontesin veya prensesin yönettiği edebi 
ve politik salonlar yok değildi. Bunların sahipleri son savaş haberlerinin 
kaynağı olan genç ve yakışıklı gazeteciyi görmek istiyorlardı. Özellikle o 
dönemin en meşhur salonlarından birinin sahibi Régine, Sadri Maksu-
di’yi devamlı davet ediyordu. Bu sebeple Sadri, henüz çorapları yamalı 
ve iç çamaşırları yırtık pırtık iken, kazandığı paralarla bir smokin ıs-
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marlamaya mecbur oluyor.
Artık para meselesi bir problem olmaktan çıkmıştır. Çok geçmeden 

Sadri, ağabeyi Hâdi Efendi’ye de İsmail Gaspıralı’ya da para göndermele-
rine lüzum kalmadığını bildirir. Genç hukuk öğrencisi, gazetecilik faali-
yetlerine rağmen, derslerini aksatmamıştır ve her yıl muntazaman sınıf 
geçmiştir.

***
 
Rus-Japon savaşı 1905’in Eylül ayında Rusya’nın parlak bir şekilde ye-

nilmesi ile son buldu. Fakat bu sefer, Rusya’da iç politika bakımından 
Avrupalının ilgisini çeken olaylar cereyan etmeye başladı. Rusya’nın ye-
nilmesi muhalefete başkaldırma cesaretini vermişti. Çar II. Nikola bazı 
hürriyetler vermeye mecbur edildi. Rus İmparatorluğunu oluşturan mil-
letler ve bu arada Rusya Müslümanları örgütlenmeye başladılar.

Sadri Maksudi bütün bu hareketleri, Rus basınından, milli heyecanla 
takip etmekte idi. Artık Hukuk Fakültesi’nin son sınıfına geçmişti. Bir an 
evvel öğrenimini bitirmesi gerekiyordu. 

Hayatının bu döneminde, öğrenimine devam etmek, doktorasını yap-
mak arzusu yok değildi. Çünkü maddi geçim problemi halledilmişti. Pa-
ris şehri “La Belle Epoque” denilen en güzel dönemini yaşamakta idi. 
Sadri bu şehrin en yüksek sosyetesine girip çıkmak imkânlarına sahip 
idi. Artık gerçek anlamda Parisli idi. Paris’te hayat güzeldi. Fakat Rus 
egemenliği altında inleyen vatanında bir şeyler olmakta idi. Soydaşla-
rı için memleketin yönetimine katılabilmek ümitleri belirmişti. Sadri 
Maksudi’nin gönlü memleketinde yer alacak gelişmelerin dışında kal-
maya razı değildi. Milletine bir hizmeti dokunabilirse, bu hizmeti yerine 
getirmeye hazır olmalı idi.

Onun için genç Sadri, Sorbonne Hukuk Fakültesinden mezuniyet 
diplomasını alır almaz, dostları ile vedalaştıktan sonra, Rusya’ya doğru 
yola çıkar.
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1-	 XX.	yÜZyıL	BaŞıNDa	RuSya’Da	DuRuM	vE	1905	İhtİLaLİ
Sadri Maksudi’nin siyasi faaliyet yıllarını anlatmadan önce Rus-

ya’nın, Kazan Türklerinin ve Rusya Müslümanlarının o yıllardaki duru-
munu anlatmakta fayda vardır. Yirminci yüzyıl başında, Rusya’da ciddi 
ekonomik sıkıntılar baş gösterir. Çar hükümeti Rusya’yı endüstrileştir-
mek için Avrupa bankalarından ve özellikle Fransız bankalarından kre-
di alır. Fakat bir iki yıl sonra Rusya borçlarının faizini bile ödeyemeye-
cek duruma düşer. 

Sosyal durum da daha parlak değildir. Etrafındaki şoven Rus soylu-
larının etkisi ile antisemit bir politika takip eden Çar II. Nikola’ya tepki 
gösteren Yahudiler, yeraltı örgütleri meydana getirerek, gizli cemiyetler 
vasıtasıyla, memlekette devamlı huzursuzluk havası yaratıyorlardı. Para 
kuvvetiyle bir kısım basını da ellerinde tuttukları gibi, üniversite gençli-
ği ile işçi dünyasını etkileyerek, gösteri ve grevler düzenlenmesini teşvik 
ediyorlardı.

Yahudi gizli cemiyetlerinin memleket dışında da uzantıları vardı. 
Bunlar sosyalist etiketi arkasında Yahudi niteliği gizlenen toplantılar ya-
pıyor ve dış basında akis bulan, Rusya’nın kaderi ile ilgili mühim kararlar 
alıyorlardı. 1904’te, Rus-Japon savaşı bu şartlar içinde patlak vermişti.

XX. yüzyılın başında Kazan Türklerinin durumuna gelince, önce ha-
tırlatalım ki, Kazan’ı zapt ettikten sonra Rusların Türk ahalisine karşı 
gösterdikleri vahşet ve zulüm kelimelere sığmayacak niteliktedir. Ka-
zanlıların, iki yüz yıl boyunca kendilerine uygulanan imha politikası 
karşısında, milliyetlerini ve varlıklarını korumuş olmaları bir mucize-
dir1. Kazan Türkleri ancak XVIII. yüzyılda, II. Katerina zamanında biraz 
nefes alabilmişlerdir.

1789	yılında	Müslümanların	Ruhanî	Meclisi	Kurulur	-	orta	asya	ile	
ticarete	İzin	verilir

Avrupa filozofları ile mektuplaşan, çok zeki ve kültürlü bir kadın 
olan ve esasen Rus olmayıp, Alman asıllı olduğu için Kazanlılara kar-
şı atalardan gelen bir düşmanlık beslemeyen Katerina, o zamana kadar 
Müslümanlıkları suç sayılan Kazan Türklerine din hürriyetini bağışla-
mış ve 1789 yılında, Rus hükümeti tarafından atanacak da olsa, Müslü-
manlardan oluşan, Müslümanların dinî işlerine bakacak bir “Ruhanî 
Meclis” kurulmasına müsaade etmişti. Artık Müslümanlar cami inşa 
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1 Bu konuda aşağıdaki iki yazıda geniş ayrıntı vardır:
 1- Kurat, Akdes Nimet, “Rus Hâkimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

Dergisi, Temmuz-Aralık 1965.
 2- Devlet, Nadir, “Ruslaştırmada Kazan Türkleri Örneği”, Türk Kültürü dergisi, Ocak 1983, s. 29

II. SİYASİ FAALİYET YILLARI



36

2 “Ebi” kelimesi, Kazan Türklerinde, Anadolu’da da olduğu gibi, “nine” anlamına gelmektedir. 
3 Buhara Hanlığı 1868’de bağımsızlığını kaybettikten sonra da oraya öğrenci gönderme modası 

devam etti.
4 Bugün Türkiye’de vilâyet anlamında kullanılan “il” (veya el) kelimesi en eski çağlardan beri 

Türkçenin çeşitli lehçelerinde “devlet”, “vatan” anlamında kullanılmıştır.
5 İsmail Gaspıralı hakkında “Genç Sadri Kırım’da” faslımızda bilgi verilmişti.
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edebilecek, okul açabileceklerdi. Bu sebeplerden dolayı, Kazan Türkleri 
II. Katerina’yı sevmişler, ona “Ebi Padişah” adını vermişlerdi2.

XIX. yüzyılda Kazan Türklerine başka hürriyetler de verildi. Rus 
ekonomisi için faydalı görüldüğü için, Kazan Türklerinin atalardan kal-
ma tüccarlık kabiliyetinden yararlanmayı düşünerek, Çarlık Hükümeti 
onlara ticaret alanında bazı hürriyetler bahşetmiş, bu arada Orta Asya 
pazarlarına gidip gelme müsaadesini vermişti. Kazan’a en yakın ve va-
rılması en kolay Orta Asya pazarı Buhara idi. O dönemde Buhara Hanlığı 
bağımsızdı ve Buhara şehri güney ülkelerinden de tüccarları çeken bir 
ticaret merkezi idi.

Buhara şehri XIX. yüzyılın başında, aynı zamanda İstanbul gibi, İs-
lam kültürünün başlıca merkezlerindendi. Medreseleri, güçlü tarikatla-
rı, zengin kütüphaneleri meşhurdu3. Bazı Kazanlı tüccarlar, Buhara’ya 
gide gele, oğullarını bu şehrin büyük medreselerinde okutmak arzusu 
duymaya başladılar. Çok geçmeden Buhara’da okuyup dönenler arasın-
da, Kazan’da ve Kazan ilinin başka şehirlerinde4, Buhara medreselerini 
örnek alarak, medrese açanlar görülmeye başladı. Bu dönemde Buha-
ra’da konuşulan Çağatay Türkçesi, Kazan okumuşları çevresinde Kazan 
Türkçesi üzerinde etkili olmuştur.

Buhara medreselerinde dinbilginleri arasında, bu skolastik sistemin 
çağın icaplarına uymadığının farkına varanlar, yani yenilik taraftarı 
olanlar yetişmeye başladı. Eski sistem taraftarı olanlar buna itiraz etti. 
Eski sisteme “Usul-ü-Kadim”, yeni sisteme “Usul-ü-Cedit” deniyordu. 
XIX. yüzyılın ikinci yarısı Kadimciler ile Ceditçiler arasında mücadele 
ile geçti.

Bu arada, yeni usul taraftarları arasında Abdünnasır Kursavî (1765-
1813) gibi modern zihniyetli din bilginleri, Şehabettin Mercanî (1818-
1889) gibi değerli tarihçiler ve Kayyum Nasirî (1824-1902) gibi ansiklope-
dik bilgi sahibi âlimler yetişti. Bir yandan da zengin tüccarların maddî 
yardımı ile, “Usul-ü-Cedit”i uygulayan medreseler açılıyordu.

Kırım’da İsmail Gaspıralı5 tarafından, 1883’ten itibaren yayınlanmaya 
başlayan Tercüman gazetesi, bütün Türk Dünyasında olduğu gibi, Kazan 
Türkleri arasında da Türklük şuurunu ve Türkçülük ülküsünü uyandırdı.
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6 Rusçası: Duma

II. SİYASİ FAALİYET YILLARI

2-	1905	SoNRaLaRı	RuSya	MÜSLÜMaNLaRı	KoNGRELERİ
Daha önce belirttiğimiz gibi, 1905 başında Rus-Japon savaşı Rusya’nın 

yenilgisi ile son buldu. Bunun üzerine memlekette memnuniyetsizlik ha-
vası baş gösterdi. Ekim ayında bütün Rusya’da genel grev yapıldı. Grevci 
işçiler, sanki o işlere akılları eriyormuş gibi, Rus olmayan kavimler için 
Ruslarla eşitlik ve bu kavimlerin de temsilci göndereceği bir parlamento-
nun kurulmasını istiyorlardı. Başka çıkar yol göremeyen Çar II. Nikola, 
grevci ve ihtilalcilere boyun eğdi ve Rus takvimine göre 17 Ekim’de, hal-
kın isteklerini kabul ettiğini ve en yakın tarihte Parlamento’nun6 topla-
nacağı bir Manifesto ilân etti.

1905 İhtilali denilen olay budur. Çar’ın Manifestosundan çok önce, 
1904’te, İsmail Gaspıralı’nın Tercüman’ını okuyarak Türk birliğini ülkü 
edinmiş ve aynı zamanda enerjik ve dinamik bir kişiliğe sahip olan Ab-
dürreşit İbrahim adlı bir din bilgini (ki daha çok “Reşit Kadı” diye tanınır-
dı) hiç kimse tarafından vazifelendirilmediği halde, millî teşebbüslerde 
bulunur: Rus Hükümeti’nin İçişleri Bakanı’nı ziyaret edip, Müslümanla-
ra bazı hürriyetler verilmesini ister. Pek tabiî olarak, İçişleri Bakanı bu 
isteklerin, Müslümanların yetkili temsilcileri tarafından, resmî ve yazılı 
olarak Başbakanlığa sunulması gerektiğini söyler. Bunun üzerine, Ab-
dürreşit Efendi yoğun bir faaliyete girişir. Rusya’da Müslüman nüfusun 
kalabalık olduğu bölgelere gidip, orada toplantılar tertip eder, dilekçeler 
yazdırır, temsilciler ve heyetler seçtirip bunların yazılmış dilekçeleri-
ni Başbakan Witte’ye sunmalarını sağlar. Ayrıca Kazan’da çıkan Kazan 
Muhbiri adlı gazetenin başyazarı Yusuf Akçura’yı arar, ona meseleyi an-
latır. Akçura meseleye dört elle sarılır. Onun düzenlediği geniş bir top-
lantı ve uzun müzakereler neticesinde Kazan bölgesindeki Müslümanlar 
adına da bir dilekçe yazılarak, Başbakan Witte’ye gönderilir.

Bu iş böylece halledildikten sonra, yaşlı fakat zinde Reşit Kadı ile Yu-
suf Akçura baş başa verip, millî meseleler üzerinde konuşarak ve birbir-
lerini etkileyerek, millî emellerin sınırlarını genişletmekte gecikmezler. 

Her ikisi de Türkçü idi. Bütün Türkleri, özellikle Rusya’da esir olan 
Türkleri tek aile halinde görüyorlardı. İsmail Gaspıralı’nın Tercüman ga-
zetesinin her sayısının birinci sayfasının başında tekrarlanan “Fikirde, 
Dilde, İşte birlik” parolasını benimsemişlerdi. Konuşa konuşa, zihinle-
rinde bütün Rusya Türklerinin tek ve müşterek muhtıra vermesi fikri 
doğdu. Yusuf Akçura, vakit kaybetmeden, oturup İsmail Gaspıralı’ya 
bu tasavvuru anlatan ve Petersburg’da buluşmayı teklif eden bir mek-
tup yazdı. Reşit Kadı da Azerbeycan’ın idealist ve Türkçü aydınlarından 
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Avukat Ali Merdan Topçubaşı’ya... Fakat Reşit Kadı ile Yusuf Akçura’nın 
tasarladıkları Millî Kongreden önce, Dinî Kongre toplandı.

abdürreşit	İbrahim	
Aslen Buharalıdır; fakat Sibirya’da yerleşmiş bir aileden 1853’te dün-

yaya gelmiş, Kazan Medresesinde öğrenim görmüştür. Birkaç yıl Mekke, 
Medine ve İstanbul’da kaldıktan sonra, Rusya’ya döndüğünde, doğduğu 
şehirde cedit usulünde bir medrese kurar. İstanbul’da iken yazdığı ve 
Rusya Müslümanları için hürriyet isteyen, Rusya’da gizli olarak dağıtı-
lan “Çulpan Yıldızı” (Çoban Yıldızı) adlı kitapçık, Rusya Müslümanları 
arasında yazılmış ilk politik belge sayılmaktadır. Bir aralık Ruhanî Mec-
lis üyeliğinde (kadılıkta) bulunmuş ve çeşitli adlarla dergiler yayınlamış 
olan Abdürreşit İbrahim, 1944’te Uzak Doğu’da vefat etmiştir. 

yusuf	akçura
“Sadri Maksudi Paris’te” faslımızda da kendisinden söz ettiğimiz Yu-

suf Akçura 1876’da Rusya’nın Simbir şehrinde doğmuştur. Genç yaşta dul 
kalan annesi iflâs etmiş olan kocasının alacaklılarından kaçarak, tek ev-
lâdı Yusuf ile beraber, önce Kırım’a, sonra Türkiye’ye gider. Küçük Yusuf 
askeri okula verilir. Harbiye’de öğrenci iken, birçok arkadaşı gibi, hürri-
yetçi fikirlerinden dolayı 1897’de Abdülhamit idaresi tarafından tutukla-
narak, Trablus’a sürgüne gönderilir. Oradan 1899’da birkaç arkadaşı ile 
birlikte kaçmaya muvaffak olarak, Paris’e gelir ve Siyasi Bilimler Okulu-
na kaydolur. 1903’te mezun olunca, Rusya’ya döner ve Rusya’da yazdığı 
Üç Tarz-ı Siyaset adlı meşhur eserini 1904’te Kahire’deki Türk gazetesinde 
tefrika halinde yayınlar.

1908’de Türkiye’de Meşrutiyetin ilanı üzerine, İstanbul’a gelir, Türk 
Ocakları’nın faaliyetine katılır, Türk Yurdu dergisini idare eder. Yusuf 
Akçura İstiklal savaşında Mustafa Kemal’in yanında yer alır. Cumhuri-
yet döneminde Siyasi Tarih profesörü, milletvekili, Tarih Kurumu Baş-
kanı ve Atatürk’ün yakını olarak millî hizmetlerde bulunur ve 1935’te 
İstanbul’da vefat eder.

ali	Merdan	topçubaşı
1892’de Tiflis’te doğmuş, Petersburg Hukuk Fakültesinden mezun ol-

muştur. 1897’den sonra Kaspi gazetesinin başyazarlığını yapmıştır. Bi-
rinci Devlet Dumasında milletvekili ve Rusya Müslümanları Grubunun 
Başkanı idi. Müslümanlar İttifakı Partisinin kurucularındandır. Paris 
Barış Konferansında Azerbaycan Heyetinin Başkanı olmuştur. 1934’te 
Paris’te vefat etmiştir. 
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Editörün Notu:

Sadri Maksudi’nin “Dostum Yusuf Akçura” makalesinden*

“Yusuf Akçura son elli yıl içinde Kuzey Türkleri arasında zuhur eden 
mümtaz şahsiyetlerdendir. Her ikimizin doğduğu kasaba, büyüdüğümüz 
muhit, yaptığımız tahsil başka başka olduğu halde, ben hayatımda Yusuf 
Akçura ile birçok defalar aynı ideale hizmet ettim, aynı milli işler etra-
fında onunla birlikte çalıştım. Onun için Yusuf Bey’in hayatı ile alakalı 
pek çok hatıralarım vardır. Ben burada hatıralarımın birkaçını naklet-
mekle, Yusuf Bey’in hayatının muayyen safhalarını ve onun ruhi sima-
sını tenvir etmiş olacağımı ümit ediyorum. Yusuf Bey ile beni beraber 
çalışmaya sevk eden ve birçok defalar aynı milli işler etrafında birleşti-
ren amil, müşterek şahsi menfaatler veya birbirimize karşı duyduğumuz 
bağlılık değil, müşterek ideale bağlılığımız olmuştur. Bu ideal milliyet 
ülküsü, Türklük ideali idi: Cihanşümul bir tarihe malik olan milletimi-
zi yaşatmak, yükseltmek, onun medeniyet sahasında cibilli vasıfları ile 
mütenasip bir mevki almasını temin etmek ideali...”

* Türk Kültürü, Sayı 301, Mayıs 1988

Sadri	Maksudi’nin	Türk Dili İçin	kitabından	“akçuraoğlu	yusuf	Bey”
“Dilde, Türkçülük tarihinde Türk dünyasının tanınmış mütefekkir-

lerinden Akçura oğlu Yusuf Bey’in de ünlü bir yeri vardır. Türk Yurdu 
mecmuasını tesis etmek, uzun müddet bu mecmuayı idare etmek ve bu 
mecmuada Türk kavimlerinin hayatına dair siyasî ve içtimai pek çok ma-
kaleler yazmakla Yusuf Bey Türk dünyasında Türkçülük fikri ve milliyet 
cereyanının yayılmasına hizmet etmiş olan Türkçülerin birinci safında 
mevki kazanmıştır. Yusuf Bey’in Türk Yurdu vasıtasıyla yaymak istedi-
ği fikirlerden biri de dilde Türkçülük fikri olmuştur. Türk Yurdu’nda dili 
Türkçeleştirme hakkındaki makaleler daima yer bulmuştur.” 



Dinî	Kongre	(10	Nisan	1905)	
Reşit Kadı’nın girişimleri neticesinde, Rusya’nın çeşitli bölgelerin-

deki Müslümanlar Rus hükümetine millî dileklerini bildirirken, Ruha-
ni Meclis Başkanı Müftü Muhammedyar Sultan da Müslümanların dinî 
hürriyetler alanında isteklerini tespit etmek için, din bilginlerini topla-
yıp fikirlerini almayı düşünmüş ve izin için hükümete başvurmuştur.

Bu izin çok çabuk ve kolay verilmiştir. Nadir Devlet’in Rusya Türkle-
ri’nin Millî Mücadele Tarihi adlı kitabında, Rus hükümetinin bu tavrı şöy-
le yorumlanmaktadır:

“Rus Hükümeti, tebaası olan Müslüman vatandaşların bir 
takım aşırı talepler ileri sürmelerini arzu etmiyordu. Do-
layısıyla, kendi kontrolü altında din adamlarına toplanma 
müsaadesi vererek, Türk-Müslümanlar arasında herhangi 
bir işbirliği ihtimalini önlüyor, diğer taraftan din adamları, 
aydınlar, zenginler ve talebeler arasına düşmanlık sokmaya 
çalışıyordu. Kısacası, hükûmet, Rusya Müslümanlarının ta-
biî isteklerini bastırmaya çalışıyordu.”7

Ufa’da toplanan Dinî Kongreye dinle ilgisi olmayan birçok kimse de 
katıldı. Hiçbirine “Katılamazsınız!” denmedi. Kongrede en faal rolü Yu-
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7 Devlet, Nadir, Rusya Türklerinin Millî Mücadelesi Tarihi, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü yayını, 
Ankara 1985. s. 82-83
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1900’lü yıllarda St. Petersburg
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8 Birlik yerine Osmanlıca İttifak kelimesinin kullanılması zamanın zihniyeti icabı idi.
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suf Akçura oynadı. Bu kongrede Rus hükümetine sadece dinî isteklerin 
değil, millî isteklerin de bildirilmesi hakkındaki teklifini kabul ettirdi.

Birinci	Millî	Kongre	(15	ağustos	1905)	-	Nijni	Novgorad	-	vapurda	
yapılan	Kongre

Reşit Kadı’nın girişimi ve Kazan ileri gelenlerinin bu girişimi destek-
lemesi neticesinde Rusya Müslümanlarının çeşitli gruplarına, yani Rus-
ya’daki çeşitli Türk kavimlerine haber gönderilmiş, ilkbaharda Peters-
burg’da buluşulması teklif edilmişti.

Böylece 1905 yılının ilkbaharında Petersburg’da Kazan’ın, Kırım’ın, 
Azerbaycan’ın, Kazakların yüzlerce temsilcisi bir araya geldi. Bu tem-
silciler, resmi toplantı izni alamadıkları için, düğünlerde, ziyafetlerde 
buluşarak Ağustos ayı ortasında izinli ve resmî bir Millî Kongre yapma-
ya karar verdiler. Toplantı yeri olarak da İzmir gibi bir fuar şehri olan 
Nijni Novgorod şehrini seçtiler. “Güneydeki Yeni Şehir” anlamına gelen 
ve telâfuzzu güç olan bu şehrin Rusça adını beğenmeyen Rusya Türkleri 
şehre Mekerce adını veriyorlardı. 

Petersburg’a gelenler Ağustos’ta Mekerce’de buluşmak üzere veda-
laştılar. Mekerce’ye Ağustos başında ilk gelen temsilciler Millî Kongreyi 
15 Ağustos’ta yapmayı kararlaştırdılar ve bunun için validen resmî izin 
istediler. Bu izin çıkmayınca bir hileye başvurdular. Toplantıyı su üstün-
de, yani oraya yakın olan Oka nehri üzerinde, kiralanmış bir vapurda 
yapmaya karar verdiler. Çünkü kanunlarda vapurda toplantı yapmayı 
yasaklayan bir kayıt yoktu. 

Kongre başkanlığına oybirliği ile İsmail Gaspıralı seçildi. Hepsi Gas-
pıralı’nın Tercüman’ının okuyucuları idiler. Ve hepsi Türk Birliği ülküsü-
nü benimsemiş, bu ülkünün gerçekleşmesini isteyen kimselerdi. Meker-
ce Kongresi’nin en mühim kararı Müslümanlar İttifakı8 adını taşıyacak 
bir kuruluş halinde Rusya Türklerinin birleşmesi olmuştur. Bu karar 
alındığında, millî heyecan ve sevinç doruğunda idi. 

Azerbaycan temsilcisi Ali Merdan Topçubaşı söz alıp bu heyecan ve 
sevinci şöyle dile getirmiştir:

“Ey müminler, ey karındaşlar, ben bugün o kadar mem-
nunum ki, memnuniyetimi hiçbir lisanla tarif edemem ve 
bugünkü günü hiçbir vakit hatırımdan çıkaramayacağım. 
Bugünkü günün, bundan sonra, Umum Rusya Müslümanla-
rı için Millî Bayram olacağı şüphesizdir... Artık ben katî su-
rette eminim: Sular üzerinde görüşmemize imkân vermez-
lerse, göklere çıkarız, yıldızlar üzerinde buluşuruz, yine de 
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bugünkü günü bayram olarak kutlarız”9.
Kongrenin kabul ettiği kararlardan biri de şu şekilde kaleme alınmıştı:

“Ruslara verilen haklar aynen Rusya Müslümanlarına da 
verilmezse, Rusya Müslümanları siyasî, içtimaî ve dinî hak-
larda Ruslarla tam manası ile eşit duruma gelmek, halen 
yürürlükte olan kanunları, hükümet kararnamelerini, yö-
netim usullerini, Rusya Müslümanlarına konulan sınırlan-
dırmaları ve istisnaları ortadan kaldırmak yolunda, meşru 
maksatlarına, ne şekilde olursa olsun, erişmeye çalışacak-
lardır”10.

Kongre ayrıca, Müslümanlar İttifakının zaman zaman kongre halin-
de toplanacağına ve İttifak’ın şubeleri halinde “Mahallî Meclis”lerin ku-
rulmasına da karar veriyordu. 

Rusya Türkleri temsilcileri bu Birinci Kongre’den millî heyecan ve ge-
leceğe iman ve ümitten sarhoş olarak ayrılmışlardır.

İkinci	Millî	Kongre	(15	ocak	1906)	-	St	Petersburg
Rusya Müslümanlarının Birinci Kongrelerinden sonra Rusya’da siya-

si şartlar çok değişmiş, mühim gelişmeler olmuştu: 17 Ekim’de II. Nikola 
meşhur Manifestosu ile Meşrutiyet rejimini ilan etmiş, bir takım siyasî 
ve içtimaî hürriyetler vaat etmişti. Rusya’da, Avrupa Devletlerinde oldu-
ğu gibi, halk temsilcilerinden oluşan bir Parlamento (Duma) olacaktı.

Rusya’da yepyeni bir dönem başlamakta idi ve ülke seçim havasına 
girmişti. Bu sebeple Ruslar hemen çeşitli siyasî partiler kurmaya başla-
mışlardı. Müslümanların İttifakı henüz bir parti haline gelmiş değildi. 
Ona bu hüviyeti kazandırmak için, pek çok hazırlığın yapılması, birçok 
formalitenin yerine getirilmesi lâzımdı. Çünkü Müslümanlar İttifa-
kı’nın henüz bir Nizamnamesi bile yoktu. Bütün işleri halletmek vazifesi 
Birinci Kongre sırasında, Rusya Türklerinin önderleri durumunda olan 
Kazan Türklerine havale edilmişti.

Rusya Müslümanları İttifakı’nın Kazan şubesinin en faal üyesi olan 
Yusuf Akçura düşündü ki, yeni durum karşısında yeni bir kongrenin 
toplanması uygun olacaktır. 15 Ocak 1906’da Petersburg’da toplanılmak 
üzere davetiyeler gönderdi. 13 Ocak’tan itibaren delegeler Petersburg’a 
gelmeye başladılar. İzin almak için uğraşıldı ise yine alınamadı. Toplan-
tı yine hususi evlerde yapıldı. Kongre Başkanlığına yine İsmail Gaspıralı 
seçildi. Fakat Gaspıralı birkaç oturumu idare ettikten sonra, başkanlı-
ğı Kafkasya delegelerinden Ali Merdan Topçubaşı’ya devretmeyi uygun 
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gördü. Çünkü Topçubaşı, İttifak’ın Nizamnamesini hazırlamış olarak 
Kongre’ye gelmişti ve en faal delege sıfatını kazanmıştı. Topçubaşı tara-
fından hazırlanmış olup, hemen görüşülmeye başlanan ve neticede ufak 
değişikliklerle kabul edilen Nizamname’nin en önemli maddeleri Rus-
ya’yı Müslümanlar bakımından 16 bölgeye ayıran ve Bölge Meclislerinin 
yetki ve görevlerini belirten maddelerdi.

Müslüman İttifakı Nizamnamesi’nin kabulü ile iş bitmiş olmuyordu. 
İttifakın resmileşmesi için birtakım formalitelerin yerine getirilmesi 
gerekiyordu. Bu ise zaman alacağından, Müslümanlar İttifakı, başlamış 
bulunan seçim kampanyasında bir siyasî parti rolü oynayacaktı. Bu nok-
tayı hatırlatan bazı delegeler Müslüman milletvekili adayların Rus parti-
lerine girmelerini teklif ettiler. Fikir uygun görüldü. Amma hangi parti 
tercih edilsin? Tartışmalar sonunda Rusların muhafazakâr şoven parti-
leri de sosyalist ve solcu partiler de münasip görülmedi. Kısaca K.D. diye 
isimlendirilen Konstitüsyoncu Demokrat (yani Meşrutiyetçi Demokrat) 
Partide karar kılındı.11 Bu parti ile işbirliği yapılması ve Müslüman aday-
ların bu partiye kaydolması kabul edildi.

Üçüncü	Millî	Kongre	(16	ağustos	1906)
Ocak ayında Petersburg’da toplanan kongrede alınmış kararlara uya-

rak birçok Müslüman aydın Rus Kadet Partisine üye olmuş ve milletve-
killiğine adaylıklarını koymuşlardı. Fakat çeşitli solcu Rus Partilerine 
üye olanlar da yok değildi. Kadetler Rusya’daki Müslüman seçmenden 
oy almak hesabı ile, partilerine Müslümanları kabul ediyorlardı. Parla-
mento’ya girmeye kararlı olan Yusuf Akçura da Kadet Partisine girmiş ve 
hattâ partinin Merkez Komitesine seçilmişti.

Gelgelelim zamanın Rus gizli polis teşkilâtı Ohrana, birkaç zamandan 
beri Yusuf Akçura’nın yoğun milliyetçi faaliyetini takip etmekte ve bu 
konuda gerekenlere bilgi vermekte idi. Rus Hükümeti Yusuf Akçura’nın 
Duma’da rahatsız edici bir eleman olacağına karar vererek, emniyet ilgi-
lilerine seçilmesinin engellenmesi için talimat verdi. Seçim kampanyası 
devam ederken bir gece, Yusuf Akçura’nın evine, yasak yayınlar bulun-
durduğu bahanesi ile baskın yapıldı ve bir yığın evrakı alınıp götürüldü. 
Kendisi de tutuklandı. Ve seçimler bitinceye kadar “Yayınlar henüz in-
celenmedi” iddiası ile Yusuf Akçura serbest bırakılmadı. Böylece bu en 
değerli Müslüman Türk’ün Duma’ya girmesi önlendi. 

Bu olay sadece yakın dostlarını değil, bütün Rusya Türklerini fazla-
sıyla üzmüştür.
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12 Kurat, Akdes Nimet, Rusya Tarihi, Türk Tarih Kurumu yayınlarından, ikinci baskı, Ankara 1987, 
s. 392

13 Devlet, Nadir, Rusya Türklerinin Millî Mücadelesi, Tarihi Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü 
yayınlarından, Ankara 1985. s. 112

14 Taymas, A. Battal, İki Maksudiler adlı kitabında bu konuda şüphe göstermektedir (s.28). Halbuki 
tarihçi Akdes Nimet Kurat komitenin 15 üyesinin tam listesini, hem de aldıkları oy sırasına göre 
vermekte ve Sadri Maksudi’yi sekizinci olarak zikretmektedir. (Kazan Türklerinin Uyanış Devri, 
s. 145). Başka kaynak: Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi. S. 111 
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I. Duma 27 Nisan 1906 tarihinde toplandı. Ancak Rus Hükümeti bir 
kurnazlık düşünmüştü. Mantıki olarak Duma tarafından hazırlanması 
ve kabul edilmesi gereken Rusya Anayasasını hükümet “Devletin Esas 
Kanunları” adı ile Duma’nın toplanmasından birkaç gün önce ilan edi-
vermişti. Bu Anayasa Çar’a istediği zaman Duma’yı dağıtma hakkını ve-
riyordu. 

27 Nisan’da toplanan I. Duma, Çar’ın ve bilhassa Çar’ın danışmanları 
durumunda olan etrafındaki şoven Rus soylularının beğeneceği nitelikte 
değildi. 524 milletvekili arasında S.R. (Sosyalist Revolüsyoner) yani İhti-
lalci-Sosyalist Partisi’nden 112 milletvekili vardı. Sağcı-Muhafazakarlar-
dan ise sadece 44, Kadet Partisi ise 190 üye sokmaya muvaffak olmuştu. 
Müslüman Türkler ise bir kaynağa göre12 25, bir kaynağa göre de13 36 kişi 
idiler. Bunların 12’si Kazanlı idi.

Çar, İhtilalci-Sosyalistlerin bir an evvel soylulara ait olan toprakla-
rın köylülere dağıtılması hususunda ısrarlı isteklerinden de Kadetlerin 
Meşrutiyeti kuvvetlendirmek için Çar’ın yetkilerinin sınırlandırılması 
fikrinden de ürktü ve 9 Temmuz’da, yani açılışından on hafta sonra Du-
ma’yı dağıttı. 

Müslümanlar İttifakı’nın yönetimini üstlenmiş olan Kazan Bölge 
Meclisi bu yeni olaylar karşısında yeni bir kongre toplamak lüzumunu 
hissetti. Kongrenin Ağustos’ta, yine Nijni Novgorod’da (Mekerce’de) top-
lanması kararlaştırıldı. Reşit Kadı’nın ustaca bir manevrası sayesinde, 
bu defa validen toplanma izni alındı. Kongre alenî ve basına açıktı. Bir 
takım aksilikler yüzünden kongre 15 Ağustos’ta değil, 16 Ağustos’ta top-
landı. Başkanlığa Ali Merdan Topçubaşı seçildi. Kongrenin bundan son-
raki safhası Sadri Maksudi’nin hayat hikâyesi ile birleşmektedir.

3-	SaDRİ	MaKSuDİ	RuSya’ya	DÖNÜNcE	(ağuStoS	1906)
Rusya’da neler olup bittiğini bilen Sadri Maksudi Rusya’ya ayak basar 

basmaz, Nijni Novgorad’a (Mekerce’ye) koşar. Kongreye ancak 17 Ağus-
tos’ta, yani toplantının ikinci günü yetişir. Kendisini bir sürpriz bekle-
mektedir. Kongre delegeleri arasında ağabeyi Hâdi Maksudi’yi bulur. 
Kucaklaşır, öpüşürler. Sadri Maksudi’ye ikinci bir sürpriz vardır: Onun 
Paris’ten yola çıktığını bilen İsmail Gaspıralı Kongre’nin birinci günü, 
kendisini Merkez Komitesi üyeliğine seçtirmiştir14.
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Sadri Maksudi’yi İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura ve ağabeyi dışında 
kimse tanımıyordu: Fakat bütün delegelerin İsmail Gaspıralı’ya saygıla-
rı ve itimatları o kadar büyüktü ki, ona hürmeten oylarını, hem de gizli 
oylarını, hiç tanımadıkları bu gence vermişlerdi. Sadri Maksudi’nin ağa-
beyi ise, pedagoji alanındaki eserleri ile tanınmış bir insandı. O da on 
ikinci olarak Merkez Komitesine girmişti.

 

Delegelerin hepsinin en büyük arzusu İttifak’ın bir an evvel resmen 
bir siyasi parti haline gelmesi idi. Fakat henüz İttifak Nizamnamesi yet-
kili otoriteler tarafından onaylanmamıştı. Bu arada bazı delegeler, yeni 
durumlar sebebiyle, bazı değişiklikler öneriyorlardı. Bu değişiklikler-
den bazıları kabul edildi. 

Bütün delegelerin isteği ve amacı yeni bir Türk nesli yetiştirmekti. 
Öyle bir nesil ki, Rus aydınlarından aşağı olmasın, onlara gerektiğinde 
kafa tutsun, onlarla hesaplaşsın, onlardan hakkını istesin. Bu amaca an-
cak eğitim yolu ile varılabilirdi. Onun içindir ki, III. Müslümanlar Kong-
resi’nde eğitim problemleri üzerinde uzun uzadıya duruldu.

Daha önceki kongrelerde olduğu gibi, III. Müslümanlar Kongresi’n-
de de ittifak ruhu, yani Türk birliği duygusu ve Rusya’daki çeşitli adlar 

15-22 Ocak 1906 St.Petersburg Bütün Rusya Türkleri II. Kongresine katılanlar
(Dr. Necip Hablemitoğlu arşivinden)
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15 Sadri Maksudi, vefatından üç yıl önce Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları adlı eserini yazarken, 
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16 “Bayram aşı” nın bozulmuş şekli. Yağda kızartılan çiğ kıymalı börek
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taşıyan (Müslüman olmayanlar dışındaki) bütün Türk kavimlerinin tek 
aile teşkil ettikleri fikri bütün delegelere hâkimdi. Kalplerde milliyet 
duygusu, millî heyecan o kadar büyüktü ki, dinî ayrılıklar sönük, etkisiz 
kalıyordu. Kongrenin Başkanı Ali Merdan Topçubaşı’nın uzunca bir ko-
nuşmasından sonra, Kongredeki Sünnî delegelerle Azerbaycanlı Şii dele-
geler gözyaşları içinde kucaklaştılar15.

Bu kongrede alınan ve Sadri Maksudi’yi sevindiren bir karar da “Dil 
Birliği” hakkındaki karar olmuştur. Rusya’daki bütün Türk okullarında, 
yerli lehçeler okutulmakla beraber, müşterek edebî dil olarak Osmanlı 
Türkçesi okutulacaktı. Sadri Maksudi düşünüyordu ki bu müşterek dil 
yavaş yavaş yerli lehçeleri etkileyecek ve günün birinde dünyadaki bü-
tün Türkler aynı lehçeyi, aynı dili konuşacaklardı. İsmail Gaspıralı’nın 
Tercüman’ının ilk sayfasının başındaki “Fikirde, Dilde, İşte Birlik” slo-
ganı gerçekleşiyordu. İttifakın kurulması ile zaten “Fikirde Birlik” bir 
gerçek olmuştu. “Dilde Birlik” prensibi şimdi kabul ediliyordu. Elbette 
zamanla “İşte Birlik”, yani harekette, davranışta, politikada da birlik 
gerçekleşecekti.

Sadri Maksudi, annesi ve babasının bulunduğu Taşsu köyüne gitmek 
için kongredekilerden ayrıldığı zaman, sevinçten sarhoş gibi idi.

Taşsu’da pek çok değişiklikler buldu. Annesi ile babası biraz daha 
yaşlanmışlardı. Ablaları evlenmiş ve çoluk çocuğa karışmışlardı. Köy 
okulunda beraber okuduğu akranı sağa sola dağılmışlardı. Köyün bazı 
zenginleri fakirleşmiş, bazı fakirleri zenginleşmişti. Taşsu köyü Sadri 
Maksudi’nin dönüşünü bir bayram gibi kutladı. Onun şerefine her gün 
bir evde ziyafet verildi. Kazan yemeklerine hasret kalmış olan Sadri 
Maksudi bol bol etli havuçlu, üzümlü Türkistan pilâvı, lahana böreği, 
peremeç16 ve elmalı beliş17 yedi. 

Taşsu köyünden sonra Kazan’a giden Sadri Maksudi orada Hâdi ve 
Selâhattin Efendilerle buluştu ve onların aileleri ile tanıştı. Her iki ağa-
beyinin maddî durumu çok iyi idi ve aileleri bolluk içinde yaşıyorlar-
dı. Selahattin Maksudi Kazan’ın en tanınmış iş adamlarındandı. Hâdi 
Maksudi ise, Yıldız gazetesinin sahibi idi. Sadri Maksudi Kazan’da med-
reseden ve Rus okulundan arkadaşları olan birçok kimseye de rastladı. 
Kazan şehrinde İkinci Duma için seçim kampanyası devam ettiğinden, 
herkes Sadri Maksudi’ye milletvekilliğine adaylığını koymasını tavsi-
ye ediyordu. Sadri Maksudi tavsiyeleri dinledi. Kadet Partisine yazıldı, 
adaylığını koydu ve seçimi kazandı.
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Yusuf Akçura bu defa, Ruslar yine bir engel çıkarırlar diye, adaylığı-
nı koymamıştı. Fakat İttifak’ın Merkez Komitesine seçilmişti ve Kazan 
Bölge Komitesinin en faal üyesi idi. Kazan Muhbiri gazetesinin başyazarı 
olarak da şöhreti gittikçe artıyordu. Ayrıca, Muhammediye Medresesi’n-
de tarih, coğrafya ve Osmanlı Türk edebiyatı dersleri vermekte idi.

4-	SaDRİ	MaKSuDİ	DuMa’Da	(1907-1912)

ıı.	Duma	(20	Şubat	1907	-	6	haziran	1907)
II. Duma 20 Şubat 1907’de açıldı. Bu defa hükümetin gayreti ile, Du-

ma’daki sağcı muhafazakarların sayısı artmıştı. Kadetlerin ise sayıları 
azalmıştı. Müslüman Türkler 34 kişi idiler. Bunların 15’i Kazan Türk-
lerindendi. Hiç şüphesiz İttifak’ı yürütenler, yani bütün Rusya Müslü-
manlarına önderlik edenler Kazan Türkleri idi. Bununla beraber, Müs-
lümanlar grubunun başkanlığına bir Kazanlı değil, bir Azerbaycanlı, Ali 
Merdan Topçubaşı seçildi.

Mükemmel Rusça ve Fransızca konuşan, öğrenimini Paris’te yapmış, 
davranışları çok medenî ve Avrupaî olan genç Maksudi’nin kişiliği Duma 
üyeleri arasında o kadar hayret ve hayranlık uyandırdı ki, en şoven Rus-
ların bile oylarını alarak, Duma’nın Başkanlık Divanına üye seçildi. Olay 
gazetelere konu oldu. Bu sebeple çok geçmeden, Sadri Maksudi için hiç 
beklemediği bir sosyete hayatı, bir monden hayat başladı.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, 1900-1914 arasındaki yıllara, Fran-
sa’da “La Belle Epoque” (Güzel Dönem) denilmektedir. O yıllarda Paris 
çılgınca eğlence hayatına dalmıştır. Her bakımdan Paris’i taklit eden Pe-
tersburg’daki belirli bir sosyete, ki yabancı elçilikler buna dahildi, Paris 
gibi eğleniyordu. Her fırsatta ziyafetler, balolar veriliyordu. Her zaman 
ve her yerde olduğu gibi, elçilikler hükümet üyelerini ve Parlamento Baş-
kanlık Divanı üyelerini ziyafetlerine çağırırlardı. İşte böyledir ki, genç 
Sadri Maksudi, Paris’ten döndükten az zaman sonra Petersburg’un en 
yüksek sosyetesine girivermişti. 

Duma’da Sadri Maksudi için bir staj dönemi başlamıştı... Parlamento 
hayatının usullerini ve kurallarını öğrenmeye çalışıyor, konuşmacıların 
nasıl konuştuklarına dikkat ediyordu. Derken, Sadri Maksudi’nin parla-
mento hayatının tam ısındığı sırada Duma dağıldı.18 Kısa müddet çalış-
mış olan19 II. Duma’nın dağılması sebeplerinden biri bu defa Duma’ya 
çok sayıda ihtilâlci sosyalistin girmiş olması ve bunların ülke dışındaki 
liderler tarafından yönetilmesi idi. 
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ııı.	Duma	(1	Kasım	1907	-	9	haziran	1912)
Çar II. Nikola Duma’yı dağıtmakla yetinmemiş, yeni bir seçim kanunu 

(ferman) da çıkarmıştı. Bu kanun birçok bakımdan seçilme hakkını kısıt-
lıyordu. Bu arada Türkistanlılarla Kazakları, Avrupa Rusyasında (İç Rus-
ya’da) değil, Asya Rusyasında yaşadıkları bahanesi ile büsbütün Duma’ya 
temsilci gönderme hakkından mahrum ediyordu. Halbuki I. ve II. Du-
ma’ya temsilci göndermişlerdi. Yeni seçim fermanı ilan edilir edilmez, 
seçim kampanyası da başlamıştı. Ruslar Sadri Maksudi’nin nasıl ateşli 
bir hatip olduğunu henüz bilmedikleri için, kendisinin seçilmesi bu defa 

Duma Yıllarında Sadreddin Maksudoff
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da engellenmedi. Seçilen on Müslüman’dan yedisi Kazanlı idi. Müslüman 
grubunun başkanlığına Ufa Milletvekili Muhammed Tevkiloğlu seçildi.

Sadri Maksudi’nin Duma üyesi olarak Petersburg’da yaşadığı yıllar 
sadece siyasî faaliyet ve Petersburg sosyetesinin hayatına katılma yılla-
rı değil, kendisinin Türkoloji ve Türk dilbilimi alanında yetişme yılları 
olmuştur. Hem de Radloff gibi bir üstadın idaresi altında... Radloff Rus 
olmadığı halde20 Rusya’da Türkoloji’yi kurmuş adamdır. Berlin’de doğup, 
Alman üniversitelerinde Arapça, Farsça, İbranice, Türkçe, Çince gibi 
Doğu dillerini öğrendikten sonra, bu diller arasında en çok Türk dilini ve 
Türk lehçelerini çekici bulmuş ve bunları esaslı incelemek için Rusya’da-
ki Türk bölgelerinde yaşamaya karar vermiştir. Uzun yıllar Sibirya’da 
ve daha sonra Kazan’da incelemelerini sürdürdükten sonra Rus İlimler 
Akademisi’ne seçilerek, Petersburg’da yaşamaya başlamıştır. Sadri Mak-
sudi milletvekili seçilip, Petersburg’a geldiğinde 70 yaşındaki Radloff da 
Petersburg’da idi. Hem Rusya’da hem dünyada büyük ün sahibi idi.

Ünlü Türkolog 1899’da değerli karısını kaybettikten sonra, âdet edin-
mişti: gündüzleri çalışır, geceleri dostlarını ve öğrencilerini kabul eder-
di. Sadri Maksudi 1907 yılının başından 1910 yılının sonuna kadar bu 
gecelere hemen hemen muntazam devam etmiş, Türk dilinin en çetin 
meselelerinin tartışılmasına şahit olmuş, ihtiyar Türkolog’un tavsiye et-
tiği kitapları okumuş, Türk lehçeleri, Türk fonetiği, Türk grameri ala-
nındaki bilgilerini derinleştirmiştir.21

Fakat şüphe yok ki 1907 ile 1912 arasında, Sadri Maksudi’nin ön plan-
daki faaliyeti ve meşguliyeti Rus Parlamentosu’nda Rusya Türklerinin 
sesini duyurmak idi. Konuşmalarının en çok yankı uyandırmış olanları 
bundan sonraki fasılda zikredilmektedir.22

Aşağıda Sadri Maksudi’nin Duma’da yaptığı birkaç konuşmanın ko-
nusunu ve özetini veriyoruz:
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II. Duma’da Kazan Eyaleti Milletvekilleri ile birlikte 1907. 
(Ayaktakiler soldan sağa G.İ. Petruhin, A.F. Fedorov, Sadreddin Maksudoff, G.M.Musin

(Oturanlar soldan sağa) Z.M. Talatsev, M.B. Baturov, M.Y. Kapustin, D.A. Kuşnikov, S.T. Maksütov

İttifak-ı Müslümin Partisi
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Ruslaştırma Politikasına Karşı Konuşması
Sadri Maksudi’nin bu konuşmasını, Meşrutiyet’ten sonra Eşref Edip ile 
Ebulûlâ Mardin’in İstanbul’da çıkarmaya başladıkları Sırât-ı Müstakîm 
dergisi tanıtmaktadır. Derginin 4 Kasım 1910 tarihli 115. sayısında, “Rus-
ya’da sakin Müslüman kardeşlerimizin din ve milliyetlerini muhafaza 
için mücadeleleri” başlığı altında, şu satırları23 okuyoruz:

“Geçen haftaki nüshamızda, ‘Millî felaket’ diye Rusya’daki 
Türk Müslüman kardeşlerimizin başına inmekte olan yıldı-
rım gibi müthiş felaketten bahsetmiştik: Müslüman mek-
teplerinde Türk lisanı ve din derslerinin kaldırılması için 
hazırlanan kanun layihasının görüşülmesine Duma Mecli-
sinde başlandı…”

Osmanischer Lloyd gazetesinin Petersburg muhabiri (bir Türk gazete-
sinin değil, Alman gazetesinin!) Müslüman mebuslarından Sadri Efendi 
Maksudi’nin nutkunun hülasasını gazetesine vermiş olduğundan, onu 
aşağıya tercüme ve naklediyoruz:

“... Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, Rusya Hükümeti ve Rus 
Milliyetçiler Partisi Çarın hakimiyeti altında yaşayan ve 
Rus olmayan 108 cins kavmi Ruslaştırmaya çalışıyorlar. Rus 
basını yabancı devletlere, kendi milletlerinden olmayanla-
ra yumuşak bir politika tatbik etmelerini tavsiye ederken, 
kendi hükümetlerine Rus İmparatorluğu içinde yaşayan 
çeşitli kavimleri Rus yapmayı teklif ediyor. Hükümet ise, 

III Duma’da Son Oturum 
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bilhassa Müslümanlara karşı pek şiddetli bir surette hare-
ket ediyor. Halbuki Rusya’da yaşayan 30 milyon Müslüman, 
Çarın daima sadık tebası olmuştur.
Bu Müslümanlar vaktiyle iki buçuk asır Rusları hâkimiyet-
leri altında bulundurdukları halde, onların lisanlarına, ka-
nunlarına, âdetlerine, mezheplerine dokunmamışlardır. 
Siz bugün Rusya tarihinin uzak safhasından bahsederken, 
‘Barbarların boyunduruğu altında geçen devri’ tabirini kul-
lanıyorsunuz. Halbuki o boyunduruk bugün Rusya’nın Müs-
lümanlara reva gördüğü muameleden daha medenî idi...
... Biz Müslüman doğduk, Müslüman yaşıyoruz ve varlığı-
mızda son bir nefes kalıncaya kadar Müslümanlığımızı mu-
hafaza edeceğiz...”24

“Tatar” Kelimesi
Burada Kazan Türklerinin Millî Mücadelesi hakkında en itimat edilir 
sayfaları yazan Kazanlı tarihçi Tamurbek Devletşin’in Sovyet Tataristan’ı 
adlı eserinden alıntı yapıyoruz:

“Tatarlar kendileri yakın zamanlara kadar, Bulgar veya 
Müslüman adını tercih ederek, Tatar adını kullanmayı red-
dediyorlardı25... Sadri Maksudi bir Duma toplantısında şu 
beyanda bulunmak lüzumunu duymuştur: “Tatarlar” teri-
mi, ilmî bir terim değildir... Bu tarihî bir yanlışın sonucu-
dur” (Duma’nın 10 Kasım 1910 tarihli oturumu, Devlet Du-
ma’sının stenografik tutanakları, sayfa 1078)”26

Sadakat Şartları
A. B. Taymas bu konuşma hakkında şöyle der:

“Türkiye ile Bulgaristan arasında baş gösteren siyasî ger-
ginlik dolayısıyla, Rusya’nın Türkiye’ye harp ilân etmesi 
meselesi Duma’da görüşülürken, Rusya Türklerinin böyle 
bir harbi katiyen istemediklerini ve bu çeşit harbin onların 
ruhunda çok acı bir facia yaratacağını belirten nutuk…”27

Ali Akış ise, Sadri Maksudi’nin, Müslüman Türklerin Rusya’ya sada-
katleri için şunları şart gösterdiğini yazıyor:

“1. Rus ordusu saflarında bulunan Müslüman Türk askerler 
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Osmanlı ordusuna karşı savaşa sürülmeyecek,
2. Rus Çarlığı İstanbul ve Boğazlar üzerindeki emperyalist 
iddialarından vazgeçecek.”28

Pantürkizm Suçlaması Üzerine
Rus basınında fırtına koparan bu konuşma hakkında, yine A.B. Taymas’a 
söz verelim:

“Rusya’daki Türklerde siyasî Pantürkizm bulunmayıp, sade-
ce Türk birliği duygusu bulunduğunu belirten nutuk: Sadri 
Maksudi bu nutkunda müfrit Rus milliyetçilerini çileden çı-
karan şu sözleri söylemiştir: ‘Dünyada büyük bir Türk mil-
leti vardır, olmuştur, olacaktır ve bu milletin varlığına ve 
geleceğine hiçbir kuvvet engel olamayacaktır.’”29.

..... Yukarıda zikrettiğimiz konuşmalar Sadri Maksudi’nin en meşhur 
konuşmalarıdır. Yoksa, onun beş yıl içinde, II. ve özellikle III. Duma’da 
yaptığı konuşmalar belki yüze yakındır. Sadri Maksudi “konuşkan” bir 
Duma üyesi olarak ün yapmıştı.

Sadri Maksudi’ye karşı tavrı her zaman dostane olmayan A. Battal 
Taymas bile şöyle demekten kendini alamıyor: “Kim ne derse desin, 
Üçüncü Duma’da Sadri Maksudi ayarında çalışkan ve konuşkan başka 
bir Kazanlı Müslüman mebus bulunduğunu iddia edemeyiz”30.

The Volga Tatars adlı eserin sahibi Azade-Ayşe Rorlich de şunları yazı-
yor: “Üçüncü Duma’da Müslümanların görüşlerinin en konuşkan müda-
faacısı Kazan Milletvekili Sadri Maksudi idi... Üçüncü Duma’daki en faal 
Müslüman Milletvekili Sadri Maksudi idi”31.

Zannedersem burası Türkistanlı milliyetçi ve politikacı Mustafa Ço-
kay’ın aşağıdaki hükmünü zikretmenin de yeridir: “Sadri Maksudi Bey 
Rusya Müslümanları içinde, Rusya Devlet Duma’sına katılan kişilerin 
şüphesiz en dirayetlisi idi”32.

Çatıdaki Çatlak
Çar II. Nikola İkinci Duma’yı dağıtırken, bir fermanla Seçim Kanunu’nu 
da değiştirmiş, bu arada Türkistanlıları, Kırgız ve Kazakları seçmek ve 
seçilmek, yani Duma’ya temsilci göndermek hakkından mahrum etmiş-
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ti. Üçüncü Duma’ya da seçilerek giren ve kendisini sadece Kazan eyaleti-
nin değil, bütün Rusya Müslümanlarının temsilcisi sayan Sadri Maksudi 
Üçüncü Duma açıldığından beri bu durumu protesto etmek için fırsat 
arıyor, bir türlü bulamıyordu. Günün birinde, bir Duma üyesi kürsüye 
çıkıp Duma binasının çatısında çatlak bulunduğunu, bunun bir an evvel 
tamir edilmesi gerektiğini söyler. Sadri Maksudi bunu fırsat sayarak, he-
men söz ister ve kürsüye çıkıp şöyle der:

“Duma’nın maddî çatısındaki çatlak hiçbir şey değildir. Asıl 
Duma’nın manevî çatısındaki çatlak vardır. Bu çatlak bura-
da, aramızda Rusya halklarının mühim bir kısmını teşkil 
eden Türkistanlıların, Kırgız ve Kazakların temsilcilerinin 
bulunmamasıdır”.

Burada, bu konuşma ile ilgili olarak, tarihçi Battal Taymas’tan birkaç 
satır zikredelim:

“Sadri Maksudi’nin, Duma’nın oturumunda görüşülmekte 
olan somut bir meseleden soyut bir konuya geçmek suretiy-
le söylediği nutkun hikayesi şudur: Bir gün Rus Parlamento-
su’nun toplanma yeri olan Tavrid Sarayı’nın çatlağı ve onun 
onarımı üzerine müzakere sürüp giderken, Sadri Maksudi 
de söz almış, kürsüye çıkmış, nutkuna başlamış, fakat az 
sonra çatı çatlağını bir yana bırakarak, asıl önemli çatlağın 
Duma’nın teşriî kuruluşunda bulunduğunu, çünkü Türkis-
tan gibi koca bir ülkenin Müslüman ahalisinin bu teşriî ku-
ruma vekil göndermekten yoksun bırakıldığını söylemeye 
başlamış ve “asıl onarılması gereken çatlak bu çatlaktır” 
demiş... Müslüman saylavın (milletvekili) bu jesti o zaman 
sansasyon yaratmıştı.”33

Sadri Maksudi’nin sadece Rusya’daki Türk basınında değil, Rus bası-
nında da şöhret kazanmaya başlaması bu konuşmadan sonra olmuştur. 

Panislamizm Suçlaması
1909 yılında yapılmış olan bu önemli konuşma hakkında Nadir Devlet 
Rusya Türklerinin Mücadele Tarihi adlı kitabında şunları yazar:

“Duma’da Müslüman üyelere ‘Pan-İslamist’ diye hücum 
edildi. Bu sebeple, Sadri Maksudi bir konuşma yaparak, bu 
suçlamayı reddetti ve Rusya Türklerini müdafaa etti. Sadri 
Maksudi’nin bu nutku özetle şöyle idi: 
‘Burada Müslüman Fraksiyonu, Rusya’nın çeşitli yerlerinde 
yaşayan, aynı dine inanan ve aynı dilde konuşan Müslü-
manları temsil eden mebuslardan ibarettir. Çeşitli bölgeler-
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de yaşayan Müslüman ahalinin aynı baskılar altında aynı 
sıkıntıları çekmesi gayet tabiî olup, Duma’daki Müslüman 
vekillerin de kollamaları icap eden menfaatler bütün Müs-
lümanlar için birdir. Bizleri yabancı Panislamizm doktrini 
değil, yaşama içgüdümüz birleştirmektedir. Biz müşterek 
dinimizin hususiyetlerine ve millî özelliğimize bağlıyız.’”34

Müslüman Okullarına Ödenek
Sadri Maksudi bütçe görüşmeleri sırasında Rus hükümetine hitaben şöy-
le der:

“Müslümanlardan Ruslardan aldığınız kadar vergi alıyor-
sunuz. Fakat Rus okulları için bütçeye ödenek koyduğunuz 
halde Müslüman okulları için koymuyorsunuz. Bu, Meşru-
tiyet ilan edilirken kabul edilen, kavimler arasındaki eşitlik 
prensibine aykırıdır. Ya Müslümanlardan eksik vergi alın 
ya da Müslüman okulları için bütçeye ödenek koyun”.

Nadir Devlet bu konuşmayı 6 Mart 1907’de yapılmış olarak gösteri-
yor35. İkinci Duma 20 Şubat 1907’de açılıp 3 Haziran 1907’de dağıtıldığına 
göre, Sadri Maksudi’nin bu bütçe konuşması İkinci Duma’da yapılmış 
demektir.36

Milli Eğitim ile İlgili Talepler
Sadri Maksudi, hükümet tarafından hazırlanan bir kanun tasarısı mü-
nasebetiyle, 1910 yılında37, Türkistan’daki eğitim durumu ile ilgili ola-
rak, geniş bir inceleme seyahati yapar. Bu seyahatin neticeleri hakkında 
Akdes Nimet Kurat şunları yazar:

“Sadri Maksudi’nin seyahat esnasında edindiği intibalar 
Duma’da şu taleplerin öne sürülmesine yol açar:
1. Kanundaki ilk mekteplere ait esasların Müslüman din 
mekteplerinde şümullü olmamalı,
2. Müslüman çocukların okudukları bütün mekteplerde ana 
dilleri ve dinleri mecburî ders olmalı.
3. Rus dilinden başka bütün dersler Müslüman mekteplerin-
de kendi dillerinde okutulmalı.

http://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/osmanlibelgelerindekazan/a_kazan.htm
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4. Din ve dil dersleri ve ahlakî, dinî terbiyeye ait meseleler 
Müslüman Ruhanî Meclisi ile anlaşarak tespit ve halledil-
melidir.”38

Mecburî Rusça
Bu konuda Ahmet Caferoğlu39, Türk Kültürü dergisinde yayınlanan ma-
kalesinde Sadri Maksudi’nin aşağıdaki sözlerini nakleder:

“... 1874 tarihine kadar Müslüman Türkler tarafından açı-
lan mektepler hakikî muhtariyete malik idiler. Bu tarihten 
sonra ise, birdenbire Maarif Vekaletine bağlanmış oldular. 
Bunun manası acaba ne olabilirdi? Gayet basittir. Çünkü 
bu mekteplerin çökmesi ve bir an evvel ortadan kalkması 
lâzımdı. Bu husus ki hiç hükümetten yardım görmemekte 
idiler. Görmesi için Rus dilinin okutulması şarttı”.

Ahmet Caferoğlu, Sadri Maksudi’nin sözlerini naklettikten sonra, 
şöyle devam ediyor:

“Yine Sadri Maksudi’den öğreniyoruz ki, 1874 yılına kadar 
yalnız Orenburg eyaleti İslam Ruhanî Meclisinin idaresinde 
altı bin İslâm mektebi mevcut olmuştur... Bundan anlaşıla-
cağı üzere, dava Rus kültürünün ve dilinin Türk kültür ve 
diline baskısı davasıdır... Bütün bu mücadelelere rağmen, 
Ruslar niyetlerinden vazgeçmemişler ve bütün Rusya içi 
Türk mekteplerini kapatmışlardır. Maksudi bunu Ruslar 
için bir “millî aşağılık duygusu” diye vasıflandırmakta ve 
delil olarak 1870 yılındaki bir emirnameyi hatırlatmaktadır. 
Bütün Rusya Maarif Müdürlüklerine gönderilen bu emir-
namede şöyle denilmekte idi: ‘Bilhassa kadın ve kızların 
tahsil (yani Rusça öğrenmesi) meselesine gereken önemin 
verilmesi lâzımdır. Çünkü kabile hususiyetleri ve kabile dili 
özellikle kadınlar tarafından muhafaza edilmektedir’”40 

Şu halde Sadri Maksudi’nin bu konuşması, Rusya Hükümeti’nin Rus-
ya Türklerini Ruslaştırma politikasına karşı bir konuşma idi. Sadri Mak-
sudi, isteyen Türk ailelerinin çocuklarına Rusça öğretmesine taraftardı. 
Ancak bütün Türk okullarında Rusçanın mecburî hale getirilmesinin, 
hükümetin Ruslaştırma politikasının icabı olduğunu biliyordu. Onun 
için bu mecburiyet getiren kanuna itiraz etmiştir.

Votka Satışı
Rus Hükümeti kasıtlı bir politika uygulayarak, Türkistan’da ve başka 
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yerlerde, Türk şehir ve köylerinde votka satış yerleri açtırmıştı. Maksat 
Müslümanları içkiye alıştırıp soysuzlaştırmaktı. Sadri Maksudi bunu 
protesto eder. Protestosu etkili olur. Birkaç zaman sonra söz konusu vot-
ka satış yerleri kapatılır.41

Pazar Tatili
Rusya’da Müslüman dükkân sahipleri, dinlerine uyarak cuma günleri 
tatil yapar, yani dükkânlarını kapatırlar, pazar günü ise açarlardı. Bunu 
Rus hükümetleri yüzyıllar boyunca tabiî karşılamışlardı. Fakat Müs-
lümanların pazar günleri iş yapmalarını, yani kazanç sağlamalarını 
kıskanan bazı Rus tüccarların etkisi ile, Duma’daki bir grup Rus millet-
vekili Müslümanların da dükkânlarını pazar günü kapatmaları için bir 
kanun teklifi vermişlerdi. Sadri Maksudi, 1905’ten sonra ilân edilen din 
hürriyeti prensibine dayanarak, bu kanun tasarısı aleyhinde konuşur. 
Tabii Sadri Maksudi, yirmi şu kadar yıl sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
hafta tatili konusunda Hıristiyan ve hattâ Yahudi dinî geleneklerine uya-
cağını o zaman bilemezdi.

Osmanlı Meclisini Tebrik
1908’de Türkiye’de Meşrutiyet ilan edilip, Meclis-i-Mebusan açıldıktan 
birkaç gün sonra, Sadri Maksudi Duma kürsüsüne çıkıp Duma’nın Os-
manlı Meclisi’ne bir tebrik telgrafı göndermesini teklif eder. Herkeste 
şaşkınlık... Rusya ezeli düşmanı Osmanlıları niye tebrik edecekmiş? 
Sadri Maksudi şu tarzda sözlerle konuşmasına devam eder:

“Berlin’de bir Parlamentolar Kongresi toplanması fikri in-
sanlıktaki ilerleyişi, insan seviyesinin yükseldiğini göster-
mektedir. Bu fikri ortaya atanlar demokrasiyi dünya çapın-
da muzaffer kılmak için Dünya Parlamentoları arasında 
bir dayanışma kurulmasını istemişlerdir. Birkaç gün önce 
doğmuş olan Osmanlı Meclisi Mebusanı Dünya Parlamen-
tolar Birliği’nin bir üyesi olacaktır ve Duma’nın bir kardeşi 
durumundadır. Osmanlı Meclisi ile Duma’yı demokrasi fik-
ri, demokrasi ideali birleştirmektedir. Onun için Başkanlık 
Divanımızın hemen bir tebrik telgrafı hazırlayıp Osmanlı 
Meclisi Başkanlık Divanı’na göndermesini teklif ediyorum”.

Netice? Onu da Ahmet Caferoğlu’nun şu satırlarından öğreniyoruz:
“Türkiye Meclis-i Mebusanı’nın Rus Duma’sı tarafından teb-
rikini talep eden ve bunda başarı elde eden de yine vefakâr 
Sadri Bey idi.”42
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Evet, ikna edici konuşması ile Sadri Bey başarı elde etmiş ve istediği 
telgrafı göndertmişti. 

Burada şu noktayı açıklamak herhalde yerinde olur: Osmanlı Parla-
mentosu’nda Meclis-i Mebusan’ın yanında, bir de Meclis-i Ayan vardı. 
Sadri Maksudi niçin Meclis-i Ayan’a tebrik göndermekten söz etmiyor? 
Çünkü onun karşılığı olarak üyeleri Çar tarafından atanan Hükümet Kon-
seyi’ni kabul ediyor. Ayan Meclisi’ni tebrik etmek Duma’nın işi değildir. 

Kırgız Toprakları
Ruslar yıllarca Kazan Türklerine uyguladıkları bir usulü, o sıralarda 
Kırgız Türklerine uygulamaya başlamışlardı. Kırgızların topraklarını şu 
veya bu bahane ile ellerinden alıp, oraya Rus köylülerini yerleştiriyorlar-
dı. Sadri Maksudi hükümetin niyetini açığa vurmaktan çekinmeyerek, 
durumu protesto eder43.

Finlandiya Hakkında
Rus Hükümeti 1910 yılında, egemenliği altında bulunan Finlandiya’nın 
muhtariyetini biraz daha sınırlamak için bir kanun hazırlar. Bu kanun 
görüşülürken, Sadri Maksudi Finlandiya’nın muhtariyetini hararetle 
müdafaa eden bir konuşma yapar.44  

Sadri Maksudi’nin beş yıl içinde, Duma’da yaptığı konuşmaları, o yıl-
larda hayatında geçen olayları atlayarak, özetledik. 

Sadreddin	Efendi	Maksudi’nin	Kadetler	Kongresindeki	
Konuşması	(1917)
 Müslümanların ekseriyeti müstakbel Rusya’nın usul-i 
idaresinin demokrat cumhuriyet olmasına taraftar olacak-
lar zannederim. Lakin, o cumhuriyet şiddetli merkeziyet 
esasına müstenid olmamalıdır. Mesela, Fransa’da demokrat 
cumhuriyet şiddetli merkeziyet esasına müstenid bulundu-
ğundan, orada bir köyde mektep açmak için payitahttan 
istizan etmek icab ediyor. Bize Rusya’da böyle merkezileş-
miş bir cumhuriyet muvafık değildir. Bizde vilayetler geniş 
muhtariyete malik olmalıdır. Vilayetlere geniş muhtariyet-i 
idare verilmesinin, Müslümanların arzu-yı şedidi olduğu-
nu zannediyorum. Biz Müslümanlar, Rusya’da siyasi hayat 
başladığından itibaren her vakit hem Duma’da hem mahalli 



59II. SİYASİ FAALİYET YILLARI

idarelerde umumiyetle terakkiperver fırkalarla, hususen si-
zinle beraber hareket ettik. Bana öyle geliyor ki, istikbalde 
de böyle olacaktır. Bunun için siz, Müslümanların efkârı ve 
amaline kulak vermelisiniz. Terakkiperver fırkalar ve si-
zin fırkanız mazide Müslümanların muavenetine ne kadar 
muhtaç oldularsa istikbalde de o kadar muhtaç olacaklar-
dır. Siz, artık hükümeti elde ettik, fırka zümrelerin hüsn-ü 
teveccüh ve muavenetine muhtaç değil zehabında bulun-
mayınız. Müstakbel Müslüman efkâr-ı umumîsi yardımına 
muhtaç olmayacağız, diye kıyas etmeyiniz.
 İstanbul ve Boğazlar hakkında biz Müslümanlar, sizi 
şimdi Rodişçev’in sözlerinden sonra heyecana getiren his-
lere iştirak etmiyoruz. Türkiye’yi bitirmeye, tarumar etme-
ye biz asla razı değiliz. Türkiye’nin vucud ve bekasına mu-
halif olan siyasete bizim dinî ve ırkî hislerimiz muhaliftir. 
Biz Müslümanlar, her kavim kendi istediği gibi yaşamalıdır 
itikadındayız. Gelecek sulh her kavim için adalet, hürriyet 
esaslarına istinad etmelidir. Bizim bu suretle Türkiye’nin 
selamet kalmasını isteyişimiz, vatanperverliğimize -Rus-
ya’ya muhabbetimize- mâni değildir. Kendi vatanını gayet 
derin sevmek; din, ırk, cihetinden yakın bulunan kavme, 
bir memlekete hayırhah olmayı menetmez. Bugünkü ahval, 
tarihte ve bugünkü zamanda kavimler arasında meşhud 
olmaktadır. Hatırınızdadır ki bu büyük harbin zuhuru se-
beplerinden birisi, siz Rusların dindaş ve kandaş Sırpları 
müdafaa fikriniz oldu. Sırplara hayırhahlık, hiçbir Rus’un 
kendi vatanını sevmesine engel olmadığı gibi, Müslüman-
ların Türkiye’ye hayırhahlığı da Rusya’yı sevmelerine mani 
değildir. 
 Efendiler! 
 Biz Müslümanlar Türkiye’nin payitahtlarının gitmesi-
nin, Boğazların Türkiye’nin elinden çıkmasının, şerait-i-
sulhiye arasına girmesine katiyen razı değiliz. Biz bunu 
protesto ediyoruz. Siz bu babda bizim haklı olduğumuza 
kalbinizle iştirak edemeseniz bile, hiç olmazsa, aklınızla 
bizi anlamaya çalışınız. 
 Demek eğer siz Müslümanların efkâr-ı umumiyesine 
ehemmiyet verirseniz, eğer Müslümanların hüsn-i nazarı 
size lazımsa, siz Müslümanların fikrine kulak veriniz de-
miştim. Şimdi açık ve kati söylüyorum: Eğer, siz Müslüman-
ların size hüsn-i nazarlarını istiyorsanız ve bu hüsn-i naza-
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ra bir kıymet veriyorsanız, sulh şartları arasında Boğazları 
ve İstanbul’u almak meselesini çıkarınız. Bu mesele sizin 
programınızda olmasın. Benim size ısrarla teklif ettiğim 
bundan ibarettir.”45

5-	İNGİLtERE’yE	SEyahat	(1909)
1907 ile 1912 arasında Sadri Maksudi’nin hayatında geçen olaylardan 

biri, aşağıda söz konusu olan, 1909’da bir Parlamento Heyeti içinde İngil-
tere’ye yaptığı seyahattir. Böylece, üç yıl geriye dönüyoruz. 

Her zaman koyu bir mutlakiyet ile idare edilmiş olan Rusya’nın 
1905’ten sonra parlamento hayatına geçmesi, öteden beri parlamento 
hayatı yaşayan Avrupa ülkeleri için merak konusu olmuştu. 1909’da Rus-
ya’dan İngiltere’ye bir Parlamento heyeti davet edilir. Bu heyet hakkında 
kaynaklarda rastlanan bilgiler bunun sadece İngiltere’ye giden ilk Rus 
Parlamento Heyeti değil, genellikle ilk Parlamento Heyeti olduğu fikrini 
vermektedir.46

Olaylar şöyle cereyan eder: İngiltere’deki bin bir dernek arasında bir 
de “Rusya ahvalini öğrenme” diye bir dernek varmış. Bu derneğin amacı 
“Rusya ile İngiltere’nin birbirini tanıması ve politik bakımdan yakınlaş-
ması” imiş. Rusya’da meşrutiyet ilân edilip, parlamenter hayat başlayın-
ca, Rus Parlamentosu’nu ve bu Parlamento’daki çeşitli parti temsilci-
lerini tanımak, bunlardan birkaçını İngiltere’ye davet etmek derneğin 
programında yer almış. Ancak özel bir derneğin daveti Ruslar tarafın-
dan önemsenmeyeceği için, bu işe resmiyet verilmeye çalışılarak, der-
nek tarafından bazı resmî şahsiyetlerin ilgisi sağlanmış, böylece bir 
komite kurulmuş. Komiteye başta Dışişleri Bakanı Edward Grey olmak 
üzere, bakanlardan, parlamenterlerden, profesörlerden, ünlü yazarlar-
dan ve hatta tanınmış iş adamlarından üye alınmış. Maksat davetin İn-
giltere’nin bütün sosyal tabakaları tarafından yapıldığı fikrini vermekti.

Ancak Rusya’nın o zamanki politik teşkilatında bir özellik vardı. Öte-
den beri Çar’ın ilan ettiği fermanları “Hükümet Konseyi” adlı bir kuruluş 
hazırlardı. Bu kuruluşun üyelerini Çar tayin ederdi. 1905’te Meşrutiyet 
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rejimi kabul edilirken, bu kuruluş lağvedilmemişti. Rus parlamenterle-
rini davet komitesi Rusya’daki Hükümet Konseyi’nin İngiltere’nin Lord-
lar Kamerasının karşılığı olduğuna karar verdi ve oradan da temsilciler 
davet etti. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Duma’da bir Müslümanlar Grubu 
diye resmî bir grup (Fraksiyon) vardı. Bunun başkanı III. Duma zama-
nında, Muhammed Tevkiloğlu adında bir parlamento üyesi idi. Fraksi-
yon’un sekreteri de genç Sadri Maksudi... Bu gruba “İngiltere’ye gitmek 
için içinizden birini seçin,” denince grup, Tevkiloğlu’nu seçmiş, ancak 
Tevkiloğlu işlerini bahane ederek, kendi yerine güzel Fransızca konuşan 
Sadri Maksudi’nin gitmesini teklif etmişti. Kendisi Rusça dışında yaban-
cı dil bilmiyordu.

Yolculuk 5 Haziran 1909’da başlar. Sadri Maksudi Rusya’daki yirmi 
milyon Müslüman’ı temsil ettiği bilincini ve sorumluluğunu duyarak, ilk 
günden not tutmaya başlar. Bu seyahat notları, heyet Rusya’ya dönünce 
Vakit gazetesinde yayınlanır. Daha sonra kitap olarak çıkar.47

İngilizler kendi memleketlerine “England” derler. Fransızlar, kelime-
nin ikinci kısmını oluşturan “land” kelimesini “terre” diye tercüme ede-
rek, İngilizlerin memleketine “Angleterre” demişlerdir. Biz bu kelimeyi 
Fransızlardan “İngiltere” şekline sokarak almışız. Ruslar İngiltere’ye 
“Anglia” derler. Kazan Türkleri kelimeyi Osmanlı Türkçesinden değil, 
Rusçadan almışlardır. Bütün bunların anlatılmasının sebebi şudur ki, 
Sadri Maksudi’nin İngiltere yolculuğu hakkındaki eserinin orijinal adı 
Anglia’ya Seyahat ’dir.

Kitabın sayfalarını çevirerek, bu seyahati Sadri Maksudi ile birlikte 
yapalım. Önce Önsöz’deki şu cümleleri zikretmemiz şarttır: 

“Ben İngiltere’ye özel bir kişi olarak değil, Rusya Müslü-
manlarının bir temsilcisi ve hatta bir örneği olarak gitmiş 
bulunduğumdan, bu seyahatin asıl gayesi büyük bir mem-
leketin çeşitli yerlerini, insanlarını, medeniyetini, ahvalini 
ve içtimaî hayatını görüp bundan şahsen manevî zevk al-
mak değil, dünyanın en kuvvetli milletine kendi milletim 
hakkında iyi ve doğru fikir vermek, kendi milletimi İngili-
zin gözünde yükseltmek, hiç değilse düşürmemek idi.
“İngilizlere milletimi tanıtmış olmakla da iş bitmiyordu. 
Ben bu seyahate milletvekili olarak, milletimi vekâleten ka-
tıldığım için, bu seyahat esnasında yapmış olduğum işler, 

47 Anglia’ya Seyahat ilk kez 1909 Yıldız gazetesinde tefrika edilmiş, daha sonra 1914 yılında Ümid 
Matbaasında kitap olarak basılmıştır. 2015 yılında da Dr. Enise Aleyeva tarafından Kiril harfleri 
ile Tatar Seyahatnameleri kitabında yayınlanmıştır. (Editörün notu)
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İngiltere National Portrait Gallery’de bulunan bu fotoğraftaki imza: J. Benjamin Stone
Parlamento Binalarında Rus Devlet Adamları. Bu fotoğraf Duma Başkanı M. Homiakoff 

tarafından çekilmiştir. Haziran 22, 1909 (Sadri Maksudi üçüncü sırada ortada)

 İngiltere’ye giden heyetin kaldığı Victoria Caddesinde Westminster Palace Hotel. Zamanında
 Londra’nın en büyük oteli olmuş, 1960’lı yıllarda yıkılarak yerine başka bir bina yapılmıştır.
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söylemiş olduğum sözler hakkında milletimi haberdar et-
mekle vazifeliydim... Dahası var. Böyle yüksek medeniyetli 
bir memlekete seyahat yapınca, bu seyahatin neden ibaret 
olduğunu göstermeye çalışmak da vazifemdi.”

Sadri Maksudi, İngiltere’ye Seyahat adlı eserinde sözünü ettiği vazife-
leri en mükemmel surette yerine getirmekte, yirmi milyon Müslüman 
Türkün temsilcisi olduğunu bir an bile unutmamaktadır. Daha İngilte-
re’ye varmadan, trenle Belçika’dan geçerken, Sadri Maksudi küçücük 
bir ülkede kalabalık bir milletin refah içinde bir medeniyet getirmiş ol-
masının çalışkanlık sayesinde olduğunu belirterek, ibretli sözler söyler 
ve bazı Türk kavimlerinde erkeklerin kadınları çalıştırarak, vakitlerini 
tembellikle geçirdiklerini esefle anlatır. 

İngiltere’de Rusya’dan gelen Parlamento Heyeti için 15 günlük bir 
program yapılmıştır. İlk günler Londra şehrinin çeşitli bölümleri, Lond-
ra’nın meşhur kulüpleri, Borsa binası, Merkez Bankası, Canterbury Baş-
piskoposluğu’nun Sarayı, Lordlar Kamarası ile Avam Kamarası gezilir. 
Sonra ziyafetler başlar. Her ziyafette resmî konuşmalar yapılır. Sadri 
Maksudi her yerde dünyaca meşhur tarihî şahsiyetlerle karşı karşıya 
veya yan yanadır. Onlarla neler konuştuğunu anlatır. Her adımda milleti 
için ibretli bir şey bulur. 

Düşünmeli ki, İngiltere’ye Seyahat kitabının yazıldığı 1909 yılında, 
Rusya için, Rusya’daki Müslüman 
Türkler için ancak 1905’ten, yani dört 
yıldan beri meşrutî hayat ve bir çeşit 
demokrasi başlamıştır. İngiltere’ye Se-
yahat baştan başa İngiliz demokrasi-
sini tanıtan, demokrasi dersi veren, 
terbiyevî bir eserdir. Unutulmamalı-
dır ki, XX. yüzyılın başı İngiltere ta-
rihinin en parlak dönemidir. Tarihçi 
Yılmaz Öztuna’nın deyimi ile “İngil-
tere o çağın Birleşik Amerikası idi”48.

İngiliz Parlamentosu’nu barındı-
ran meşhur Westminster Sarayı’nda 
öğle yemeği yenilip, şampanyalar 
içildikten sonra Sadri Maksudi’nin, 
Sarayın meşhur balkonundaki Tha-
mes nehrine ve karşısındaki Londra 

48 Tercüman gazetesi, 11 Kasım 1988, s. 6
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Efremoff

Baron 
Weardale
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Stone



64 II. SİYASİ FAALİYET YILLARI

şehrine bakarak daldığı düşünceleri ve bu düşünceleri anlatan satırları 
zikretmemek mümkün değildir:

“Önümüzdeki Londra’nın büyüklüğünü ve servetini düşü-
nerek, ondan bütün İngiliz İmparatorluğu’nun servetine ve 
kuvvetine geçtim. Bu kuvvetin kaynağı çalışma, uğraşma 
ve medeniyetin eskiliği... Deniz gücü, yani savaş ve ticaret 
donanması... İngiltere sahillerinden itibaren, Akdeniz’den, 
Kızıldeniz’den, Hint Denizi’nden geçerek ta Avustralya’ya 
kadar bütün denizler İngiliz gemisi ile dolu... İngilizler bu 
kuvvetlerini neye borçlu? Kendilerine ve çalışkanlıkları-
na... Deniz gücünden İngilizlerin akıllara sığmaz büyüklük-
teki müstemleke İmparatorluğu’na geçtim. Fikren müstem-
lekeleri bir bir sayıyordum: Kanada, Afrika’nın yarısı, Yeni 
Zelanda ve Avustralya’ya kadar bir sürü ufak ada... Ve Hin-
distan! O da İngiltere’nin. Bu çeşitli iklimler ve çeşitli hayat 
şartları içinde olan ülkelere medeniyeti kim getirdi? Dü-
şünüyorum ki Avustralya’daki, Afrika’daki, Hindistan’daki 
ve daha bilmem neredeki köprüleri, yolları, güzel şehirle-
ri, üniversiteleri, tiyatroları, bankaları, fabrikaları, ziraat 
alanlarını şu İngiliz mühendisleri, İngiliz mimarları, İngi-
liz bilginleri, İngiliz iş adamları, İngiliz müstemlekecileri, 
İngiliz sermayesi meydana getirmiştir... Bunlar medeniye-
tin maddî tarafları. Bir de kültür yönünden bakalım: Fel-
sefeye, edebiyata, müspet ilimlere hizmette İngilizler hangi 
milletten geri kaldı? Bu millet Shakspeare’ler ile edebiyatta, 
Newton’lar ile ilim ve fende, Byron’larla şiirde, Bacon’larla 
felsefede nereye yükselebilineceğini ispat etmiştir. Kafam-
da bu fikirler birbirini takip ettikçe İngiliz milleti gözümde 
büyüyordu...”49

Bir Rus milletvekili yanına yaklaşıp “Gel resim çekiliyor” diye çağır-
masa Sadri Maksudi, kendi milleti adına, İngilizlere imrenmeye devam 
edecekti. 

Misafir parlamenterlerin Londra’daki beşinci gününde İngiltere Kra-
lı VII. Edward onları Buckingham Sarayı’nda kabul eder. Sadri Maksudi 
kralın elini sıkar, kraliçenin elini öper. Sonra hepsi birden kralın hita-
besini dinlerler. Parlamento Heyeti, Londra’nın her tarafını iyice gez-
dikten ve çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra, Cambridge ve Oxford 
gibi üniversitelerini de gezer. Sadri Maksudi milleti için öğretici, ibretli, 
bilinmesi faydalı her şeyi kitap haline gelecek deftere not eder.

İşte İngiltere’ye Seyahat adlı kitabın özeti. 

49 İngiltere’ye Seyahat, Kazan 1914, s. 45-46
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6-	EvLENMESİ	(1910)
İngiltere’den döndükten birkaç zaman sonra bir ziyafette, Petersburg 

imamı Musa Carullah Bigi, Sadri Efendiye takılır: “Seni ne zaman evlen-
direceğiz?”

Sadri Maksudi bir cevap vermez. Sadece “Bilmem!” gibilerden omuz-
larını kaldırıp indirmekle yetinir. 

Musa Carullah 1875’te doğmuş, Buhara, Kahire, İstanbul gibi İslâm 
merkezlerinde yıllarca kalmış, eserlerini Arapça yazan, hem Batı hem 
İslam kültürüne vakıf, onun için İslamiyet’in en çetin problemlerini mo-
dern zihniyetle ele alan, şöhreti bütün İslam alemini tutmuş çok muhte-
rem bir din bilginidir. Dünya işlerine kayıtsız değildir.

Bir gün Sadri Efendi ile ikisi yalnız iken, ona şöyle der:
“Sadri, bilirsin seni kardeşim gibi severim. Senin bir aile sa-
hibi olup çoluk çocuğa karışmanı istiyorum. Sana göre mü-
nasip bir kız biliyorum. Kızların incisi. Çocukluğundan beri 
tanıyorum.” Ve Ramioğulları ailesinden söz etmeye başlar.

Kitabımızın burasında bir parantez açıp Türkiye’deki sosyal şartlar 
ile Rusya Türkleri çevresindeki sosyal şartlar arasında ufak bir karşılaş-
tırma yapmakta fayda bulunacağını zannediyorum. 

Türkiye’de 1950’ye kadar “iş adamı” kavramı yoktu. İnsan ya dolgun 
maaşlı devlet memuru olur ya da doktor gibi, dava vekili gibi, kazanç 
getiren bir meslek sahibi... Bir de uzun yıllar dolgun maaş aldığı için 
bir şeyler biriktirmiş olanların çocukları, yani mirasyediler vardı. Şöyle 
diyelim: Menderes zamanına kadar Türkiye’de Vehbi Koçlar, Sakıp Sa-
bancılar yoktu. Rusya Türkleri için devlet kapısı da uzun zaman öğre-
nim imkanları da kapalı olduğu için, onlar erken çağdan beri kendile-
rini sanayi ve ticarete vermişlerdi. Bu suretle Rusya Türkleri arasında 
Hüseyinoğulları, Yavuşoğulları, Akçuraoğulları, Ramioğulları gibi dil-
lere destan servet sahipleri yetişmiştir. Bunlara “Bay” denirdi ki, Kazan 
Türkçesinde zengin demektir. 

Cemiyet bakımından işin güzel tarafı şu idi ki, bu “baylar” servetle-
rini hayır işlerinde harcamak konusunda yarış halinde idiler: Filancalar 
bir cami yaptırmışsa, falancalar iki cami yaptırırdı. Yavuşoğulları üç ye-
timi okutuyorsa, Hüseyinoğulları altı yetimi okuturdu. 

İşte Musa Carullah Bigi’nin Sadri Efendi’ye sözünü ettiği Ramioğlu 
ailesi Rusya’nın parmakla sayılabilecek büyük servet sahibi ailelerinden 
biri idi. Bunlar iki kardeş idiler; Şakir Rami, Zakir Rami.
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Kâmile Rami

Şakir Rami Zakir Rami (Şair Derdmend)
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İşadamlığı alanında bir dâhi olan babaları Mehmet Sadık Efendi, 
Ural dağlarındaki geniş ve zengin bir altın madenini Rus hükümetinden 
satın almış, daha doğrusu 99 yıl için kiralamış ve çok verimli bir şekilde 
işletmeye başlamıştı. Mehmet Sadık Efendi vefat edince, altın madeni 
oğulları Şakir ve Zakir’e kalmıştı.

Şakir babasından madeni işletme usullerini öğrenmiş bulunuyordu. 
Babasının ölümünden sonra, madeni büyük hevesle işletmeye, yüzlerce 
işçiyi idare etmeye devam eder. Hatta çok geçmeden madenden çıkan 
altınları yıkamak için bir makine icad eder ve bunun için Rus hüküme-
tinden İhtira Beratı alır.

Zakir pratik işleri sevmeyen, hayal dünyasında yaşayan, şair ruhlu 
bir gençti. Sadece şair ruhlu değil, şair idi de. Ağabeyine der ki: “Maden 
de altınlar da senin olsun. Yalnız bana arada sırada para ver”.

Bir de İstanbul’a gitmek, orada Türk şairleri ile tanışmak, Türk ede-
biyatını incelemek istediğini söyler. Şakir Rami, kardeşinin şairliğine 

Liege (Belçika) 1914 - Avrupa’ya seyahatleri sırasında çekilmiş bir fotoğraf. 
Soldan sağa: Şakir Rami'nin oğlu Ahmet Mithat, Zakir Rami'nin oğlu İskender Rami, Zakir 

Rami'nin kızı Zeynep Rami, Zakir Rami'nin oğlu Arif Rami, Kamile Rami (Arsal), Sadri 
Maksudi (Arsal), Zakir Rami (Derdmend)
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anlayış ve hürmet göstererek, her istediğini yapar.
Bugün Kazan Türklerinin edebiyat tarihlerinin hepsi Zakir Rami’yi 

Kazan Türklerinin en büyük lirik şairi olarak göstermektedir. Ancak bu 
büyük şair, garip bir utangaçlıkla, kendi imzası ile değil, “Derdmend” 
müstear adı ile şiirlerini yayınlamıştır. 

Şakir Rami, altın madeninin idaresinde kardeşinin hiçbir yardımı 
olmadığı ve babadan miras kalan şahsî gayretleri ile birkaç misline çı-
kardığı halde, kârı her zaman ikiye bölmüş ve yaptığı bağışları, katıldığı 
hayır işlerini daima Şakir ve Zakir Rami kardeşler adına yaptırmıştır.

Cafer Seydahmet Kırımer Gaspıralı İsmail Bey adlı eserinde50, Rami-
oğlu kardeşler hakkında şunları yazar:

“Ramievler (Ramioğulları) millî iman ve hamiyetlerinin 
yüksekliği ile tanınmış şahsiyetler idi. Bunlar Ural’da altın 
çıkarırlardı. Bu işteki vukuf ve tecrübeleri ile kendilerine 
has altın arama usulü bulmuşlardı. Bu muvaffakiyetlerin-
den Rus ve Garp fen kitaplarında da bahsedilmiştir. Ramiev-
lerin halkımızın ve münevverlerimizin kalplerinde saygı ve 
rahmetle anılmaları kendilerinin bu altın işlerindeki mu-
vaffakiyetleri ve milyonlar kazanmış olmaları değil, millî 
meselelere gösterdikleri candan alaka ve fedakarlıklardan 
ileri gelmişti. Türkistan ve Kırgızlar arasında da çok iş gör-
müş olan Vakit gazetesi ile Şura mecmuası onlar tarafından 
tesis edilmişti. Şimal Türkleri muharrirlerinden Fatih Keri-
mi Efendi Vakit gazetesinde, 1 Nisan 1912’de, Şakir Ramiev 
hakkında yazdığı makalede: ‘O altın için yaşamadı, altınla-
rını yüksek emellerine vusul için âlet diye kullandı’ diyor”.

Büyük bilgin Musa Carullah Bigi’nin Sadri Maksudi’ye anlattığı Şakir 
ve Zakir kardeşler işte bunlardı. Musa Hazret şöyle diyordu:

“Şakir Efendinin iki oğlu, dört kızı var. En büyük kızı Fat-
ma’yı onsekiz yaşına gelir gelmez, Yavuşoğulları kaptı. Şim-
di sıra ikinci kızı Kâmile’de... Güzel kızdır. Orenburg Rus 
Kız Lisesinden mezundur. Kim bilir kaç talibi vardır. Kaçır-
mayalım. Onu sana yapalım.”

Sadri Maksudi’nin ağzından bir tek kelime çıkar: “Verirler mi?”
Musa Hazret kendisine ve aracılığına güvenilmesini ister. Zemini yok-

layacağını söyler. Büyük milyoner ile yazışmalar, görüşmeler sonunda 
iki gencin tanıştırılmasına karar verilir. Tanışma 1910 yılının ilkbaha-
rında, Şakir Rami’nin Yukarı Ural vilâyetinde bulunan altın madeninin 
yanı başındaki yazlık evinde olacaktır. Orası aslında büyük bir çiftliktir. 
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Gelgelelim Şakir Rami’nin evi bir çiftlik evi değil, bir Fransız şatosunun 
kopyasıdır. Dört katlıdır ve bembeyazdır. Dışarıda, giriş kapısına va-
rılmadan, iki taraflı beyaz merdivenler kıvrılarak sahanlık ile birleşir. 
Üçüncü katın dışı boydan boya bir balkondur. İki gencin tanışması çay 
sofrası etrafında olur. Sofrada sadece dört kişi: Baba Şakir Rami, hanımı 
Gevher Hanım, kızları Kâmile ve misafir Sadri Maksudi...

Kâmile Hanım gümüş semaverin başında oturmaktadır ve çay fin-
canları boşaldıkça, dikkatli hareketlerle doldurarak sahibine uzatmak-
tadır. Başı açıktır. Uzun kollu bir beyaz bluzla uzun siyah etek giymiştir. 
Beli inceciktir. Lise mezunu küçük hanım öyle utangaç falan da değil-
dir. Babasına hürmeten lafa karışmamakla beraber, gazetelerde hep 
adını ve resmini gördüğü Duma üyesi genç adama gülümseyerek bak-
maktadır51. 

Şakir Rami’nin ve kızının kararı Musa Hazret’e bildirilir. Karar olum-
ludur. Tantanalı düğün Kasım ayında Şakir Rami’nin Orenburg şehrin-
deki evinde yapılır. Onbeş gün süren ve yine Orenburg’da geçen balayın-
dan sonra, Sadri Maksudi hanımını Petersburg’a götürür. Mutlu çiftin 
iki yıl sonra bir kız çocukları dünyaya gelecektir. 1910-1912 yılları Sadri 
Maksudi için her bakımdan mutlu yıllar olmuştur. Çünkü ailevî mutlu-
luğa, çok geçmeden, millî mutluluk eklenmiştir.

Türk Yurdu’na	Makale	Göndermesi
Türkiye’den gelen haberler Türklük şuurunun, Türk Birliği ülküsü-

nün, Rusya Müslümanları arasında olduğu gibi, Türkiye’de de gelişmek-
te olduğunu gösteriyordu. Sadri Maksudi’nin sevinci bundan ileri geli-
yordu. 

1908’de Meşrutiyet hareketini yapan siyaset adamları arasında, İsma-
il Gaspıralı’nın etkisinde kalmış şahsiyetler vardı. Yusuf Akçura’nın son 
mektubuna göre, bir grup şuurlu Türkçü yeni bir milliyetçi nesil yetiştir-
mek amacı ile bir cemiyet kurmuşlar, bir öğrenci yurdu açmak fikrinde 
oldukları için bu cemiyete “Türk Yurdu” adını vermişlerdi. 

Türk Yurdu Cemiyeti’nin altı kurucusundan üçü (şair Mehmet Emin 
Yurdakul, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Dr. Akil Muhtar) Osmanlı Türk-
lerinden, üçü (Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali Turan) 
Rusya Türklerindendi.52 Türk Yurdu Cemiyeti, aynı isimle bir dergi çı-
karmaya karar vermişti. Yusuf Akçura Sadri Maksudi’ye, bu dergi için 
yazı göndermesini teklif ediyordu. Sadri Maksudi hemen o akşam, bü-
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53 Dr. Fethi Tevetoğlu, “Türkçü Dergiler I.” Türk Kültürü, Aralık 1987 sayfa 18
54 Şakir Rami eşi Bibi Gevher ile bir Moskova yolculuğunda trenden düşerek ölmüştür. Ancak bu 

ölümün bir kaza sonucu mu yoksa cinayet mi olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 
Hasta olduğu ve Moskova’da bir doktoru ziyarete gittiği bilindiğinden intihar etmiş olabileceği 
dahi düşünülmektedir. (Editörün Notu)

yük hevesle kaleme sarıldı. Bir iki sayfa yazdıktan sonra aklı başına gel-
di: Rus Parlamentosu’nda üye olan bir adam Osmanlı İmparatorluğu’nda 
yayınlanacak Pantürkist bir dergide nasıl yazı yazabilirdi?

Bir Türkçü dergiye yazı yazmak arzusu ile Rus şovenlerinden çekin-
me hissi arasında birkaç gün süren tereddütten sonra, Sadri Maksudi şu 
çözümü buldu: Takma imza kullanacaktı. Bu karar üzerine makalesini 
büyük heves ve şevkle tamamladı. Yazının başlığı “Büyük Millî Emeller” 
idi. İmzasını “Can Bey” diye attı ve yazıyı hemen Yusuf Akçura’ya gön-
derdi. Sadri Maksudi’nin uzun makalesi ikiye bölünerek, Türk Yurdu’nun 
birinci ve ikinci sayılarında çıktı. Türk Yurdu’nun birinci sayısının tarihi 
24 Kasım 1911’dir53.

Bilindiği gibi Türk Yurdu’nun birinci sayısı o kadar rağbet görmüştür 
ki, bu sayının ikinci baskısını çıkarmak gibi basın hayatında örneği gö-
rülmemiş bir durum hasıl olmuştur. Birinci sayının rağbet görmesinde 
Sadri Maksudi’nin de payı olmuş olduğuna şüphe yoktur. Adından da an-
laşılacağı gibi, makale ideal sahibi olmayı övüyor, idealizmi yükseltiyor-
du. Yazıda şu cümleler yer alıyordu:

“... Milletlerin terakkisi ancak büyük emel sahiplerinin var-
lığı sayesinde mümkündür... Büyük emel gerek fertlerde ge-
rek milletin heyeti umumiyesinde o kadar büyük bir kuvvet 
hasıl eder ki, buna karşı gelecek hiçbir kuvvet tasavvur olu-
namaz... İnsan emelsiz yaşayamadığı gibi, milletlerin faali-
yet ve terakkileri ve hattâ bekaları için de bir büyük “Millî 
Emel” (ideal national) lazımdır. Emelsiz bir millet ruhsuz 
bir ceset gibidir.”

Sadri Maksudi Türk Yurdu’na Can Bey imzasıyla sık sık yazı gönder-
meye karar verdi. Fakat 1912 yılında meydana gelen olaylar buna imkân 
vermedi. Bu uğursuz olayların ilki, Sadri Maksudi’nin kayınpederi, “Al-
tın Kralı” diye anılan büyük hayırsever insan Şakir Rami’nin, 15 Mart 
1912’de bir kaza neticesi ölümü felaketi olmuştur.54

7	-	KaZaN’Da	avuKat	İKEN	1917	İhtİLaLİ
1912 yılının Haziran ayında müddetini doldurup dağılan III. Duma 

yerine seçilecek IV. Duma için Sadri Maksudi adaylığını koymuş ve se-
çim kampanyasında da bulunmuştur. Ancak Sadri Maksudi’nin III. Du-
ma’da söylemiş olduğu çok cesur nutuklar aşırı muhafazakâr Rusları 
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kızdırmıştı. Ayrıca, İngiltere seyahati sırasında, Sadri Maksudi’nin her 
yerde kendisini Türk-Tatar diye takdim etmesi ve yaptığı Fransızca ko-
nuşmalarda Rusya’da 20 milyon Türk-Tatar bulunduğunu söylemesi Par-
lamento Konseyi Heyetinde bulunan “Hükümet Konseyi” üyelerini, yani 
koyu muhafazakâr ve şoven Rusları çok sinirlendirmiş ve kendisine düş-
man etmişti.

İşte bu düşmanlar bir olup, gereken yerlere Sadri Maksudi’yi yeni Du-
ma’ya sokmamayı tavsiye ettiler. Mahallî otoritelere gizli emir verildi. 
Ve nasıl vaktiyle Yusuf Akçura’nın seçilmesi engellendi ise, Sadri Mak-
sudi’nin de IV. Duma’ya girmesi engellendi. Esasen IV. Duma’ya pek az 
Müslüman üye girebilmişti. Topu topu 6 kişi idiler. Ve az tanınmış, siv-
rilmemiş isimlerdi.

Sadri Maksudi şimdi ne yapacaktı? Yapılacak iş hukuk diplomasını 
kullanıp avukat olmaktı. Ancak Rusya’da bugün Türkiye’de olduğu gibi, 
dış ülkelerde alınmış diplomalar geçerli değildi. “Eşitlik belgesi” almak 
için bazı imtihanlar vermek gerekiyordu. Hem Rusya’da, Türkiye’de ol-
duğu gibi, sadece dışarıda bulunmayan derslerden değil, Rus üniversi-
telerinde dört yıl içinde okutulan bütün derslerden imtihan veriliyordu. 
Sadri Maksudi tam 19 konuda imtihan verecekti. Bunların arasında Hu-
kuk Tarihi gibi, Roma Hukuku gibi çok iyi bildiği konular vardı. Fakat 
tamamıyla yabancı olduğu Rus Medenî Hukuku, Rus Ceza Hukuku, Rus 
Anayasa Hukuku gibi konular da bulunuyordu. Oturup binlerce maddeyi 
ezberlemesi gerekecekti. Dışarıdan imtihana girenlerin, bir de Hukuk 
Fakültesine bir tez sunmaları gerekiyordu. Sadri Maksudi tez olarak şu 
konuyu seçti: “Roma Hukuku ile İslâm Hukukunda Mülkiyet Hakkı esas-
larının karşılaştırılması”.

Başına bir de taşınma işi çıkarmamak için, Petersburg’daki apartman 
dairesinde oturmaya devam ederek, çalışmaya koyuldu. Ve 1912-1913 kış 
ayları boyunca, yemeyip içmeyip çalıştı. Genç hanımı da zaten gezecek 
gibi değildi. Dört beş ay önce dünyaya gelmiş yavrusu onu meşgul edi-
yordu.

Sadri Maksudi devlet imtihanını 1913 yılının Mayıs ayında başarı ile 
verdi. Şimdi artık Kazan’a taşınıp bir an evvel avukatlığa başlamak ge-
rekiyordu. Petersburg’da kirada oturmuşlardı. Evlendikleri günden beri 
Sadri Maksudi’nin küçük ağabeyi zengin fabrikatör Selâhattin Maksudi 
kendilerine Kazan’da bir ev hediye etmek niyetinde olduğunu söyleyerek, 
satılık bir ev beğenmelerini tavsiye ediyordu. Ev bulmak ve beğenmek 
meselesi aileyi hayli uğraştırdı. Sadri Bey’in beğendiğini Kâmile Hanım 



72 II. SİYASİ FAALİYET YILLARI

beğenmiyordu. Kâmile Hanım’ın beğendiğini Sadri Bey beğenmiyordu.
Bu evin tercih edilmesinin başlıca sebebi, o zamanki evlerde olduğu 

gibi, zemin katında olan mutfak ile birinci katta olan yemek odası ara-
sında küçük bir yemek asansörü bulunması idi. Evin satın alınması ve 
taşınılıp yerleşilmesi sonbaharı buldu. Sadri Maksudi Kazan Barosuna 
yazıldı. Kâmile Hanım da çocuğu için iyi bir dadı bulduktan sonra, Ka-
zan Üniversitesinin Tarih Bölümüne kaydoldu. Fakat bir yıl sonra, ikinci 
kızına hâmile kalınca, üniversiteyi bırakmak mecburiyetinde kalacaktı.

Maksudiler Kazan’a taşınır taşınmaz, kendileri için yoğun bir görüş-
me hayatı başlar. Kazan zenginleri ve aydınları eski Duma üyesini davet 
etmekten ve ağırlamaktan şeref duyarlar. Bir de Kazan civarında, geniş 
malikâneler içinde yaşayan Rus soyluları vardır. Tabiî bu malikâneler 
Kazan’ın zaptından sonra, Türklerin elinden alınıp Ruslara dağıtılmış 
topraklardır. Söz konusu soylular da eski Duma üyesine ilgi gösterirler, 
onu ziyafetlerine davet ederler. Sadri Maksudi şahsî, ailevî, meslekî ha-
yatı bakımından mutludur.

Fakat gazeteleri açıp da Türkiye hakkındaki haberleri okudukça ne-
şesi kaçmaktadır. Herkesin ve kendisinin de o kadar istediği Abdülha-
mit’in devrilmesi Osmanlı İmparatorluğuna uğur getirmemiştir. Balkan 
Savaşı neticesinde İmparatorluğun önemli bir kısmı Türklerin elinden 
çıkmıştır. O kadar çok kimsenin ümit bağladığı Enver Paşalar, Cemal 
Paşalar Alman Kayzerinin elinde oyuncak haline gelmişlerdir.

1914 yılının yazında Rusya’nın Avusturya ve Almanya’ya karşı savaşa 
girmesi Kazan Türklerini pek o kadar üzmedi. Rusya’daki bütün Müslü-
man Türklerde olduğu gibi, Sadri Maksudi’de de bir ümit belirdi: Rus-
ya’nın Japonya’ya karşı olduğu gibi, Alman’a karşı da yenileceği ve bu 
yenilgi neticesinde, 1905’te de olduğu gibi, yeni politik hürriyetler veri-
leceği ümidi...

Fakat bir müddet sonra Rus ve Türk donanmalarının Karadeniz’de ça-
tışması ve Kasım ayı başında Türkiye’nin Almanya’nın müttefiki olarak 
resmen savaşa katılması Sadri Maksudi’yi yıktı. Bu savaştan Türkiye için 
katiyen hayır ummuyordu. Balkan Savaşından sonra toparlanamamıştı 
bile. Bu yeni savaşta yenilenler arasında da olsa, yenenler arasında da 
olsa, Osmanlı İmparatorluğu biraz daha parçalanacaktı.

Türkiye ile savaşın başlamasının can sıkıcı bir tarafı da artık Türk 
basınının Rusya’ya sokulmaması idi. Hele İstanbul’da aziz dostu Yusuf 
Akçura’nın çıkarmakta olduğu ve her sayısı kendisine posta ile gönderi-
len Türk Yurdu dergisinin gelmeyeceğini bilmek acı idi.
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St. Petersburg’da oturdukları apartman. 
Büyük kızı Adile’nin doğum kayıtlarında bu adres verilmiştir.

 Sadri Maksudi’nin Kazan’da son oturduğu ev. 
Ostrovski Caddesi 18 numara 2005 yılında restore edilmiştir. 
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Kazanlıların 1914 savaşı karşısında tutumu hakkında tarihçi Akdes 
Nimet Kurat şunları yazar:

Kazan münevverlerinden birçoğu kolayını bulup askere 
gitmemenin yolunu arıyor ve buluyordu... Mamafih, resmi 
mahfillerin Ruslar tarafından yaptırılan “patriyotik gösteri 
ve beyanları”na katılmaları mecburiyeti olduğunu hatırdan 
çıkarmamak lazımdır. Ezcümle, Duma fraksiyonları (grup-
ları) kendi adlarına harbin muvaffakiyeti dilekleriyle beya-
natta bulunur ve bunları matbuat vasıyasıyla ilân ederler-
ken, Müslüman mebusların ses çıkarmaması imkânsızdı. 
Netekim Duma âzâlarından İsa Yenikey, Bünyamin Ahtem 
ve M.Y. Cafer imzalarıyle yayınlanan bir yazıda (beyanna-
mede) “Rusya Müslümanlarının kendilerini büyük Rus-
ya’nın evlâtları olarak hissettikleri ve tam bir ‘solidarité’ 
(dayanışma) hislerini taşıdıkları, Müslümanların Ruslarla 
birlikte vatan adına her türlü kurban vermeye hazır olduk-
ları, Rusya’nın şerefi ve bütünlüğü için mücadele edecekle-
ri” bildirilmişti.55

Bunlar elbette Rusya Türklerinin gerçek duyguları değildi. Fakat ba-
ğımsız olmamanın, Rusların esiri olmanın bedelini çekmeye mecbur 
idiler. IV. Duma’daki sayıları çok az olan Müslüman milletvekilleri, sava-
şın başlaması ve yeni şartlar karşısında yeni bir Müslüman Kongresinin 
toplanmasının uygun olacağını düşündüler. Onların girişimi ile Petrog-
rad’da 1914 yılının Haziran ayında IV. Müslümanlar Kongresi toplandı.

8.	MÜSLÜMaNLaR	KoNGRESİ
Savaş sebebiyle çok sıkı şartlara bağlı olarak toplanmasına izin veril-

miş olan IV. Müslümanlar Kongresi, öncekiler gibi bir Türkler Kongre-
si idi. Kongreye gelen Kırımlı, Azerbeycanlı, Türkistanlı, Kırgız, Kazak 
delegeler Türklüklerini kamufle etmeye mecbur idiler. Yoksa meselâ 
Rusya Müslümanlarından olup da Türk olmayan Taciklerin kongrede 
temsilcileri yoktu.

Bazıları haksız olarak, IV. Müslümanlar Kongresinin kısır bir kongre 
olduğunu söylemişlerdir. Gerçekte bu kongrede yeni kararlardan ziya-
de, daha önce alınıp da gerçekleştirilmemiş, neticelendirilmemiş, Rus 
Hükümetine kabul ettirilmemiş eski kararlar üzerinde durulmuştur. Bu 
durumu eleştirmek değil, takdir etmek lâzımdır. Çünkü bu durum Rusya 
Müslümanlarının isteklerindeki, kararlarındaki sebatı göstermektedir.

Bütün Rusya Müslümanları ittifakını bir Parti olarak tescil ettir-

55 Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin Medeni Uyanışı”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 
Temmuz - Aralık 1966, s. 191 
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mek, bunu Rus Hükümetine kabul ettirmek ümidinden artık vazgeçil-
mişti. Fakat ittifak ruhu, yani Türk Birliği ülküsü, bütün Türklerin tek 
bir millet olduklarına dair fikir ve his bu kongrenin delegelerinde canlı 
idi. Politik kararlar arasında daha önce alınıp da neticelendirilmemiş 
en mühim karar Türkistanlılara ve Kırgızlara seçmek ve seçilmek hakkı 
verilmesi hakkındaki karardı.

Sadri Maksudi, İsmail Gaspıralı’nın eğitim yolu ile yeni bir nesil ye-
tiştirmek, geleneklerine dayanan yeni bir millet yaratmak konusundaki 
idealini benimsemiş bir insan olduğu için, uzun bir konuşma yaparak 
eğitim meselesi üzerinde durdu.56

Netice itibariyle, bütün Rusya Türklerinin kongredeki delegeleri Du-
ma’daki temsilcilerine, bazı yeni isteklerin yanında, eski isteklerin de 
Rus Hükümetine, Duma yolu ile kabul ettirilmesi talimatını vermiş oldu.

Sadri Maksudi Kazan’a döndükten üç ay sonra, bir acı haber kendisini 
tam manasıyla yıkıyor: Gazeteler İsmail Gaspıralı’nın 11 Eylül’de vefat 
ettiğini yazıyorlar. Sadri Maksudi sahibi olduğu Yıldız gazetesi için, otu-
rup bir yazı yazıyor.

“... İsmail Bey’in vefatından duyduğum derin teessür ve isyanı, içim-
den gelen şiddetli feryadı burada dışa vurmak istiyorum. Ancak kalbim-
de manevî yaşlar akarken... en aziz ve en mukaddes şeyini kaybetmiş bir 
çocuk gibi ağlamaktan başka bir şey elimden gelmiyor... Ne söylesem, 
her söz, her cümle İsmail Bey’in büyüklüğüne, tarihî mevkiine, ulviye-
tine, ona olan sınırsız hürmetime kıyasen pek küçük, pek renksiz, hattâ 
hiç kalıyor...

“Büyük bir kavmin hayatında yalnız başına yeni bir devir açan, ümit-
siz, maksatsız ömür geçiren bir millette ümit uyandıran, asırlarca ümit-
sizliğe alışmış bir millete idealler, gayeler veren, mânen ölmekte olan 
bir kavme hayat üfleyen bir zatın ehemmiyetini anlatmak mümkün de-
ğildir”57

Yıldız ’da çıkan “Emeller üstadı İsmail Gaspıralı” başlıklı bu yazı Ter-
cüman’ın 1914 yılına ait 202. sayısından iktibas edilmiştir.

1905 İhtilâli üzerinde, nasıl Rus-Japon savaşının ve Rusya’nın yenil-
gisinin etkisi olmuşsa, 1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşında Rus 
ordusunun bütün cephelerde yenilmesinin de 1917 Rus İhtilâli üzerinde 
büyük rolü olmuştur. Çar’ın zayıf, kararsız kişiliği, iç politikada bir yu-
muşayıp bir sertleşmesi, Duma’yı bir toplayıp bir dağıtması, şunun bu-
nun etkisi ile başbakanı ve hükümeti ikide bir değiştirmesi, özetle olay-

56 Devlet, Nadir, Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi, Ankara 1995, s. 237
57 Kırımlı, Cafer Seydahmet, Gaspıralı İsmail Bey, İstanbul 1934, s. 190
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lar karşısındaki aczi ve ayrıca, kendisini Rus ordusunun Başkumandanı 
tayin etmesi gibi gülünç hareketleri durumunun bir ihtilâl ile sonuçlan-
masına sebep olmuştur.

İhtilâlin patlamasında Çariçe Aleksandra’nın da rolü vardır. Alman 
asıllı olan bu kadın Rus milletini ve etrafında olup bitenleri anlamamış, 
her şeyi aile çıkarları açısından mütalâa etmiş, kocasını bu yolda etki-
lemiştir. Almanlar ile savaş patlayınca ve millette Alman olan her şeye 
nefret uyanınca, bundan Çariçe de payını almıştır. Hele Çariçe’nin Ras-
putin adındaki, yarı din adamı yarı haydut olan bir adamla ilişkisi oldu-
ğu dedikoduları yayılınca, nefret büsbütün artmış ve pek tabiî olarak, 
Çar’a da Çar’ın hükümetlerine de sıçramıştır.

1917 İhtilâlinin patlamasında, sonradan Bolşevik adını alacak olan, 
dışarıdan yönetilen siyasî örgütün rolü de büyüktür. Bu örgütün lideri 
bazı tarihçilere göre başlangıçta dünya Yahudiliğinin şuurlu veya şuur-
suz bir âleti olmuş olan Ulyanof’tur. 1907’de Rusya’dan kaçmaya mecbur 
olmuş ve İsviçre’de oturmakta olan Ulyanof, Rusya’da bulunduğu sırada 
1901 yılında Lena nehri üzerinde geçmiş bir olaydan ilham alarak Lenin 
takma adını almış ve tarihe Lenin olarak geçmiştir. Rusya’yı içeriden 
yıkmak için Rusya’nın savaştaki düşmanı olan Almanya’dan yardım ka-
bul etmekten çekinmeyen58 Lenin Rusya’daki işçi sınıfını kışkırtmakta, 
istediği zaman, istediği yerde grevler çıkarmakta, Rusya’nın içine dışa-
rıda hazırlanmış broşürler ve manifestolar sokarak, aydın sınıfını da et-
kilemekte idi.

Birtakım olaylar zincirinden oluşan 1917 İhtilâli şöyle gelişmiştir:
1917 yılının Şubat ayında59 Petrograd’ta60 şiddetli grevler başlar. Çok 

geçmeden buna üniversite öğrencilerinin gösterileri eklenir. Bu başkal-
dırmaları bastırmak için Çar’ın emri ile hükümetçe Petrograd’a gönderi-
len askerî bölükler isyancılarla başa çıkamaz. Esasen, savaşın idaresin-
den memnun olmayan askerlerde isyancılara karşı sempati vardır.

26 Şubat 1917’de Duma, Çar’dan dağılma emri aldığı halde, kafa tu-
tar, dağılmaz. Bunu yapmakla da yetinmeyerek, Çar’ın hükümetini yok 
farz edip, 2 Mart günü bir Geçici Hükümet kurar. Bu hükümete “geçici” 
denmesinin sebebi şu idi ki, Duma’nın amacı seçimler yaparak bir “Ku-
rucu Meclis” toplamak ve bu Meclisin içinden yeni meşru bir hükümet 
çıkarmak idi. Aynı gün, yani 2 Mart günü, Çar II. Nikola kardeşi Mikail 
lehine tahttan feragat eder. Fakat sallanan tahtı kardeşi de reddeder. Çar 

58 Encyclopedia Britannica, “Russia” maddesi
59 Bu sebeple 1917 İhtilâline Şubat İhtilâli denir.
60 Almanlarla savaş başlayınca, şehrin adının sonundaki “burg” kelimesinin Almanca kelime 

olması sebebiyle, Petersburg Petrograd’a çevrilmişti.
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Rusya’dan Almanya’ya kaçmaya teşebbüs ettiği sırada yakalanır ve tu-
tuklanır.

Mart ayı içinde bir başka gelişme olur. İhtilâlci Partilerin usta liderle-
ri orduya isyan etmiş askerlerle grevci işçileri bir araya getirerek, “Sov-
yet” adını verdikleri bir kuruluşun doğmasını sağlarlar ki, bu kuruluşun 
ilk zamanlar Lenin’le hiçbir ilgisi yoktur. “Sovyet” kelimesi aslında Rus 
dilinde Fransızcadaki “conseil”, Türkçedeki “meclis” veya “kurul” keli-
melerinin masum ve iddiasız karşılığıdır. Rusya Türkleri bu kelimeyi 
“Şura” diye tercüme etmişlerdir. Petrograd’da kurulan “Sovyet” in tıpkı-
sı Rusya’nın başka şehirlerinde de kurularak, aralarında dayanışma ve 
irtibat sağlanınca, Sovyetler örgütü az zamanında bir politik kuvvet ol-
makta gecikmemiştir. O kadar ki, çok geçmeden Duma içinde kurulmuş 
Geçici Hükümet bu teşkilâtla hesaplaşmaya mecbur kalmıştır. Nitekim 
18 Mayıs 1917’de Birinci Geçici Hükümet yerine Sovyetlerin de katıldığı 
İkinci Geçici Hükümet kurulmuştur.

Lenin’in adamları, yani Bolşevikler ustaca Sovyetler örgütüne sız-
mışlar ve 1917 yılının sonuna doğru örgütü tamamen ellerine geçirmiş-
lerdir. Dönelim 1917 yılının Mart ayına:

Sadri Maksudi davaları ile uğraşırken ve hitabet kabiliyetini mahke-
melerde harcarken, kendisine iki haber ulaşır: Biri, Rusya Müslümanla-
rının yeni bir kongresini hazırlamak üzere Petrograd’da bir ön toplantı 
yapılacağı, ikincisi, yine Petrograd’da yeni politik durumu görüşmek 
üzere, Kadet Partisi Kongresinin toplanacağı.61

Devlet Duması Müslüman Fraksiyonu ile bu fraksiyona bağlı olan 
Büro’nun62 üyeleri yeni politik şartlar karşısında yeniden Bütün Dünya 
Müslümanlarını bir kongrede toplamanın yerinde olacağını düşünmüş-
lerdi63. Petrograd’da yapılacak hazırlayıcı toplantının önemi büyüktü. 
Sadri Maksudi kalkar, Petrograd’da gider.

Bütün Rusya Müslümanları Kongresinin 1 Mayıs’ta Moskova’da top-
lanmasına karar verilir. Bir gündem taslağı da hazırlanır.

Kadet Partisinin Kongresi üzerinde biraz durmamızda yarar vardır. 
Hatırlanacağı gibi, Rusya Müslümanlarının politika alanında, Rus Ka-
det Partisi ile iş birliği yapmasına, İkinci Müslüman Kongresinde karar 
verilmişti64. Bu, Kadet Partisinin işine geliyordu. Çünkü milyonlarca 

61 A.B. Taymas, İki Maksudiler kitabında, sanki Kurucu Meclis seçimleri Kadetler Kongresinin 
toplandığı günlerde yapılmış gibi yazıyor. Kongre 1917 yılının başında, seçimler ise o yılın 
sonunda yapılmıştır. 1917 sonunda ise, Sadri Maksudi’nin başında çok daha önemli işler vardı.

62 Bu Büro Müslüman Fraksiyonuna yardımcı olmak üzere, bilgi toplamak, araştırma yapmak gibi 
işlerle meşgul olan bir iki gençten oluşuyordu.

63 Devletşin, T., Sovyet Tataristanı, Ankara 1981, s.81
64 “XX. Yüzyılın başında Rusya’daki durum ve 1905 İhtilâli” faslına bakınız.
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Müslüman’ın oyunu alıyordu. Sadri Maksudi de İkinci Müslüman Kong-
resinin kararına uyarak, 1907’de Duma üyeliğine adaylığını koymadan 
önce, Kadet Partisine yazılmıştı. İkinci ve Üçüncü Dumalarda, öteki 
Müslüman milletvekilleri gibi, bazı konularda Kadetlerle iş birliği yap-
mıştı. Fakat yine yukarıda görüldüğü gibi, özellikle Üçüncü Duma’da, 
Rus Kadetlerinin hoşuna gitmeyen konuşmalar yapmıştı.

Çar’ın hükümetini devirip bir Geçici Hükümet kuranlar biraz da Ka-
detlerdi. Yani, Geçici Hükümetin içinde Kadetler de vardı. Onun için 25 
Mart 1917 de toplanan Kadet Partisinin Kongresi çok önemli idi. Kong-
rede Rusya’nın geleceği ile ilgili olarak alınacak kararların Geçici Hü-
kümeti etkileyeceğinden Sadri Maksudi’nin şüphesi yoktu. Bu sebeple, 
Kadet Partisinin Kongresine katılıp gözü dört açmanın, Rusya Türkleri 
aleyhine bir görüş ortaya çıkarsa, gereken cevabı vermenin zamanı idi.

Kadet Partisinin Kongresinde görüşülecek başlıca iki mesele şun-
lardı: 

a) Rusya’nın politik rejimi ne olmalı?
b) Rusya savaşa devam etmeli mi, etmemeli mi?

Birinci meselede Kongre, Partinin prensibine ve hatta adına aykırı 
olarak, Rusya İmparatorluğunun bir Cumhuriyet olmasına karar verdi65.

İkinci meseleye gelince, bu konuda görüşler farklı idi. Bir müddet-
ten beri Rusya’da savaş aleyhtarlığı almış yürümüştü. Lenin’in adamları 
bu akımı körüklüyordu. Lenin 1914’ten beri savaşın aleyhinde idi. Yani 
Rusya’nın savaşa katılmasını istememişti. Onun korktuğu Rusya’nın ye-
nilgisi değil, zaferi idi. Rusya savaşta galip gelirse, hükümeti devirmek, 
ihtilâl yapıp iktidara geçmek mümkün olmayacaktı. Lenin için Rus İm-
paratorluğu, Rus milleti değil, Dünya Proletarya sınıfı önemli idi.

Lenin taraftarlarının propagandası bazı Kadetleri bile etkilemişti. 
Bununla beraber, Kadetlerin çoğunluğu yenilgi üzerine savaştan çekil-
me taraftarı değildi. Bir iki konuşmacı Batıdaki cephelerden asker çekip 
Güney cephesini güçlendirmek ve Osmanlıları yenip Boğazları işgal et-
menin gerektiği fikrini ileri sürdüler. İşte o zaman Sadri Maksudi söz 
alıp kürsüye çıktı.

Sadri Maksudi’nin Kadet Partisi Kongresinin kürsüsünden yaptığı ko-
nuşma Kazan Türkleri arasında efsane konusu olmuştur. Bu efsane ko-
nusu konuşmasından o yıllarda İstanbul’da yayınlanan meşhur Türk Yur-
du dergisinde iki defa söz edilmiştir. Önce 24 Mayıs 1917 sayısında66 Rus 
basınından bilgi aktarılarak, daha sonra 2 Ağustos 1917’de67 Kazan’da 

65 Çar o sırada tutuklu idi. Bolşevikler iktidara geldiğinde ailesi ile birlikte öldürülecektir.
66 s. 3454
67 s. 3531

78



II. SİYASİ FAALİYET YILLARI

yayınlanan Türkçe Yıldız gazetesinden iktibas yapılarak.
Konuşmasından bölümler:

“Biz Müslümanlar, Rusya’da siyasî hayat başladığından beri 
her zaman hem Duma’da hem mahallî idarelerde, umumi-
yetle terakkiperver partilerle ve hususen siz Kadetlerle be-
raber hareket ettik. Bana öyle geliyor ki, gelecekte de böyle 
olacaktır. Bunun için siz Müslümanların fikirlerine ve is-
teklerine kulak vermelisiniz. Terakkiperver partiler ve si-
zin partiniz geçmişte Müslümanların yardımına ne kadar 
muhtaç oldularsa, gelecekte de yine o kadar muhtaç olacak-
lardır. Siz artık hükümeti elde ettik, parti ve grupların sem-
patisine muhtaç değiliz, gelecekte Müslümanların efkâr-ı 
umumiyesine ve yardımına muhtaç olmayacağız şeklinde 
bir yanlış düşünceye kapılmayın.
“... İstanbul ve Boğazlar hakkında biz Müslümanlar, sizi 
şimdi Rodiçef’in sözlerinden sonra heyecana getiren hislere 
iştirak etmiyoruz. Türkiye’yi yok etmeye, tarümar etmeye 
biz asla razı değiliz. Türkiye’nin varlığına ve bekasına mu-
halif olan siyasete iştirak etmek bizim dinî ve ırkî hislerimi-
ze aykırıdır... Biz Müslümanlar Türkiye’nin, Payitahtının ve 
Boğazların elinden alınmasının sulh şartları arasına girme-
sine katiyen razı değiliz. Biz bunu protesto ediyoruz. Siz bu 
bapta bizim haklı olduğumuza kalplerinizle iştirak edeme-
seniz bile, hiç olmazsa aklınızla bizi anlamaya çalışınız... 
Şimdi size açık ve katî olarak söylüyorum: Eğer Müslüman-
ların size hüsnü nazarını istiyorsanız, sulh şartları arasın-
dan Boğazları ve İstanbul’u almak meselesini çıkarınız. Bu 
mesele programınızda olmasın. Bunu size ısrarla teklif edi-
yorum.”

Sadri Maksudi’nin Kadetler Partisi Kongresindeki bu konuşmasından 
sonra, Rus basınında kızıl kıyametler koptu. Buna karşılık, Türkçe ba-
sında yalnız Kazan’da değil, Kırım, Azerbaycan, Türkistan gazetelerinde 
Sadri Maksudi hararetle alkışlandı, medenî cesareti övüldü.

Sadri Maksudi’nin düşmanları, onun aleyhinde, solcu bir Rus gazetesi 
olan Narodnoyo Delo (Halkın İşi) adlı gazetede bir protesto yayınladılar. 
Ne imiş? Meşrutiyetçi olduğu için Çar taraftarı olan Kadet Partisinin ar-
tık Rusya’nın geleceği hakkında söz hakkı yokmuş... Sadri Maksudi’nin 
Kadetler Partisine katılması fahiş bir hata ve “gaflet” imiş... Kongrede 
İstanbul ve Boğazlar hakkındaki konuşmalar üzerine, Sadri Maksudi 
cevap vermeye kalkışacağına, hemen Kongreyi terk etmeli imiş... Bunu 
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yapmamış olması bir millî ihanet imiş... Hem otuz milyon Türk adına, 
Rusya’nın gelecekteki politik rejimi hakkında konuşmak için Sadri Mak-
sudi’ye kim tarafından, ne zaman vekâlet verilmişmiş?... Ortada bir hak-
kı suistimal durumu varmış... Bu sebeple Sadri Maksudi’nin söyledikleri 
geçerli değilmiş... Söylediklerinin hepsini Müslüman aydınlar şiddetle 
protesto ediyorlarmış... miş miş...

Bu protestoya, bütün Rusya’da hiç kimse önem vermemiş, Sadri Mak-
sudi 30 milyonun nazarında Türklüğün sözcüsü ve bir millî kahraman 
payesine yükselmiştir.

9-	SaDRİ	MaKSuDİ	tÜRKİStaN’Da	İKEN	BÜtÜN	
MÜSLÜMaNLaR	KoNGRESİ	(1917)
Sadri Maksudi, Kadet Partisi Kongresi münasebetiyle Petrograd’da 

bulunduğu sırada, kendisine Geçici Hükümetten bir teklif gelir. Geçici 
Hükümet Çar zamanındaki bütün valileri görevden almakta, onlar ye-
rine yeni tayinler yapmaktadır. Bu arada Türkistan’ı idare etmek için 9 
kişiden oluşan bir Komite gönderilmesine karar verilmiştir. İşte Sadri 
Maksudi’ye bu üyeliklerden birini kabul etmesi teklif edilmektedir. Sad-
ri Maksudi bu teklifi hemen kabul etmez, 24 saat düşünmek için müsa-
ade ister.

Kabul ederse, Kazan’daki kendi evinde ve ailesi için de gittikçe saran 
avukatlık mesleğini icra ederek yaşadığı, her bakımdan rahat ve konfor-
lu hayatı alt üst olacak... Fakat Türkistan kelimesi kendisi için öteden 
beri kutsal bir kelimedir. Türkistan’ın idaresine katılmak, dokuzda bir 
vali olmak bir şeref, hem de büyük bir şereftir. Bu Duma’da haklarını 
müdafaa etmiş olduğu Türkistan’a ve Türkistanlılara faydalı hizmetler-
de bulunmak için fırsattır. Hem Komitede beş Rus, dört Türk üye bulu-
nacaktır. Hiçbir şey yapmasa, Rus üyelerin yapabilecekleri kötülükleri 
önleyebilir.

Evet, bu görevi kabul etmek millî bir vazifedir. Ertesi sabah Başba-
kan Prens Lvov ile görüşerek, Türkistan Komitesi üyeliğini kabul ettiğini 
bildirir.

Sadri Maksudi, Türkistan’a gelir gelmez, hayal kırıklığına uğramış 
ve istediği gibi faydalı olamayacağını anlamıştır. Daha önceki bir faslı-
mızda sözünü ettiğimiz ve Geçici Hükümetin bile çekindiği “işçi-asker” 
dernekleri, Petrograd’da olduğu gibi, Taşkent’te de büyük güç ve yetki 
kazanmıştı. Türkistan Vilâyet Komitesi Türkistan’a gelip işe başlar baş-
lamaz, Komite’nin işine karışmaya başlamışlardı. Battal Taymas duru-
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mu şöyle izah eder:
“Merkezde ‘çifte iktidar’ hüküm sürüyordu. Biri Duma’nın 
kurduğu Geçici İhtilâl Hükümeti, öteki ‘İşçi ve Asker Sovye-
ti’. Bunlardan sonuncusu gittikçe kuvvetleniyor ve sollaşı-
yordu. Çünkü sırtını silahlı orduya dayamıştı. Aynı durum 
Merkezden muhitlere de yayılıyordu. Türkistan’da da du-
rum aynı idi.”68

Komite içinde iş bölümü yapılırken, Sadri Maksudi Maarif işlerini 
istemiş ve elde etmişti. Yani bir çeşit Maarif Nazırı olacaktı. Çok güzel 
programı da vardı. Fakat işleri ikide bir engelleniyordu. Türkistan’ın 
milliyetçi gençleri de kendisine yardımcı olmuyorlardı. Bunlardan Mus-
tafa Çokay 1917 Yılı Hâtıra Parçaları adlı küçük eserinde şunları yazıyor: 
“Türkistan Hükümet Komitesinin birinci Türk üyesi General Abdülaziz 
Devletşin idi... Komitenin ikinci Türk üyesi ise Sadri Maksudi Bey idi. 
O Kadet Partisine mensuptu... Onun Rus liberal demokrat (yani Kadet) 
partisine mensup olması onu birçok noktada bağlı tutmakta idi”69.

A. Battal Taymas Mustafa Çokay’ın bu sözlerine takılmakta70 ve şöyle 
demektedir: “Çokayoğlu Kadet Partisinin adını anlatırken, fazlaca ser-
best davranmıştır. Çünkü bu Partinin Rusça adı sadece “Konstitusyon-
no-Demokratiçeskaya Partya” dır ki, “Meşrutiyetçi-Demokrat” demektir. 
Onun adı içinde ne “liberal” sözü, ne de “millî” sözü yoktur... Nitekim 
müellif kendisi birçok Türk milliyetçilerinin bu Partiye girmiş oldukla-
rını yazmaktadır”.

Gerçekten Mustafa Çokay’ın sözü geçen kitapçığında şu satırları 
okumaktayız: “O zamanın Türk siyasî adamlarının çoğu, meselâ Yusuf 
Akçura, Ali Merdan Topçubaşı’dan başlayıp, bizim Alihan Bökeyhan’a 
varıncaya kadar, hepsi ünlü Milyukov’un idaresindeki Kadet Partisine 
mensuptular”71.

Dahası var: Zeki Velidi hâtıralarında Mustafa Çokay’ın kendisinin de 
Kadet Partisine mensup olduğunu yazmaktadır.72 Belli oluyor ki, Türkis-
tan aydınları Sadri Maksudi’nin Türkistan’da bulunmasının kendileri 
için bir nimet olduğunu anlamamışlardır.

Sadri Maksudi’nin, 1 Mayıs’ta Moskova’da toplanacak olan Rusya 
Müslümanları Kongresine katılamayacağından dolayı da canı sıkılmak-
ta idi. Çünkü memur statüsünde olduğundan, politik toplantılarda boy 
göstermesi mümkün değildi. Düşünmeye başlamıştı ki, fazla konuşkan-

68 Dergi dergisi, Yıl 1957, sayı 9 s.41
69 1917 Yılı Hâtıra Parçaları, Ankara, 1988, s.31-32
70 Rus İhtilâlinden Hâtıralar, 2. baskı, Ötüken yayınevi, İstanbul 1968, s.49. dipnot.
71 1917 Yılı Hâtıra Parçaları, s.32
72 Togan, Zeki Velidi, Hâtıralar, s.149
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73 1917 Yılı Hâtıra Parçaları, s.34
74 Bu kongre gerçekte Beşinci Müslümanlar Kongresi olduğu halde, tarihe Birinci olarak geçmiştir. 

Kongrenin tutanaklarında (Protokoller) “Hürriyet günlerindeki Birinci Müslüman Meclisimiz” 
deyimi geçmektedir

75 T. Devletşin, Sovyet Tataristanı, Ankara 1981, s.92.
76 Protokoller Bütün Rusya Şurası İcra Komitesi tarafından 1917’de yayınlanmıştır. (Petrograd 

Emanet Şirketi Matbaası)
77 Zeki Velidi, sonraları Türkistan’la ilgili bir eser de yayınlamıştır. Ancak Türkistan 

milliyetçilerinden Mustafa Çokay Yaş Türkistan dergisinin aşağıdaki sayılarında, “Bir yalana 
karşı” başlığı altındaki bir seri makale ile bu eseri eleştirmiştir: Sayı 25 (Aralık 1931), Sayı 26 
(Ocak 1932), ve Sayı 27 (Şubat 1932)

lığından ve girişkenliğinden dolayı acaba Geçici Hükümet kendisini po-
litik merkezden uzaklaştırmak için mi Türkistan’a göndermişti. “İşçi-as-
ker Sovyet’i”’nin idareye karışmasından en çok rahatsız olan Türkistan 
Vilâyet Komitesinin Başkanı Şçepkin Mayıs sonunda, her şeyi yüz üstü 
bıraktı gitti. Birkaç gün sonra da Sadri Maksudi Taşkent’ten ayrılır. Sadri 
Maksudi’nin gitmesini Mustafa Çokay şöyle değerlendiriyor: “Sadri Mak-
sudi’nin Taşkent’te olması bizim için son derece gerekliydi”73.

Birinci	Bütün	Müslümanlar	Kongresi	(1	Mayıs	1917)
Birinci74 Müslümanlar Kongresinin açılışını T. Devletşin şöyle anla-

tıyor:
“Kongre Müslümanların geleneğine göre, Kuran-ı Kerimden 
ayetler okunarak açılmıştı. Bundan sonra Musa Bigi açış ko-
nuşmasını yaptı... Kongrenin Başkanlık Divanına (sıra ile 
Başkanlık yapmak üzere) 12 kişi seçildi”75.

Çeşitli bölge ve kuruluşların temsilcileri Kongreyi tebrik edip başarı 
dileklerinde bulunduktan sonra, asıl meselelere geçildi. Kongre günde-
mindeki en mühim mesele şu idi: Rusya’nın ve Rusya Türklerinin politik 
rejimi ne olmalı? Birkaç konuşmacı kürsüye çıkıp fikirlerini söylediler. 
Bu arada Kuzey Kafkasya temsilcisi Ahmet Salih “İslâm şemsiyesi” al-
tında toplanıp bir “İslâm milleti” yaratmayı teklif etti. Protokoller adlı 
eserde76 bu konuşmanın metni vardır. Kongrenin beşinci günü Türkis-
tanlıların delegesi olarak gelmiş olan Zeki Velidi meşhur konuşmasını 
yaptı.77 Federalistlerin konuşmalarından sonra İttifak ruhu, yani Türk 
Birliği fikri, büyük bir darbe yemiş oldu. Delegelerin çoğu Federalizm, 
yani Rusya Müslümanlarının yakında toplanması beklenen Rus Kurucu 
Meclisinden isteyecekleri politik rejim konusunda oylama yapıldı. Üni-
taristlerin teklifi çoğunluk alamadı. Emin Resulzade’nin Federalist tek-
lifi ise (ki bazı bakımlardan yumuşatılmıştı) 271’e karşı 446 oy ile kabul 
edildi.

Kabul edilen karar şöyle idi:
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78 Protokoller, s.250-251
79 Devlet, Nadir, Rusya Türklerinin Millî Mücadelesi, s.283
80 Protokoller, s.454
81 Protokoller, s.432
82 Doğan Avcıoğlu’nun, 1977 yılında “Türklerin Tarihi” başlığı altında, Rusya Müslümanları 

arasında 1917’de geçen olaylar ve özellikle Sadri Maksudi’nin politik faaliyetleri hakkında, 14 
Aralık 1977 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, bilinen ideolojik eğilimine uygun olarak ve Zeki 
Velidi’nin hâtıralarına dayanarak yayınladığı yazıdaki yanlış bilgiler ve kötü niyetli iddialar, 
Sadri Maksudi’nin küçük kızı Naile Turhan’ın 15 Aralık 1977 tarihli Cumhuriyet ’te ve büyük kızı 
Adile Ayda’nın 30 Aralık 1977 tarihli Cumhuriyet ’te yayınladıkları “Açıklamalar” ile tamamen 
çürütülmüştür.

a) Müslüman milletlerin menfaatlerini temin etmek için en uygun ida-
re usulü toprak esasına dayanan Federalist Cumhuriyet olup, toprak-
ları olmayan milletler için “Millî-Medenî Muhtariyeti” temin eden 
Halk Cumhuriyetidir.

b) Rusya’da yaşayan Müslüman milletlerin bütün ruhanî ve medenî iş-
lerinin düzenli bir şekilde idare edilmesi ve Müslümanların Birlik 
halinde hareket etmeleri için, kendi idaresinde yasama hakkına sa-
hip, Rusya Müslümanlarına mahsus bir Merkezî Müessese kurulur. 
Bu Müessesenin şekli, kimlerden teşekkül edeceği ve meşgul olacağı 
işler bütün muhtariyetli Müslüman vilâyetlerinden gelecek delege-
lerden oluşacak olan Birinci Tesis Kurultayı tarafından belirlenecek-
tir.”78

Politik rejim konusunda karar çıktıktan sonra, Kongrenin yedinci 
gününden itibaren din, eğitim ve kadın hakları gibi konular görüşül-
dü. Bunlar bizim konumuz dışındadır. Ancak şu kadarını söyleyeyim, 
kadın-erkek eşitliği prensibi, Ruslardan bile önce, Rusya Müslümanları 
tarafından, bu kongrede kabul edilmiştir79.

Kongre federalizme karar vermiş olmakla beraber, Rusya Müslü-
manları arasında Birlik bağını koparmak için, bir Merkezî Müessese 
kurulmasına da karar vermiş olması son derece mühimdir. Kurulacak 
ortak müesseseye o sırada çok moda olan “şura” adı verildi. Ve Şura’nın 
üyelerinin seçimi de hemen Kongrede yapıldı. Şura’ya Kazan Türklerin-
den seçilen on üyeden biri (Kongrede bulunmadığı halde) Sadri Maksudi 
idi80. Dahası var. Din meseleleri görüşülüp, müftü seçilirken beş adaydan 
biri, hiç münasebeti yokken, Sadri Maksudi idi81. Bu durum bir tek şey ile 
izah edilebilir: Sadri Maksudi’nin birkaç ay önce Kadetler Kongresinde 
yapmış olduğu Türkiye lehindeki cesur konuşmanın kendisine sağladığı 
itibar ile... Rusya Türkleri bağımsız Türkiye Türklerine o derece derin 
hisle bağlı idiler82.
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83 Devletşin, T., Sovyet Tataristanı, Ankara 1981, s.163
84 Ağustos 1937 tarihli 8. sayı, S. 1

10	-	MİLLî	MEDENî	MuhtaRİyEt	(22	tEMMuZ	1917)
Sadri Maksudi Haziran ayının başında, Taşkent’ten Kazan’a döndü. 

Ağabeyi Hâdi Maksudi’den Moskova Kongresinde olup bitenleri öğrendi. 
Bu Kongrede kendisi bulunmadığı halde, bütün Rusya Müslümanları için 
ortak bir kuruluş olacak olan Millî Şura’ya üye seçilmişti. Sadri Maksudi, 
Şura’nın toplantılarına devam ederek, etkili katkılarda bulundu.

Şura’nın zabıtları kısmen saklanmıştır. Bu zabıtlara göre 25 Haziran 
1917 akşamı yapılan toplantıda, Sadri Maksudi Moskova kongresi karar-
larından sapma eğilimi gösteren üyelere hitaben şöyle demiştir:

“Millî Şura azâsı olanlar, bu azâlığı kabul etmekle, Şura’yı 
kurmuş olan Müslümanlar Kongresinin kararlarına uyma-
yı peşinen kabul etmişler, demektir... Kabilevî menfaatler 
Müslümanların umumî menfaatlerine tabi olmalıdır.”83

O yıl Haziran sonunda Rusya Kurucu Meclisi’nin seçim nizamnamesi 
ilân edilince, Merkez Müslüman Şurası kendi üyelerini toplayarak, Müs-
lümanların seçimle ilgili tutumu meselesini görüştü. Şura bu meselede 
ancak bir kurultayın söz sahibi olabileceğini düşünerek, İkinci Bütün 
Müslümanlar Kurultayı’nın 20 Temmuz’da Kazan’da toplanmasına karar 
verdi.

Temmuz ayı başında, Petrograd’da güç kazanmış olan Bolşevikler 
meşru Geçici Hükümet’e isyan hazırlıyorlar ve öyle bir durum oluyor ki, 
başkent Petrograd’ın yarısı isyancıların eline geçiyor. Geçici Hükümet’i 
teslim alarak Bolşeviklerle uzlaşacağı ve Bolşevik unsurları da içine alan 
yeni bir Geçici Hükümet’in kurulacağı muhakkak gibi görünüyor.

Müslümanlar Merkez Şurası kurulacak yeni hükümete birkaç Müslü-
man bakan sokmak için bu fırsatı kullanmakta fayda olduğunu düşüne-
rek, bu işle Ayaz İshaki’yi, Sadri Maksudi’yi ve Şahahmetoğlu İslâm adlı 
birini vazifelendiriyorlar. Ayaz İshaki Yanga (Yeni) Millî Yol dergisinde bu 
girişimin hikâyesini ballandırarak anlatmıştır84.

Kısacası şudur ki, üç arkadaş isyan ve savaşın hüküm sürdüğü Petrog-
rad sokaklarında, iki taraftan birinin kurşununu yeme tehlikesini göze 
alarak, yürüyüp Hükümetin sığınmış olduğu Kış Sarayı’nın kapısına ka-
dar varıyorlar. Geçici Hükümet Başkanı “Korkudan yüzü sararmış, uy-
kusuzluktan gözleri kızarmış” Prens Lvov ile görüşmeye muvaffak olu-
yorlar. Bununla yetinmeyip cesareti ele alarak, gerisin geriye yürüyor 
ve uçuşan kurşunlara bakmayıp, Bolşevik kuvvetlerin başı ile de görüş-
meyi başarıyor ve ona dileklerini sunuyorlar. Tabii, bu çetin girişimden 
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85 Buradaki satırları hayal ürünü zannetmemeli. Sadri Maksudi, Muhtariyet Anayasası’nı odasında 
nasıl bir aşağı bir yukarı dolaşarak ve neler düşünerek hazırladığını yazara anlatmıştır.

hiçbir netice çıkmıyor.
Esasen o sırada Sadri Maksudi’nin kafasında başka düşünceler vardı. 

Sadri Maksudi Kazan’daki evine döner ve kafasındaki düşünceleri düze-
ne koymaya çalışır. Gelene gidene evde olmadığını söyletip ve ev halkın-
dan rahatsız edilmemesini rica edip, geniş çalışma odasında bir aşağı 
bir yukarı dolaşarak, içinde bulundukları şartları gözden geçirir.

Moskova Kongresi’nin politik rejim konusunda verdiği karar istediği 
ve beklediği karar değildi. Değildi amma, mademki bu karar verilmiş-
ti, ne olursa olsun, bu kararın Kazan Türkleri ile ilgili kısmı hemen uy-
gulanmalı idi. Moskova Kongresi’nin kararına göre Kazan Türkleri bir 
Millî-Medeni Muhtariyet kuracaklardı. Bu nasıl bir şey olacaktı?

Kazan Türklerinin çoğu Ural dağlarının berisinde, Rusya İmparator-
luğu’nun Avrupa kısmında yaşıyorlardı. Bu kısma Rus dilinde “İç Rusya” 
deniyordu. İmparatorluğun Orta Asya kısmı, ki sömürge muamelesi gö-
rüyordu, “Dış Rusya” idi. Fakat Kazan Türklerinin bir kısmı Ural dağları-
nın ötesine de Sibirya’ya da yerleşmişlerdi. Buna göre, kuracakları muh-
tariyetin adı şöyle olacaktı: “İç Rusya ve Sibirya Tatarları Muhtariyeti”... 
Yok olmadı... Bir yerine muhakkak “Türk” kelimesini sıkıştırmalı idi... 
O halde: “İç Rusya ve Sibirya Türk-Tatarları Millî-Medenî Muhtariyeti”... 
Bu güzel!

Sadri Maksudi Millî Şura’nın yeniden bir Müslümanlar Kongresi top-
lamaya karar verdiğini bildiği için, bu kongreye kadar Kazan Türkleri 
Muhtariyeti Anayasasının mutlaka hazır olması gerektiğini düşünüyor-
du... Tabii bu muhtar devlet bir Millet Meclisi seçim neticesinde meyda-
na gelecekti. Moskova Kongresi, isabetli bir şekilde, kadın erkek eşitliği 
prensibini kabul etmişti. Şu halde kadınlar da seçime katılacaktı.

Meclis’in yanında bir hükümet olacak. Bu Hükümet Meclis’in içinden 
çıkacak. Çok nezaretli bir hükümet lükstür. En lüzumluları hangileridir, 
bakalım? Tabii, evvelâ Maarif! Çünkü en mühim dava geleceğin insanı-
nı yetiştirmek... Fakat mektepler para ile kurulur. Şu halde Maliye! Bir 
de Müslüman olduğumuza göre, din meselesi mühim. En iyisi “Mahke-
me-i-şeriye” dediğimiz ve Rusça’dan çevirip “Ruhanî Meclis” adını da 
verdiğimiz kuruluşu Diniye Nezaretine çevirmek... Şu halde: Diniye Ne-
zareti, Maarif Nezareti ve Maliye Nezareti... Şimdilik bunlar yeter. Fakat 
idarî teşkilât nasıl olacak? Tabii vilâyetler ve Vilâyet Meclisleri olacak. 
Hattâ Köy Meclisleri...85

Sadri Maksudi kafasından geçenleri oturur, kâğıda döker; yani 
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Türk-Tatarların Anayasası’nın maddelerini kaleme alır. Toplanacak 
Kongrede Millî-Medenî Muhtariyeti ilân ettirmek için hazırdır86.

Battal Taymas İki Maksudi’ler adlı kitabında şöyle der: 
“Sadri Maksudi... İç Rusya ve Sibirya Türk Tatarları için bir 
millî-medenî muhtariyetle meşgul olmuş ve 1917 yılı Tem-
muz ayında Kazan’da toplanacak olan İkinci Umum Rusya 
Müslümanları Kurultayına çantasında bir hazır proje oldu-
ğu halde gelmiştir.”87

Temmuz ayının sonunda Kazan şehri üç ayrı kongreye sahne olmak-
ta idi: 

1. İkinci Bütün Rusya Müslümanları Kongresi
2. Müslüman Din Adamları Kongresi
3. Müslüman Askerler Kongresi

Petrograd’daki Geçici Hükümet Rusya’nın yeni anayasasını kabul 
edecek Kurucu Meclisi seçtirmek hazırlığında bulunduğu için, aslında 
her üç kongre, seçimlerde takip edilecek politikayı kararlaştırmak, bu 
konuda görüşleri tespit etmek için toplanmakta idi.

Bütün Rusya Müslümanları 20 Temmuz sabahı toplanınca, Azerbay-
canlıların, Türkistanlıların ve Kırımlıların Kongre’ye delege gönderme-
dikleri anlaşıldı. Bu Türk zümreleri, Moskova Kongresi’nde federalizme 
karar verilmiş olmasına rağmen, Millî Şura dolayısıyla Rusya Müslü-
manları arasında birliğin korunacağını ve ortak kongreler yapılacağını 
unutmuşlar veya bilmezliğe gelmişlerdi. Bu zümrelerin delegelerinin 
yokluğuna karşılık, Bütün Müslümanlar Kongresi’nin 22 Temmuz günkü 
toplantısına din adamları da Müslüman askerler de toptan katıldılar.

Kongrenin ilk günü, Kurucu Meclis seçimlerinde “Seçim taktiği” 
meselesinin tartışılması ile geçti. 21 Temmuz’da Sadri Maksudi Kong-
re’ye, “İç Rusya ve Sibirya Tatarları Millî-Medenî Muhtariyeti”nin ilânını 
teklif etti. Teklif kabul edildi ve teklifin sahibi olan Sadri Maksudi’nin 
başkanlığında toplantısını yapacak bir muhtariyet komisyonu kuruldu. 
Aynı günün akşamı toplanan komisyonda Sadri Maksudi’nin Tatar yeri-
ne Türk-Tatar tabirini kabul ettirmek için hayli mücadele etmesi lâzım 
geldi. Gerisini Ayaz İshaki’den dinleyelim:

“22 Temmuz 1917 tarihinde Müslüman halkların üç kongre 
temsilcilerinin birleşik oturumu yapılmış ve bu oturumda, 
törenle, İç Rusya ve Sibirya Türk-Tatarlarının Millî-Medenî 
Muhtariyeti ilân edilmiştir. Birleşik oturum Müslüman ge-
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Petrograd’daki Geçici Hükümete sunuldu

leneğine göre, Müftü Barudi’nin Kur’an-ı Kerim’den oku-
duğu ayetlerle başladı. Bundan sonra, hazır bulunanlar ta-
rafından hürriyet uğrundaki mücadelede şehit düşenlerin 
ruhuna Fatiha okundu. Müfti Alimcan Barudi’nin kısa, fa-
kat son derece manalı selâmlama konuşmasından sonra, İç 
Rusya ve Sibirya Türk-Tatarlarının Millî-Medeni Muhtariye-
ti hakkındaki beyanatını okuması için Sadri Maksudi’ye söz 
verildi. Bu arada salonda tarif edilmez bir heyecanla karşı-
lanan biri din sembolü yeşil, diğeri ihtilâl sembolü kızıl ol-
mak üzere, önceden hazırlanmış iki büyük bayrak çekildi. 
Millî-Medenî Muhtariyet oybirliği ile tasvip ve kabul edildi 
ve oturuma katılan bini aşan kişi, bir tek kişi gibi ayağa kal-
karak tekbir getirdiler. Üç kişinin konuşmasından sonra, 22 
Temmuz günü İç Rusya ve Sibirya Türk Tatarlarının Millî 
Bayramı ilân edildi.” 88

Muhtariyet tam bağımsızlık değildi. Fakat Kazan Türkleri sınırlı ba-
ğımsızlığa bile öyle susamışlardı ki, Kongre’de bulunanların çoğu millî 
heyecandan ve sevinçten gözyaşlarını tutamamışlardı.

1 Mayıs’ta, Moskova’da toplanmış Bütün Rusya Müslümanları Kong-
resi’nin kararlarını ilk uygulayan Kazan Türkleri oluyordu. İlk Millî-Me-
deni Muhtariyet Kazan Türk-Tatarlarının Muhtariyeti idi. İshakî’ye göre:

“Kazan Kongresinin 31 Temmuz oturumunda hepsi de önce-
den Sadri Maksudi tarafından hazırlanmış olan çok önemli 
kararlar da kabul edilmiştir. Bunlar:
1- İç Rusya ve Sibirya Türk-Tatarlarını Millî-Medenî Muh-
tariyetinin gerçekleştirilmesi çalışmalarına, Rus Kurucu 
Meclisinin toplanması beklenmeksizin, derhal başlanacak-
tır.
2- Millî-Medeni Muhtariyeti gerçekleştirmek, bu yolda pra-
tik tedbir almak, Meclis seçimlerini yaptırmak üzere 12 ki-
şiden oluşan bir Muhtariyet Heyeti kurulur.”89

... Muhtariyet Heyeti kuruldu ve Kongre bu heyetin başkanı olarak 
Sadri Maksudi’yi seçti. Muhtariyet Heyeti’nin ilk kararı başkent olarak 
Ufa şehrini seçmek oldu. Ufa yıllardan beri Kazan Türkleri için dinî mer-
kezdi. Çünkü “Ruhanî Meclis” orada idi. Ufa Sibirya’ya da yakındı. Fakat 
başkent olarak Kazan değil de Ufa’nın seçilmesinin asıl sebebi şu idi ki, 
Kazan’da Bolşevik propagandası çok yoğunlaşmış ve Kazanlı Türklerin 
de katıldıkları bir sürü Bolşevik kuruluş ve dernek peyda olmuştu.
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11	-	SaDRİ	MaKSuDİ	MEcLİS	BaŞKaNı	(23	KaSıM	1917)
Ufa şehrinde “Başkent” olmanın sevinci tarif edilemez şekilde kendi-

ni göstermiştir. Bu konuda Muhtariyet dergisindeki “Muhtariyet Heyeti 
Ufa’ya geldi” başlığı altında yayınlanan satırları aşağıya aynen alıyoruz:

“Üç yüz yıl esaret altında çürüdükten sonra, üstümüzde 
Hürriyet güneşinin parlaması üzerine, onun uğurlu ve bere-
ketli ışığına doğru başlarımızı kaldırdık. Uzun uykudan şiş-
miş gözlerimizi Hürriyet aydınlığı kamaştırıyorsa da kol ve 
bacaklarımızdaki uyuşukluğun, boyunlarımızdaki tutuk-
luğun, dilimizdeki pasın, kalemlerimizdeki cesaretsizliğin 
kaybolduğunu görmek ve istediğimiz gibi hareket etmekte 
serbest olduğumuza inanmak bize nasip oldu. Kendi ken-
dimize sahip olma devrine girmiş bulunuyoruz... Hayırlı 
uğurlu olsun!..
... Hürriyetin büyük nimetlerinden olan bu işe başlama 
gününde Ufa halkı gayet tantanalı bir şekilde bayram etti. 
Muhtariyet Heyeti’nin çalışmaya başladığı 28 Ağustos’ta Ufa 
Müslümanları, 7000 kadar Müslüman askerin de katılma-
sıyla, büyük nümayiş yaptılar. Çok güzel ve süslü bayraklar-
la ve tekbir, dua, millî şiir ve “Yaşasın!” sesleri ile sokakları 
çınlatarak dolaştılar. Millî İdare yanındaki camide toplanıp 
tebrikleştiler, Muhtariyet Heyeti üyelerine başarı dileyerek, 
her sınıf adına yardım vaat ettiler.
Muhtariyet Heyeti Başkanı Sadri Maksudi de üzerlerine al-
dıkları işi neticelendirinceye kadar, her türlü fedakârlığı 
göstereceklerini Heyet adına beyan etti. Halk Heyet üyele-
rine tekrar başarılar dileyerek, büyük tarihî günün sevin-
ci içinde dağıldı. Bu nümayiş Heyet’e gayret ve güç verdi. 
Muhtariyet Heyeti halkın her sınıf ve tabakasına dayana-
bileceğini ve güvenebileceğini görerek, büyük hevesle işe 
koyuldu.”90

Kazan Kongresi, Sadri Maksudi’nin plânına uygun olarak, Maarif ve 
Maliye Nezaretlerini kurmuş ve Ruhanî Meclisi, Diniye Nezaretine çe-
virmişti. Ayrıca bu üç nezaretin başkan ve üyelerini de seçmişti. Millet 
Meclisi seçimleri yapılıncaya kadar bu üç nezaret, hükümeti oluştura-
caktı. Muhtariyet Heyeti’nin başı olmak dolayısıyla, Sadri Maksudi Hü-
kümetin başı idi. Muhtariyet Heyeti Ufa’da yerleşir yerleşmez, seçim 
hazırlıklarına başlamıştı. Fakat en acele halledilmesi gereken mesele 
bütçe meselesi idi. Her adımda para lazımdı. Halbuki Muhtariyet Heye-

88

90 Muhtariyet dergisi, 23 Ekim 1917, sayı 1, sahife 12-13. (Bu dergi Millî İdarenin Resmî Gazetesi 
niteliğinde idi.)
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tinin de Nezaretlerin de beş parası yoktu. Bütün masrafları ceplerinden 
görüyorlardı. Henüz vergi teşkilâtı kurulmamıştı.

Kazan Türkleri arasındaki zengin tüccarlar ve büyük iş adamları ça-
ğırılarak, bir Danışma Meclisi kurulmasına karar verildi. Bu Meclis 10 
Ekim’de toplandı. Varılan fikir şu oldu ki; milletten para istemekten baş-
ka çare yoktu. Milletin çeşitli sınıflarından şu şekilde para istenecekti:

1- Büyük zenginlerden bağış veya ödünç alınacak,
2- Küçük esnaftan, adları liste halinde ilân edilmek üzere, yardım 

istenecek, 
3- Bir para toplama günü tayin edilerek ve bugüne “Muhtariyet günü” 

adı verilerek, aynı günde köylere varıncaya kadar, her mahallede 
halktan para toplanacak.

17 Kasım 1917 günü “Muhtariyet günü”, yani para toplama günü ilân 
edildi.91 O günden bir iki gün önce, Sadri Maksudi halka çağrıda bulun-
du. T. Devletşin’in kitabında metni yayınlanmış olan bu çağrıdan aşağı-
da parçalar veriyoruz:

“Kazan’da 22 Temmuz’da toplanmış üçlü Kongre’de çok 
mühim bir kararın verildiği herkesçe bilinmektedir... 
Kongre’nin seçtiği Muhtariyet Heyeti’nin vazifesi Birinci 
Millet Meclisi’ni toplantıya çağırmak ve muhtariyeti 
gerçekleştirmek için gereken tedbirleri almaktır. Heyet 
bütün bunları yerine getirmek için elinden geleni yapacak, 
kendisine yüklenmiş vazifeleri ifa etmek için bütün 
imkânlardan faydalanacaktır.
“Fakat herkes şunu hatırında bulundurmalıdır ki, ancak 
bütün millet Muhtariyet Heyeti’ne yardım ederse, gayeye 
varılabilecektir. Halkımızın asırlardan beri beslediği mu-
kaddes emel ancak milletin birlikte hareket etmesi ve onun 
maddî ve manevî yardımı ile hakikat haline gelebilir.
“Muhtariyet Heyeti, bütün millete yardım için çağrı yap-
maktadır.
“... Halkımızın cömertliği meşhurdur. Muhtariyet kadar 
mühim olmayan işlerde bile fedakarlığa hazır olduğunu de-
falarca göstermiştir... Muhtariyet Heyeti bu çağrı ile bütün 
millete hitap etmektedir. Siz, hepiniz, milletin bütün fertle-
ri, ulvî idealimiz olan muhtariyetin gerçekleşmesini isteyen 
herkes, Muhtariyet Heyeti’ne elinizden gelen yardımı yapın!
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“... Eğer bütün millet, hep birden gayret gösterirse, esaret-
ten kurtulmuş, hür ve muhtar bir millet olmamız mümkün 
olacaktır. Aksi halde, hür olmanın tarihî fırsatı önümüze 
gelmişken, bu fırsatı elinden kaçırmış zavallı ve acınacak 
bir millet olacağız. Anlayın bunu, anlayın!
“... Herkes ruhunun yüceliğini, milleti için fedakârlık dere-
cesini ve kalbinin cömertliğini göstersin!

“Yaşasın milletimiz, yaşasın Muhtariyet!”92

Muhtariyet gününde, Muhtariyet Heyeti için bir milyon Ruble’den 
fazla para toplandı.93

Muhtariyet dergisinin dördüncü sayısında şu satırları okuyoruz:
“20 Kasım 1917: Bugün İç Rusya Müslümanları için tarihî 
gün... Türk-Tatar halkının kaç zamandır beklediği, özlediği 
gün... İç Rusya ve Sibirya Müslümanlarının Millet Meclisi, 
Avrupa tabiri ile Parlamento’su açıldı.
Demek oluyor ki, bugünden itibaren İç Rusya’da ve Sibir-
ya’da yaşayan Türk-Tatar halkı esaretten çıkıp, kendi ken-
dilerine sahip olacaklar. Şimdiden sonra onlara ait işler on-
ların arzusuna göre yürütülecek. Böyle mutlu bir günü ilk 
defa görüyoruz...”

Dergi, Millet Meclisi’nin açılışı için alınmış tertibat hakkında ayrıntı 
verdikten ve herkesin yüzündeki ve halindeki sonsuz heyecan ve sevinci 
anlattıktan sonra, şöyle devam ediyor:

“İşte saat 12. Herkesin yerini alması için Riyaset makamın-
daki zil çalıyor. Milletvekilleri yerlerine oturuyor. Muhtari-
yet Heyeti Başkanı Sadri Maksudi büyük vekarla ayağa kal-
kıp birkaç saniye susuyor. Salon büyük sessizlik içinde...”

Sadri Maksudi’nin konuşmasından parçalar:
“...Muhtariyet Heyetinin bir vazifesi de Millet Meclisi se-
çimlerini yaptırmak idi. O da yapıldı. Birkaç dakika sonra 
Millet Meclisi açılacak ve Muhtariyet Heyeti işlerini bu Mec-
lis’e devredecek... Bundan üç dört asır önce Şimal Türkle-
rinin Hükümeti ve Hâkimiyeti devrilip yıkılmıştır. Kendi-
leri, hayatlarını kurtarmak için kırlara kaçmış, ormanlara 
sığınmışlardır. Bu kırıntı halinde kalmış, aşağılanmış mil-
lette millî şuurun tekrar tecelli edeceği kimin aklına gelir-
di? Bu millî şuurun hiçbir zaman sönmediğini işte şimdi 
gözlerimizle görüp, millî mevcudiyetimizi dünyaya isbat 
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ediyoruz... Türk milletinde olduğu kadar medeniyet kabi-
liyeti hiçbir millette yoktur. Bunu bütün âleme karşı iddia 
edebiliriz... Başkaları Türk-Tatar milleti bitti zannettilerse 
de bu millet bitmedi ve bitmeyecektir. Türklerdeki medeni-
yet doğurma kabiliyeti tarihle sabittir... Biz geçmişimizin 
aydınlık ve şanlı günlerini hatırlamalıyız. Geleceğimiz de 
parlak olacaktır.”

Dergi burada konuşmaya ara verip, şöyle der:
“Hatip geleceğe büyük ümitlerle bakılması gerektiği hak-
kındaki, sesini heyecanla titreten ve dalgalandıran, çok ince 
ve usta ibareli ateşli sözlerini birdenbire kesip, çok kıymetli 
bir tarihî dakikanın doğmasını sağlıyor... Salonda derin ses-
sizlik... sonsuz bir kutsiliğe bürünmüş tarihî bir manzara... 
Sonra hatip ayağa kalkıp, vakur bir sesle şöyle diyor:
İç Rusya ve Sibirya Müslümanlarının Birinci Millet Meclisi 
açılmıştır! Çılgınca alkışlar...
Sonra, Sadri Maksudi Meclisin geçici tüzüğünü okuyor ve 
Azerbaycan, Türkistan gibi yerlerdeki kardeş Türk kavim-
lerine tarihî olayı telgrafla bildirmeyi teklif ediyor. Teklif 
oybirliği ile kabul ediliyor94.”

Millet Meclisi’nin 23 Kasım günkü oturumunda Meclis Başkanı ve 
Başkanlık Divanı seçiliyor. Millet Meclisi Başkanlığına Sadri Maksudi 
getiriliyor.

Sadri Maksudi, 23 Kasım 1917 tarihinden itibaren, yazılarını “Muhta-
riyet Heyeti Reisi” diye değil, “Millî İdare Reisi” diye imzalıyor. Buradaki 
“idare” kelimesi “yürütme görevini” ifade etmektedir. Buna göre Sadri 
Maksudi Millet Meclisi Başkanı olmak bakımından yasama gücünün, 
Millî İdare’nin başı olmak bakımından ise yürütme gücünün başı olmuş 
oluyordu95. Moskova Kongresi kurulacak muhtar idarelerin birer Cum-
huriyet olacağına karar verdiğine göre96, Sadri Maksudi bir Cumhurbaş-
kanı idi.

Millî İdare’nin elinde bir ordu da vardı. T. Devletşin şöyle der:
“Bu sırada, Ufa’da, komutanı Millet Meclisine sadakat yemi-
ninde bulunmuş ve Millet Meclisi Reisinin elinden sancak 
almış, 10.000 mevcudu aşkın millî silâhlı kuvvetler bulunu-
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yordu”97

Muhtariyet dergisinin 6. sayısında, Millî İdare Reisi Sadri Maksudi’nin 
imzası ile Millî Muhtariyetin Anayasası yayınlanmıştır98. Bu Anayasanın 
26. ve 27. maddeleri şöyledir:

“Madde 26: İç Rusya ve Sibirya Müslüman Türk-Tatarlarının 
millî işlerini idare etmek için “Milli İdare” ismi ile bir idare 
merkezi kurulmuştur. Bu İdare Millet Meclisinin icra mües-
sesesidir.
Madde 27: Milli İdare bir reisten ve üç nezaretten ibarettir: 
Diniye Nezareti, Maarif Nezareti, Maliye Nezareti”

Yukarıdaki maddelere göre, Millî İdare Reisi bir Başbakandır ve aynı za-
manda Muhtar Millî İdare’nin en yüksek temsilcisidir. Görüldüğü gibi bu-
rada kabul edilmiş olan sistem, Kuzey Amerika’daki Başkanlık sistemidir.

Böylece Sadri Maksudi hem Başbakan hem Cumhurbaşkanı olmuş 
bulunuyordu.

12	-	BoLŞEvİKLER	İKtİDaRDa	(13	NİSaN	1918)
Bolşevikler (Komünistler), yani Lenin’in adamları, 1917 yılının ba-

şından beri büyük yayılma göstermişlerdi. “Sovyet” denilen kuruluşlar 
içinde büyük güç kazanmışlardı. Daha önce belirttiğimiz gibi, “İşçi-as-
ker dernekleri” olan Sovyetlerin başlangıçta Lenin’in örgütü ile ilgisi 
yoktu. Fakat Lenin, 1917 yılının Nisan ayında Rusya’ya dönüp de duru-
mu yakından görünce, Sovyetlerden yararlanılabileceğini düşünerek, 
adamlarına Sovyetlere üye olma emrini vermişti.

Bolşevikler her yere kolayca sızıyorlardı. Çünkü yalan dağıtıyorlar-
dı: Esir milletlere hürriyet, mutsuz insanlara mutluluk vaat ediyorlardı. 
Bolşeviklerin propagandalarına kananlar Ufa Millet Meclisi üyeleri ara-
sında bile vardı. Bunlardan biri, Millet Meclisi açılınca, “Durumu Bolşe-
viklere de bildirelim” diye teklifte bulunmuş, fakat teklifi Millet Meclisi 
tarafından reddedilmişti99.

Çarlığın yıkılışından sonra, Kurucu Meclisi toplayıp çekilmekten 
başka hedefi olmayan Birinci Geçici Hükümet, yukarıda da gördüğü-
müz gibi, Sovyetlerin baskısı ile dağılmış ve Kerenski’nin başkanlığında 
Üçüncü Geçici Hükümet kurulmuştu (21 Temmuz 1917)100. Kerenski Hü-

97 T. Devletşin, aynı eser, s 246
98 Osmanlıcadaki “Kanun-u Esasî” tabirinden ilham alarak “Esas Kanunlar” adı verilmiş olan bu 

Anayasa Türkiye’de de, 1970 ile 1980 arasında çıkmış olan Kazan dergisinin 22. 23 sayılarında 
yayınlanmıştır

99 Muhtariyet dergisi, sayı 4, s.6
100 Kitabımızın bu bölümü için başvurduğumuz kaynaklarda bazen eski Rus takvimine, bazen Batı 

takvimine göre tarih gösterilmektedir. Onun için, bizim gösterdiklerimizde de 13 günlük fark 
yanlışlığı olabilir
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kümeti’nin yaptığı önemli işlerden biri Rusya’da Cumhuriyet ilan etmek 
olmuştur. 

Kasım ayının başında Kerenski ile Bolşeviklerin arası açıldı. Bir ara-
lık öyle bir durum oldu ki, sanki Başkent Petrograd’da iki ayrı hükümet 
vardı: Kerenski’nin meşru hükümeti, bir de Lenin ile dava birliği yap-
mış, Kızıl Muhafızların kuvvetine dayanan Trotski hükümeti. 20 Ka-
sım’da hem Lenin hem Stalin’in imzasını taşıyan ve özellikle Müslüman 
işçilerine hitap eden, yalan vaatlerle dolu şu çağrı yayınlandı: 

“Ey Müslüman işçiler! Millî hayatınızı serbestçe ve engel ta-
nımaksızın inşa edin! Bunu yapmak hakkınızdır. Bilin ki, 
sizin haklarınız ve Rusya’daki bütün milletlerin hakları İh-
tilal güçleri ve İhtilal kuruluşları olan “İşçiler, askerler ve 
çiftçiler Sovyetleri” tarafından korunmaktadır”101.

Ufa Millet Meclisi’ndeki milletvekillerinden bazıları, bu çeşit propa-
gandalara kanarak, Millî-Medeni Muhtariyetle yetinmeyip başka istek-
ler ileri sürmeye başlamışlardı. Bunlar idare usulü hakkında Moskova 
Kongresi’nde alınan kararın ikinci kısmının değil, birinci kısmının uy-
gulanmasını istiyorlardı. Moskova’da alınan karar, yukarıda gördüğü-
müz gibi şöyle idi:

“Müslüman milletlerin menfaatlerini temin etmek için mu-
vafık olan idare usulü, topraklı Federasyon esasına dayanan 
ve belli toprağı olmayan milletler için Millî-Medeni Muhta-
riyet temin eden Halk Cumhuriyetidir”.102

Aslında bu kararın ikinci kısmı Kazan Türkleri için konmuştu. Ne-
den? Çünkü eski Kazan Hanlığının topraklarına yüzyıllar boyunca 
Ruslar yerleştirilmişti. Öyle ki, bu toprakların bazı kısımlarında Kazan 
Türkleri çoğunluğu kaybetmişlerdi. Onun içindir ki, Kazan Türkleri 
için millî-medenî muhtariyet formülü bulunmuştu. Ufa Meclisindeki 
bir kısım milletvekilleri, belki de ileride bir nüfus mübadelesi yapılabi-
leceğini düşünerek, çok cömert görünen Bolşevik iktidarından bir top-
raklı muhtariyet koparılabileceği ümidine kapıldılar. Bunlar kendileri-
ne “Toprakçılar” adını verdiler. Bu ümidi pek paylaşamayanlar ve hangi 
güç iktidar olursa olsun, selâmeti Rusya Türklerinin Birliğinde görenler 
kendilerine “Türkçüler”103 dediler. Pek tabii, Sadri Maksudi Türkçüler 
arasında idi104. 

101 Rorlich, Azade-Ayşe, The Volga Tatars. Hoover Institution Press, Stanford 1986, s. 131
102 Protokollar, s. 250
103 Zenkovsky, aynı eser, s. 169 (Sadri Maksudi için: s.50, 87, 118, 141, 145, 147, 155, 157-58, 159, 168, 

169, 170, 171)
104 Devletşin, Tamurbek, kitabında Sadri Maksudi hakkında şu ifadeyi kullanmıştır: “Türk halkları 

Birliği’nin hararetli taraftarı olan Sadri Maksudi... hayatının sonuna kadar bu görüşe sadık 
kalmıştır” (Aynı eser, s. 25)
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Toprakçıların teklifi şu idi: “Yanı başımızdaki Başkurtlarla birleşe-
lim. O zaman nüfus yoğunluğu Ruslarla değil, Türklerle olur. Kurulacak 
devletin adını “İdil-Ural” koyarız”. 

Gerçekten, iki milyona yakın nüfustan ibaret bir Türk kavmi olan 
Başkurtların arasında Ruslar az idi. Kazan Türkleri ile Başkurtlar birleş-
tiği takdirde, çoğunluğu Türk olan bir federe devlet kurabilirlerdi. Gel-
gelelim, buna Başkurtları ikna etmek meselesi vardı.

29 Kasım’da, Toprakçıların ısrarı ile bir “Topraklı Muhtariyet Komis-
yonu” kuruldu. Daha sonra, 7 Ocak 1918’de bu komisyon “Topraklı Muh-
tariyet Heyeti’ne çevrildi. Fakat Başkurtlarla anlaşma sağlanamaması 
sebebiyle, Topraklı Muhtariyet Heyeti’nin çalışmaları da girişimleri de 
hiçbir zaman somut bir netice vermedi. Hepsi kâğıt üzerinde, proje ha-
linde kaldı105. Halbuki İç Rusya ve Sibirya Türk-Tatarlarının “Milli-Me-
denî Muhtariyeti” hukukî ve politik bir gerçekti. Millet Meclisi açıldık-
tan birkaç gün sonra, o sırada “Milletler Komiserliği” denilen Bolşevik 
kuruluşun başında bulunan Stalin’den “Birleşelim” anlamına gelen bir 
teklif gelmiş106, fakat bu teklif Millet Meclisi tarafından gizli celsede red-
dedilmişti. Yani, Bolşevikler bile Türk-Tatarların Millî-Medeni Muhtari-
yetinin resmî ve hukukî varlığını tanımışlardı.

Rusya 3 Mart 1918’de, Brest-Litovsk Anlaşması ile Dünya Savaşından 
çekildi. O sırada İtilaf Devletleri ile Almanya arasında savaş olanca şid-
deti ile devam etmekte idi. Ancak savaşın bitmesi halinde bir yandan 
İtilaf Devletleri ile Almanya ve Osmanlı Devleti arasındaki, bir yandan 
İtilaf Devletleri ile Rusya arasındaki ilişkileri düzenleyecek bir milletle-
rarası konferansın toplanacağı haberleri duyulmaya başladı. Rusya’daki 
her Türk zümresinde şu kanaat kuvvet kazandı ki, böyle bir konferan-
sın toplanması halinde, orada onların da sesi duyulmalı idi. Ufa’daki 
Türk-Tatar Millet Meclisinde milletlerarası konferansa bir delegasyon 
gönderilmesine karar verildi.107

Bu delegasyon üç kişiden ibaret olacaktı. Gidecek delegelerin seçil-
mesi sonraya bırakılmakla beraber, delegasyona Sadri Maksudi’nin baş-
kanlık edeceği zımnen kabul edilmişti. Çünkü o dönemde milletlerarası 
diplomatik dil Fransızca idi ve bütün Millet Meclisi’nde Sadri Maksu-
di’den başka Fransızca bilen yoktu. Barış Konferansı’na gidecek heyet 
için bütçeye ödenek bile kondu: 15,000 ruble.108

105 Zenkovsky buna “İdil-Ural hayalleri” diyor. (Aynı eser, s. 165)
106 Rorlich, Azade-Ayşe, The Volga Tatars, s. 132
107 Muhtariyet dergisi, sayı 7, s. 11
108 Muhtariyet dergisi, sayı 7, s. 9
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109 Zenkovsky, aynı eser, s. 171
110 Devletşin, T. aynı eser, s. 250

Kızıl	Muhafızlar	Kurucu	Meclisi	Dağıtırlar
7 Kasım 1917’den sonra Bolşevikler hem Moskova’da hem Petrog-

rad’da iktidarı ele geçirmişlerdi. Bu olaya tarihte Kasım İhtilali deniyor. 
1918 yılının başında Kazan’da şöyle olaylar geçmişti:

8 Ocak 1918’de Kazan’da İkinci Müslüman Askerleri Kongresi toplan-
mıştı. Kongrede milliyetçi askerler ile Bolşevik askerler arasında kavga 
çıktı. Askerler ikiye ayrıldı ve Kazan şehri ikiye bölündü. Bunun üzerine 
Bolşevikler Kazan’da sıkıyönetim ilân ettiler. O sırada Bolşevik iktidarı, 
her tarafta idarî ve askerî bakımdan geniş yetkilere sahip komiserlikler 
kurmuştu. 

18 Ocak 1918’de nihayet, çoktan beri beklenen Rusya çapındaki Ku-
rucu Meclis toplandı. Bu mecliste çeşitli politik akımlar temsil edilmek-
te idi. Bolşevik fikirlerin çoğunlukta olmadığı görülür görülmez, ertesi 
günü, yani 19 Ocak’ta Kızıl Muhafızlar Kurucu Meclisi, silah gücü ile da-
ğıttı109.

Bu tarih çapında, çok mühim bir olaydı. Sadri Maksudi üzerinde çok 
derin bir tesir yaptı. Millî İdare Başkanı memleket içinde şöyle bir dola-
şıp, belli başlı politik merkezlerdeki durumu yakından görmek arzu ve 
ihtiyacını duydu. Millet Meclisi’nden, Meclis çalışmalarına bir süre ara 
verip, tekrar Mayıs başında toplanmak kararını çıkarttı110. Millet Meclisi 
Başkanlığını da Millî İdare Başkanlığını da vekaleten, akıllı bir hukukçu 
olan Bünyamin Ahtem’e bırakıp ve ona, çeşitli ihtimallere karşı ayrıntılı 
talimat verip, Ufa’dan ayrıldı.

Sadri Maksudi önce Kazan’a uğradı, orada bir ay kadar kalıp itimad et-
tiği kimselere danıştı, akrabası ile görüştü. Kazan’dan Moskova’ya geçti.

O sıralarda Ufa’da neler olup bittiği hakkında, Sadri Maksudi’nin ev-
rakı arasında bulunmuş ve kim bilir hangi maksatla (makale olarak mı, 
yoksa bir kuruluşa sunulmak için mi?) kendisi tarafından Fransızca ya-
zılmış büyükçe forma bir sayfada aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır:

“... Kızıl Muhafızların varlığına rağmen, Nisan 1918’e ka-
dar Kazan-Ufa bölgesi Bolşevikleşmemişti. Bölgede Kızıl 
Muhafızların yanında Müslüman askerinin de bulunması 
Bolşevikliğin yayılmasına mani oluyordu. Bolşevikler bizim 
sivil ve askerî kuruluşlarımıza karşı henüz çok nazik idiler. 
Bankalar ve silah depoları Müslüman askerleri tarafından 
korunmaktaydı. Müslüman ordusundan Bolşevikler çekin-
mekteydiler.
1918 yılının Mart ayına doğru, Bolşevikler Kazan-Ufa Böl-
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gesi’nin etrafındaki bütün vilayetlerde hakimiyeti ele geçir-
diler. Bunun neticesinde, Müslüman askerler ve Müslüman 
idari kuruluşlar Bolşevikler tarafından çepçevre sarılmış 
hale geldiler.
Böylece, Müslümanların ordusunu bir çember içine almış 
olan Bolşevik kuvvetler, Mart ayının ortasında, bu orduya 
kendi kendini dağıtma emrini göndermişlerdir. Müslüman 
askerler savaşmadan teslim olmak istemiyorlardı. Fakat bo-
şuna kan döküleceğini gören Türk-Tatar Muhtariyet İdare-
si, otoritesini kullanarak, orduyu dağılmaya razı etmiştir. 
Askerlerden sonra, sivil kuruluşların dağılmasına sıra gel-
miştir. 13 Nisan 1918 tarihli bir emirname ile Millî-Medenî 
Muhtariyet İdaresi kapatılmış ve idaresinin hazinesine el 
konulmuştur”.

Burada hiçbir yazılı kaynağa dayanmayan, fakat ısrarlı bir rivayete 
bağlı olan bir olayı veya durumu zikretmeden geçemeyiz. Söz konusu ri-
vayete göre, Ufa’da sokak duvarlarına yapıştırılmış ilanlarla, Sadri Mak-
sudi’nin dirisini veya ölüsünü getirene külliyetli paralar vaat edilmiştir. 
Bunu, o sırada Ufa’da bulunan Sadri Maksudi’nin hanımına, ilanları gö-
renler gelip anlatmışlardır. 

Sadri Maksudi için gizlenmekten başka çare kalmamıştı. Civar-
daki Türk köylerine sığındı. Oradan Nijni-Novgorod vilayetinin Türk 
köylerine geçti. Tren gibi nakil vasıtalarına binmek mümkün değil-
di. Her dakika, her yerde kimlik aranıyordu. Tren bileti almak için 
kimlik göstermek gerekiyordu. Köylü kıyafetine girmiş olan Sadri 
Maksudi bir köyden başka köye geçmek için, bazen atlı arabaya biniyor, 
bazen yaya yürüyordu. Çünkü atlar da Kızıl Ordu tarafından müsadere 
edilmişti. Sadri Maksudi köylülerden büyük yardım ve ihtiram görüyor-
du. Kendisine adeta bir kutsal varlık gibi bakılıyordu.

O günlerde ümit verici haberler de duyulmaya başlamıştı. Çar or-
dusunun bazı generallerinin Bolşevik iktidarına kafa tuttukları, teslim 
olmadıkları ve hatta kumandalarındaki askerî güçlerle direnme mer-
kezleri teşkil ettikleri söyleniyordu. Bolşeviklere Kızıllar, direnenlere 
Beyazlar deniyordu. Rusya’nın çeşitli bölgelerinde Kızıllarla Beyazlar sa-
vaşıyordu. Başka bir deyişle, Rusya’da iç savaş başlamıştı. Hangi tarafın 
kazanmasını temenni etmeli idi? Beyazların kazanması Rusya Türkleri 
için hayırlı olacak mı idi soruları zihinleri işgal ediyordu. 

Bu arada, 11 Kasım 1918’de Dünya Savaşı son bulmuştu ve barış şartla-
rını tespit etmek için bir milletlerarası konferansın toplanmasına karar 
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verilmişti. Yegane ümit bu konferansta idi. Sadri Maksudi için yapılacak 
iş bir an evvel Rusya’dan çıkmak, Avrupa’ya kapağı atmak idi. 

Sadri Maksudi birkaç hafta gizlenerek köyden köye geçme neticesin-
de, nihayet her tehlikeyi göze alıp Petrograd’a girdi. O sırada Petrograd 
müftüsü Musa Carullah Bigi idi. O Sadri Maksudi’nin emin evlerde ba-
rınmasını sağladı. 

Sadri Maksudi Rusya’dan resmî şekilde ayrılmak istediği takdirde, 
kimliği meydana çıkacak, tutuklanacaktı. Bolşeviklerin gözünde Sadri 
Maksudi’nin Millet Meclisi Başkanı olarak iki büyük suçu vardı. Türk-Ta-
tarların Millet Meclisi açıldığı gün, haber her tarafa telgrafla bildirildiği 
halde Bolşeviklere bildirilmemiş olması ve ikinci olarak, Stalin Bolşe-
viklere tabi olma teklifini gönderdiği zaman, bu teklifin Ufa Meclisi ta-
rafından reddedilmiş olması.

Sadri Maksudi’nin Rusya-Finlandiya sınırını gizlice geçmesine de 
Musa Hazret imkân sağladı. Rusya ile Finlandiya arasında kaçak mal 
götürüp getiren kaçakçılar kendisine kılavuzluk edeceklerdi. Sadri 
Maksudi Rusya’dan ayrılırken, Barış Konferansı nezdindeki vazifesi-
ni yerine getirip bir iki ay sonra dönebileceğini düşünüyordu. Ailesini, 
dostlarını arkada bırakıyordu. Bir iki ay içinde Bolşevikler muhakkak 
Beyazlar tarafından yenilecekler, Kızıl iktidar yıkılacaktı. Yalnız Sadri 
Maksudi değil, Petrograd’da bıraktığı, kucaklaşarak vedalaştığı dostları 
da aynı ümidi besliyorlardı. 

Oturanlar soldan sağa: Abdullah Battal Taymas, Sadri Maksudi, Ayaz İshaki
Ayaktakiler soldan sağa: üçüncü kişi Fuat Tuktar
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1918 - Sadri Maksudi Rusya’dan köylü kıyafeti ile kaçarken. 
Fotoğraf Finlandiya’da çekilmiş olabilir.
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1918	yıLıNDa	oSMaNLı	hÜKÜMEtİNDEN	yaRDıM	taLEBİ
Aşağıdaki belgeden Sadri Maksudi’nin Mayıs 1918’de henüz Moskova’da bu-

lunduğu ve Sefir Galip Kemali Bey’den yardım talebinde bulunduğu anlaşılmak-
tadır. (Editörün notu)

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi
1187

Gayet Mahremdir

Fî 12 Mayıs sene [1]918 tarihiyle Moskova’da bulunan 
Galib Kemalî Beyefendi’den vârid olan 54 numaralı telgrafnâ-

menin hallidir.

 Kazan Müftüsü ve mülgâ Diniye Nâzırı Âlimcan ve 
sâbık İdare-i Milliye Reisi Sadri Maksudî Efendiler 
suret-i mahsusada Moskova’ya gelip bendenizi ziyaret ve 
umûr-ı İslâmiye hakkında izahât-ı lâzıme i‘tâ ve sefâret-i 
seniyyenin muâvenetini istediler. Tafsilât-ı lâzıme posta ile 
arz olunacakdır. Ya mülgâ İdare-i Milliye’nin iadesi yahud 
milletin dahl ve arzusu olmayarak hükûmetce teşkil edilmiş 
Müslüman umûru komiserlerinin tebdîliyle yerlerine âhali-
islâmiyece müntehab zevât ikâmesi onlar tarafından umum 
nâmına taleb edilmesini bendenizden suret-i gayr-ı resmiye 
ve hususiyede taleb ve taleb-i vâkı‘ın hüsn-i kabulünü tavsiye 
ve iltimâs eylemekliğimi tekrar tekrar istirhâm etdikleri ve 
ahvâl ve vaziyet-i mahalliyeye vukûfu hasebiyle Maksud 
Efendi Türkistan’ın en birinci kapısı olan Bakü’nün herçi-
bâd-âbâd maa-depo hemen işgal edilmesini ehemmiyetle ve 
şiddetle tavsiye eylemekde olduğu ma‘rûzdur.

 
12 Mayıs 1918
HR, SYS, 369/2

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/
osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20KAZAN.pdf 
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“Kazan Müftüsü ve eski (kaldırılmış) Din Hizmetleri Baka-
nı Âlimcan (Barudi) ve eski Milli İdare Reisi Sadri Maksu-
dî Efendiler özel olarak Moskova’ya gelip bendenizi ziyaret 
ederek, İslami işler hakkında gereken izahatı verdiler ve 
elçilik makamının yardımlarını istediler. Gerekli ayrıntılar 
posta ile sunulacaktır. Lağvedilen Milli İdarenin ya yeniden 
kurulması yahut da milletin katkısı ve arzusu alınmadan 
hükümet tarafından atanmış bulunan Müslüman işleri ko-
miserlerinin değiştirilerek yerlerine Müslüman halk tara-
fından seçilmiş kişilerin getirilmesine yönelik halkın bu 
yöndeki taleplerinin kabulünü bendenizden tavsiye etmemi 
ve destek vermemi özel olarak tekrar tekrar rica ederek böl-
genin koşullarının ve içinde bulunduğu durumun dikkate 
alınmasını tekrar tekrar istirham ettikleri, durum ve koşul-
ları bilen bir kişi olarak Maksud Efendi’nin Türkistan’ın en 
birinci kapısı olan Bakü’nün de her ne koşulda olursa olsun 
hemen birlikte işgal edilmesini önemle ve şiddetle tavsiye 
ettiği arz olunur.”



III. GURBETTE SİYASİ MÜCADELE DÖNEMİ

Bu fotoğraf Yusuf Civelekoğlu tarafından dedesi Yusuf Akçura arşivinden paylaşılmıştır.





1-	SaDRİ	MaKSuDİ	FİNLaNDİya’Da	(1918-1919)
Finlandiya Türkleri Sadri Maksudi’yi sevinçle karşılıyorlar. Bin yıllık 

bir geleneği devam ettirerek kürk ticareti yapan ve hepsi zengin olan bu 
tüccar ve iş adamları milli önderlerinin tutuklanmaktan ve idam edil-
mekten kurtuluşunu bayram gibi kutluyorlar. Onun şerefine her gün 
başka bir evde ziyafet düzenleniyor. 

Sadri Maksudi Finlandiya’ya kaçak girmiştir.1 İltica etmiş biri duru-
mundadır. Bir an evvel oturma izni alması gerekmektedir. Sadri Maksu-
di adına, emniyet makamlarına başvuranlar hiçbir netice alamıyorlar. 
Rusya’da iç savaş başlamış olduğundan, Rusya ile ve Ruslukla ilgili hiç 
kimseye sığınma hakkı tanınmaması, oturma izni verilmemesi için yük-
sek makamlardan kesin emir vardır.

Sadri Maksudi ısrarla, İçişleri Bakanının huzuruna çıkar... Buradan 
itibaren, hikayemize başka birinin kaleminden çıkmış satırlarla devam 
edeceğiz: Sadri Maksudi’nin vefatından bir yıl sonra, 20 Şubat 1958 tari-
hini taşıyan Tercüman gazetesinde, Kadircan Kaflı imzası ile çıkmış sa-
tırlarla... Kaflı şunları yazıyor:

“Sadri Maksudi Arsal Finlandiya’nın İçişleri Bakanı’na gitti.
− Biz Rus değiliz, dedi, sizinle aynı ırktanız. Hatta vaktiyle 
Duma’da, bizim mebuslarımız sizin haklarınızı müdafaa et-
tiler. Halbuki siz bugün bizim bir müddet kalmamıza bile 
izin vermiyorsunuz.
Bakan şöyle dedi:
− Evet, hatırlıyorum. Duma’da Sadri Maksudi diye biri çıkıp 
bizi müdafaa etmişti. Ve sordu: Pek muhterem ırkdaşımızı 
tanıyor musunuz? Acaba o şimdi nerede?
− İşte karşınızda...
− Siz ha?... Siz misiniz? Niçin daha evvel söylemediniz?
Bakan böyle dedikten sonra muhatabını kucakladı, özür di-
ledi ve rica etti:
− Otelinize gidiniz... Vesikanızı gönderirim.
Bir müddet sonra İçişleri Bakanı ikamet vesikasını bizzat 
getirdi. Sadri Maksudi’ye verdi ve orada hükümetinin misa-
firi olduğunu bildirdi. Sadri Maksudi Arsal, şerefine verilen 
resmi ziyafette, Fin milletinin pek yüksek ahlak ve medeni-
yetine hayranlığını belirtti ve şöyle dedi:
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vardığını göstermektedir.
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− Siz Ural-Altay ırkının yüksek bir medeniyet seviyesine ula-
şabileceğini ispat etmiş bir zümresiniz.”

Kadircan Kaflı yukarıdaki bilgileri nereden almıştır, bilmiyoruz. Fa-
kat anlattıkları gerçeğe tıpatıp uygundur. Hatta Sadri Maksudi’nin, kendi-
si şerefine verilmiş ziyafette yaptığı konuşmanın tam metni elimizdedir. 

Sadri Maksudi’nin vefatından iki yıl sonra, Finlandiya’nın tanınmış 
yazarlarından Yrjö Raevuori, Aamulehti adlı çok okunan günlük Fin ga-
zetesinin 27 ve 28 Ocak 1959 sayılarında, “Finlandiya Dostu Türk Alimi 
Sadri Maksudi Arsal” başlığı altında, Sadri Maksudi hakkında iki uzun 
yazı yayınlamıştır. Bu iki yazı, Fin dilini bilen değerli diplomatlarımız-
dan Aydın Yeğen tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Yrjö Raevuori’nin 
müsaadesi ile, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından, o za-
manki Finlandiya Büyükelçisi Aaro Pakaslahti’nin önsözü ile, 1966’da 
kitap halinde yayınlanmıştır. (Seri IX, Sayı: B1).

Şimdi yine dönelim 1918 yılına ve Finlandiya’ya: Oradaki Türkler 
Sadri Maksudi’yi ağırlamak, onu rahat ettirmek için yarış halinde idi-
ler. O da kendisine gösterilen saygı ve sevgiyi görerek memnun oluyordu. 
Fakat ailesini hatırladıkça canı sıkılmakta, üzülmekte idi: 25 yaşında, 

Tampere (Finlandiya) 1918 yılında Rusya’dan kaçtıktan sonra gelip kaldığı 
İmad Semaletdin’in oturduğu bina
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1918 - Turku (Finlandiya) 
Oturanlar soldan sağa Salah Akbulat, Safa İsmail, Sadri Maksudi ve İmad Semaleddin. 

Ayaktakiler: solda Salahetdin İmametdin, sağda Camaletdin Osman, ortada bir Tatar tüccar, 
sağda Camaletdin Osman (Okan Daher arşivinden)

Oturanlar solda Gustov J. Ramsted, sağda Sadri Maksudi
Ayaktakiler solda Hasan Hüsnetdin, sağda Hasan Kanikoff

1918 - Turku (Finlandiya)
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gepgenç karısını ve iki küçük kızını arkada, Rusya’da bırakmıştı. Şimdi 
acaba nerede idiler? Kendilerini bıraktığı Ufa’daki evde mi? Kazan’daki 
kendi evlerinde mi? Yoksa bütün Rami ailesi, rahmetli kayınpederinin 
Orenburg’daki evinde mi toplanmıştı?... Olabilir ki, Şakir Rami’nin Ural 
dağlarındaki altın madenlerinin yanında bulunan ve henüz vârislerin 
müşterek malı olan Virhni Ural çiftliğine, Bolşevik işgalinden uzak oldu-
ğu için, anne ve kardeşler beraberce gitmeyi tercih etmişlerdi?

Sadri Maksudi tutar, her dört adrese mektup hazırlar. Fakat bunları 
nasıl yerlerine ulaştıracaktır? Çünkü şu feci gerçek vardır ki, Rusya’da 
posta denilen şey ortadan kalkmıştır. İç savaş sebebiyle Rusya birkaç 
parçaya bölünmüş olduğundan, hiçbir konuda, hiçbir alanda merkezi 
idare yoktur.

Sadri Maksudi etrafındakilere danışır, bu mektupları nasıl göndere-
bilirim diye. Ona diyorlar ki: “Sizi kaçıran kaçakçılardan yardım iste-
yebiliriz. Rusya tarafına geçince, o yerlere giden yolcuları bulup, mek-
tupları gönderebilirler. Yalnız bu adamlara pek güvenilmez. Bunlar 
gönderdik derler, göndermezler.” Sadri Maksudi’nin yazdığı mektuplar 
yine de hizmetleri için peşin para verilerek, kaçakçılara teslim edilir.

Sadri Maksudi 1918 yılının sonunu ziyafetten ziyafete gezmek ve din-
lenmekle geçirir. Rusya’da iç savaş hâlâ devam etmektedir. İtilaf Devlet-
leri ile Amerika arasında Barış Konferansına esas olacak pazarlıklar ya-
pılmaktadır. 1919 yılının başında Barış Konferansının 18 Ocak’ta Paris’te 
toplanacağı ilan edilir. Bir iki hafta sonra da Finlandiya’ya Rusya’dan 
mühim haberler ulaşır: Kızıllarla dövüşen Amiral Kolçak bütün Sibir-
ya’ya hakim olmuş ve Omsk şehrini başkent seçerek, 18 Kasım 1918’de 
Petrograd’daki Kızıl Hükümete karşı bir Beyaz Hükümet ilan etmiş. Mil-
li Muhtariyet Millet Meclisi’nin Ufa’da tutuklanmaktan kurtulmuş olan 
üyeleri Sibirya’nın Kızılcar2 şehrine sığınarak, “Küçük Meclis” adı ile fa-
aliyete geçmişler. Bu arada Paris’te bulunduğunu tahmin ettikleri Sadri 
Maksudi’ye, Barış Konferansı’nda refakat edecek iki arkadaş seçmişler 
ve bu delegeler yola çıkmışlardı.

Bu haberleri alınca, Sadri Maksudi yerinde duramaz olmuş, arkadaş-
larının gelmesi zaman alacak olsa bile, kendisi bir an evvel Paris’e var-
maya karar vermiştir.

Sadri Maksudi Barış Konferansı meselesine büyük önem veriyordu. 
İlk defa Kazan Türklerinin davası milletlerarası bir foruma götürülecek-
ti. Bir an evvel Paris’e varmalı, temaslara, hazırlıklara başlamalı idi. 



107III. GURBETTE SİYASİ MÜCADELE DÖNEMİ

Gelgelelim, Sadri Maksudi Finlandiya’da oturma izni almak için 
karşılaştığı zorlukların çok daha kötüsü ile vize meselesinde karşılaştı. 
Rusya’daki iç savaşta kesin bir netice alınmış değildi. Onun için Avrupa 
Devletleri, bütün Rusları ve Rusyalıları şüpheli sayarak, hiçbirine vize 
verilmemesi için konsolosluklarına talimat vermişlerdi. Sadri Maksudi 
hangi kapıyı çalsa, yüzüne kapalı buluyordu.3 İtilaf Devletleri Rusya’da-
ki gelişmelere göre tavır değiştirebilecekleri için, beklemekten başka 
çare yoktu.

Sadri Maksudi, beklerken de boş duracak insan değildi. Bu bekleme 
ona sevdiği bir işi yapmaya fırsat verdi. Sadri Maksudi’nin en çok sevdiği 
iş Türklüğün geçmişini, yani Türk tarihini incelemekti. Finlandiya’daki 
kütüphaneler, özellikle Rusça kitaplar bakımından çok zengindi. Sadri 
Maksudi sabahları Fin gazetelerini tercüme ettirerek, Rusya ahvalini, 
Türkiye ahvalini, dünya ahvalini takip etmekle meşgul olur, öğleden 
sonraları kütüphanelere giderdi. Nisan başında İsveç Konsolosluğu’nun 
vize verdiğini duyar duymaz “İlerleye durayım” diye İsveç’e gitmeye 
karar verir ve Finlandiya’daki dostları ile vedalaşıp Stockholm’e kapağı 
atar. 

Sadri Maksudi’nin Stockholm’de olduğu sırada hoş bir tesadüf olur: 
Aziz dostu Yusuf Akçura oraya çıkagelir. Yusuf Akçura Rus-Osmanlı sa-
vaş esirlerinin mübadelesi ile uğraşmaktadır. Türkiye’den gelmekte ve 
Türkiye hakkında en taze haberleri getirmektedir. İki dost konuşmaya 
doyamazlar ve beraber resim çektirirler.

 Yusuf Akçura gittikten sonra Sadri Maksudi, çeşitli aracıların yardı-
mı ile nihayet Nisan 1919 sonunda Almanya’dan geçiş vizesi ile Fransa’ya 
giriş vizelerini almayı başarır ve Paris’in yolunu tutar.

3 Prof. Merthan Dündar’ın araştırmaları sayesinde Sadri Maksudi’nin 1919 yılında İngiltere’ye 
gitmek için defalarca İngiliz hükümetine vize için başvurmuş olduğunu anlıyoruz. Prof. Dündar 
İngiliz arşivlerinde gördüğü yazışmaları önce 20-21 Şubat 2004 tarihinde Bilkent Üniversitesinde 
düzenlenen bir konferansta açıklamıştır. Daha sonra bu araştırma hem Türk Yurdu dergisinde 
hem de Yirmi Birinci Yüzyılda İdil-Ural kitabında yayınlanmıştır. Onun tespit ettiği yazışmalar 
bu kitabın arkasında “Belgeler” bölümünde verilmektedir. 1909 yılında Londra’da Rusya 
İmparatorluğu Duma Meclis’inin bir üyesi olarak en üst düzeyde ağırlanan Sadri Maksudi’ye 
İngiliz yetkilileri 10 yıl sonra vize vermeyi reddetmişlerdir. Bu diplomatik yazışmalarda, 
İngilizlerin her ne kadar kendisi hakkında olumlu bir görüşe sahip olsalar da o tarihte Hindistan 
Müslümanlarının taleplerine kötü örnek olabileceği kaygısıyla Sadrettin Maksoudof’un 
İngiltere’ye gelmesinden çekindikleri görülmektedir. Sadri Maksudi, yıllar sonra 1936 yılında, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti heyetinin üyesi bir Türk milletvekili olarak Londra’da 
düzenlenen Cemiyet-i Akvam’ın (League of Nations) toplantısına katılmıştır. (Editörün notu)
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Stockholm Nisan 1919 - Sadri Maksudi ve Yusuf Akçura
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“1919 senesinin dördüncü ayındayız... Osmanlı Devleti, 
Harbi Umûmi’de mağlûp olmuş, Türkiye ağır şartlar altın-
da mütâreke akdetmiş; Türkiye’nin birçok vilayet ve şehir-
leri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir. Türkiye’nin 
siyasî istiklali tehlikeye maruz bir halde. Rusya Türklerine 
gelince, Türkistan, İç Rusya, Sibirya ve Kırım Türklerinin 
bütün millî teşkilatı dağılmış, millet hâdimlerinin kimi 
tevkif edilmiş, kimi memleket haricine kaçmaya mecbur 
olmuş. Türklük için Umumî Harpten ve Rusya İhtilalinden 
beklenilen ümitler boşa çıkmıştır. Bütün Türklük, millî var-
lığının tarihte misli görülmemiş bir şekilde tehlikede bu-
lunduğunu hissetmektedir.
“İşte bu şartlar içinde, ben İç Rusya Türklerinin Millî İdâresi 
Reisi sıfatıyla, bu Türklerin siyasî ve millî dileklerini Paris’te 
toplanmakta olan Sulh Kongresine arzetmek4 için Paris’e 
gitmek üzere, Stockholm’e gelmiştim. Vize meselesindeki 
müşkülattan dolayı, bu şehirde bir aydan ziyade beklemek 
mecburiyetinde kalmıştım. Garip bir tesadüf: Yusuf da Türk 
esirlerinin avdetlerinin tanzimi ile vazifeli olarak Kızılay 
mümessili sıfatıyla, Rusya’ya gitmişti ve orada bir sene 
kadar kalarak, vazifesini yaptıktan sonra, Stockholm yolu 
ile Türkiye’ye dönüyordu. 
“İki hafta kadar aynı şehirde ve hatta aynı otelde kaldık. 
Her gün beraber yemek yiyor ve hep Türklüğün düştüğü ha-
zin vaziyetten, bundan kurtuluş çarelerinden bahsediyor-
duk. Her ikimiz Türklüğün kurtuluşunu ancak bir mucize 
veya mucizevî bir şahsiyetin zuhûru halinde mümkün ola-
cağında müttefik idik. Böyle bir şahsiyetin, olsa olsa, istik-
lal sahibi Türkiye Türkleri içinde zuhur edebileceğini ümit 
ediyorduk. 
“Bu münasebetle, beşeriyet tarihinde büyük şahsiyetlerin, 
kahramanların rolünden bahsettik. Ta talebelik devrinden 
beri ikimiz tarihte büyük şahsiyetlerin rolüne inananlar-
dan idik. Bu temasımızda Yusuf Bey ile aramızda bazı bariz 
fikir farkları husule gelmiş olduğunu hissettim. O devirde 
Yusuf Akçura, Rusya Türklüğü için kurtuluş yolunun Bolşe-
viklere iltihak etmek olduğu kanaatinde idi. Ben ise, bunun 
mümkün olmadığını, milliyeti inkâr eden bir cereyanla, 
milliyetçi cereyanın birleşemeyeceğini düşünüyordum. Yu-
suf Bey Türkiye’ye, ben Paris’e gittim.

Editörün notu:
Sadri Maksudi’nin “Dostum Yusuf Akçura” makalesinden, Türk Kültürü, 
Sayı 174, 1977, sayfa 349-351

4 Wilson prensiplerine göre, muharip memleketlerdeki ekalliyetlerin siyasî vaziyetinin de 
konferansta mevzubahis olacağı ümit ediliyordu.
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2-	 PaRİS	KoNFERaNSıNDa	DİPLoMatİK	GİRİŞİMLER	(1919-
1922)
Sadri Maksudi bir iki gün için Berlin’e uğrayıp, 1919 yılı Mayıs ortala-

rına doğru Paris’e ayak basar. Tabii ki ilk işi ikamet izni ile uğraşmaktır. 
Kendisi Rus tabiiyetinde olduğu için, bu iş Paris’teki Rus Elçiliği aracılığı 
ile olabilmektedir. Burada şunu kaydedelim ki, bu tarihte Fransa henüz 
resmen Geçici Kerenski Hükümeti’ni temsil eden elçiliği tanımaktadır. 
Elçilik zorluk çıkarmadan, gerekli belgeyi temin eder. 

Sadri Maksudi’nin Paris’e gelişi Fransız basınında yer alır. Eclair ga-
zetesinin 30 Mayıs 1919 tarihli sayısında, Sadri Maksudi Rusya’daki otuz 
milyon Müslüman’ın önderi olarak tanıtılmaktadır. Gerçekte kendisi 
resmen “İç Rusya ve Sibirya Milli İdaresi’nin ve on milyon Türk-Tatarın 
Lideri ve Başkanıdır”.

Fakat Sadri Maksudi Arsal Rus Parlamentosu’nda üye bulunduğu sı-
ralarda, kendisini sadece bu on milyonun temsilcisi saymayıp, gerekti-
ğinde Türkistanlıların da, Kırgızların da, yani bütün Rusya Türklerinin 
haklarını müdafaa etmiş olduğu için, Fransız gazetesinin verdiği bilgi 
pek o kadar yanlış sayılmaz.

Sadri Maksudi, kendisi ile yapılan ve gazetenin birinci sahifesinde 
yayınlanan röportajda Bolşeviklere karşı savaşan Beyaz Rus ordularının 
başındaki Amiral Kolçak’ın zaferinin Rusya’nın kurtuluşu olacağını söy-
lüyor. Ayrıca, temsil ettiği Müslümanların milli isteklerinden, Bolşevik-
lere karşı savaşı kazanırsa, Kolçak’ın bu isteklerini kabul etmek zorunda 
kalacağından söz etmektedir. 

Sadri Maksudi hakkında asıl 28 Mayıs 1919 tarihli Paris-midi gazete-
sinde dikkat çekici bir yazı çıkıyor. Sadri Maksudi’nin kişiliği tanıtılan 
ve ihtilal içinde bir “kanun dışı” olarak maceraları hikâye edilen bu uzun 
yazıda, kendisinin siyasi görüşleri şöyle özetlenmektedir:

“... Sadri Maksudi neler diyor? Şunları söylüyor: Batılılar 
zannettiler ki, Bolşeviklik bir fikir cereyanıdır. Halbuki 
Bolşeviklik Trostky ve çetesinin iktidarı zapt etme teşeb-
büsünden başka bir şey değildir. Lenin bu çetenin bir kuk-
lasıdır. Şimdi Rusya kendisini boğup öldürmeye çalışan bu 
ellerden kurtulma mücadelesini vermektedir.”

18 Ocak 1920 tarihli Information ve 29 Nisan 1921 tarihli Le Temps ga-
zetelerinde de Sadri Maksudi ile yapılan röportajlar yayınlanmıştır.

... Sadri Maksudi Paris’e geldikten az zaman sonra, eline önemli bir 
belgenin geçtiği anlaşılıyor. Vefatından sonra, evrakı arasında bulun-
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muş ve Kızılcar’daki “Küçük Meclis” tarafından gönderilmiş olduğu gö-
rülen bu belge Rusça yazılmış bir kimlik belgesidir. Metni şöyledir:

“Bu belge ile kendini tanıtan Sadrettin Nizamoğlu Maksu-
dof, İç Rusya ve Sibirya Müslüman Tatarlarının Merkezi 
Milli İdaresinin Başkanıdır. Bu husus aşağıdaki imzalar ve 
işbu yazıya basılmış mühürle tasdik olunur.”

“Milli İdare Başkanı adına” ibaresinin altındaki imza okunmuyor. Fa-
kat besbellidir ki bu, Bünyamin Ahtemof’un imzasıdır. Mührün ortasın-
da da Arap harfleriyle, şu kelimeler yazılı: “İç Rusya ve Sibirya Müslüman 
Türk-Tatarlarının Milli İdaresi”. Yazı sayı da almış: Antetin ve 23 Ocak 
1919 tarihinin altında, No.32 yazılı. Onun da altında “Petropavlovsk” yazı-
lı ki, Kızılcar şehrinin Rusça adıdır. Kızılcar’daki dostları bu kimliği na-
sıl, hangi yoldan göndermişlerdir, belli değil. Elbette ki, bunu Paris Kon-
feransı’na başvurması için yollamışlardı. Ya öteki iki delege nerede idi? 
Bunlar kimlerdi? Hangi yoldan, nasıl Paris’e geleceklerdi? Bu konularda 
Sadri Maksudi’nin hiçbir fikri yoktu. Fakat arkadaşlarını beklemeden 
hareket etmeye, delegasyon başkanı sıfatıyla Paris Konferansı’na Kazan 
Türklerinin isteklerine dair bir memorandum sunmaya kararlı idi. Paris 
Konferansı Ocak ayında başlamıştı.

Sadri Maksudi elindeki kimlik belgesini resmileştirmek, mühür kaz-
dırmak (ki bu mühür bugüne kadar saklanmıştır), antetli kâğıt bastır-
mak gibi hazırlıklardan sonra, memorandumu yazmaya koyulur. Sadri 
Maksudi’nin evrakı arasında, Memorandum’un tam bir sureti buluna-
mamıştır. Fakat konu ve bölümlerin değişik sıralarda konduğu, bazı sa-
hifeleri kopuk müsveddeler vardır. Biz bu müsveddeler üzerinde çalı-
şarak, bir metin ortaya çıkarmış ve bu metni Fransızcadan Türkçeye 
çevirmiş bulunuyoruz.

Kazan Türkleri adına Barış Konferansı’na sunulmuş olan Memoran-
dum’un tarihi ne idi? Elimizdeki metin tarih almamış müsveddelerden 
oluştuğu için, kesin bir tarih bildirmemiz mümkün değildir. Ancak tah-
mini bir tarih ileri sürmek için elimizde bir ipucu vardır.5

Anlaşılıyor ki Sadri Maksudi, Amerika Delegasyonu Başkanı Robert 
Lansing’e mektup yazarak, kendisine Konferansa sunulmuş Memoran-
dum’un bir suretini elden vermek için randevu istemiştir. Mr. Lansing 
Delegasyonun Sekreterini çağırıp ona bu mektubu uzatmış ve şöyle de-
miş: “Bu adam benden randevu istiyor. Fakat vaktim yok. Cevap yaz: 
Memorandumu posta ile göndersin”. Bu sekreterin Sadri Maksudi’ye 5 

5 Editörün Notu: Salavat İshakov’un “The Apeal of Sadri Maksudi to the Paris Peace Conference, 
Original Text and Translations” makalesinde verdiği Memorandum yazar Adile Ayda’nın 
vefatından sonra yayımlanmıştır.
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Temmuz 1919 tarihli mektubu vardır. Patronunun talimatını yarım ya-
malak dinlemiş olan adam özetle şöyle diyor: “Mr. Lansing’in randevu 
vermek için vakti yok. Bana bir memorandum gönderin. Gereken kim-
selere ulaştırırım”. Amerikan Delegasyonu’ndan gelen cevap 5 Temmuz 
tarihli olduğuna göre, her halde, Sadri Maksudi’nin Barış Konferansı’na 
sunduğu memorandum tahminen 30 Haziran veya 1 Temmuz 1919 tari-
hini taşıyordu, diye tahminde bulunabiliriz. 

Amerikan Delegasyonu’ndan gönderilip, Sadri Maksudi’nin evrakı 
arasında saklanmış cevap şunu ispat ediyor: Sadri Maksudi Paris Konfe-
ransı’na bir memorandum sunmakla yetinmemiş, Delegasyon Başkanla-
rından randevu isteyerek, görüşebildikleri ile görüşmüş ve sözlü açıkla-
malarda bulunarak, Kazan Türklerinin davasını müdafaa etmiştir. 

Kazan Türklerinin, 1919 yılı politik şartları içindeki ve Rusya’da sür-
mekte olan iç savaş sırasındaki “Milli İstekleri” Türkiye Türklerinden 
çok, günün birinde Kazan Türklerini ilgilendireceği için, Sadri Maksu-
di’nin Paris Barış Konferansına sunduğu Memorandum’un metnini kita-
bın sonundaki “Belgeler” bölümünde veriyoruz. (Belge 10).

Sadri Maksudi, Paris’e gelir gelmez, öğrenci iken mütercim ve yazar 
olarak çalışmış olduğu Le Temps gazetesinin idaresini ziyaret etmiş ve 
orada bazı eski dostlarını bulmuştu. Ve Rusya hakkında yazılar yazmak 
üzere, geçimini sağlayacak bir maaşla gazetenin yazar kadrosuna alın-
mıştı. Haziran 1919’dan beri Le Temps’da, bazen imzalı bazen imzasız ya-
zıları yayınlanmakta idi. 

1919’da Rusya’da iç savaş olanca şiddeti ile devam etmekteydi. Fakat 
Beyazlar Kızıllar karşısında gittikçe gerilemekte idiler. Merak ve endi-
şe Sadri Maksudi’nin içini kemirmekteydi: “Acaba karım ve çocuklarım 
nerdeler? Beyazların elinde mi? Kızılların elinde mi?” Ümidini Finlandi-
ya’daki dostlarına bağladığı halde, onlardan ailesi hakkında dişe doku-
nur hiçbir haber alamıyordu.

Sadri Maksudi Temmuz ayında, Paris’teki Rus Elçiliği’nden Delegas-
yon arkadaşları ile ilgili 6.7.1919 tarihli bir yazı alır. Bu yazıda, Tokyo’da-
ki Regulof adlı birinden Paris’teki Çaykovski adlı birine yazılmış olup, 17 
Haziran 1919’da Tokyo’dan gönderilmiş ve 4 Temmuz 1919’da alınmış bir 
telgrafın kopyasının, ilişikte sunulduğu bildirilmektedir. 

İngilizce olarak yazılmış olan telgraf aynen şöyle:
“Biz iki ay önce Rusya eserleri hakkında fikrimizi beyan 
etmek üzere Barış Konferansı’na delege tayin edilmiş Rus-
ya ve Sibirya Müslüman Millet Meclisi üyeleri İngiltere ve 
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Fransa için vize rica ediyoruz. Fransa Elçisinin Paris’e çek-
tiği telgrafına cevap gelmemiştir. Rusya’nın milyonlarca 
Müslüman halkının temsilcileri olarak Fransa ve İngiltere 
için vize elde etmemize yardımlarınızı rica ediyoruz. Bun-
ları bütün Rusya Müslüman Meclisinin üyesi olan (?) Ha-
rold Williams’a bildirin. Yazan Millet Meclis üyesi Gayaz 
Saharof.”

Tabii Sadri Maksudi Gayaz Saharof’un Ayaz İshaki, Regulof’un da 
Ömer Teregul olduğunu hemen anlıyor ve Ishakof ile Teregelof için vi-
zelerin verilmesi için Tokyo’daki Fransız Elçiliğine talimat göndertiyor. 
Fakat nedense, delegeler vizelerin gelmesini beklemeyip, Harbin şehri-
ne gidiyorlar. Bu olay kuşkulu zihinlerde şüphelere yol açmış ve dediko-
dulara sebep olmuştur.6

Sibirya’daki “Küçük Meclis” tarafından ikinci ve üçüncü delege olarak 
seçilen Ayaz İshaki ile Ömer Teregul’un Tokyo’ya gelmeden önce de Har-
bin şehrinde uzun zaman kaldıkları ve Tokyo’da Sadri Maksudi’den iste-
miş oldukları vizeleri beklemeyip, Harbin’e döndükleri anlaşılmaktadır.

Harbin şehri Çin’in kuzeyinde büyük ve kozmopolit bir şehirdir. Bi-
raz güneydeki Hong Kong gibidir. Rusya’da Bolşevikler iktidara gelince 
pek çok Rus, Kazan Türkü ve Yahudi bu şehre sığınmışlardır. Şehirde 
birçok Avrupa ülkelerinin konsoloslukları bulunduğu halde bunlar, poli-
tik durumun karışıklığı sebebiyle, hiç kimseye vize vermemek konusun-
da talimat almışlardı. İki delegenin Harbin’de çok kalmış olmaları bu-
nunla izah edilebilir. Şu da var ki, Kazan Türkleri Harbin’e gelir gelmez, 
getirdikleri paralarla hemen iş kurup, müreffeh bir koloni oluşturmuş 
olduklarından, Ayaz ve Ömer Beyler gelince, bu millet büyüklerini elbet 
iyice ağırlamışlardır.

Ayaz ve Ömer Beyler niçin Tokyo’da vizeleri beklemeyip, Harbin’e 
dönmüşlerdir? Hatıra gelen paralarını kaybedip, parasız kalmış olmala-
rıdır. Ayaz İshaki günlük hatıra defterinin 12 Ocak 1920 tarihini taşıyan 
sahifesinde şöyle der: “Sadri, Ömer ile ikimize 3 Ağustos’ta (1919) Tok-
yo’daki Fransız Sefaretine vize göndertmiş, fakat bizi o zaman Harbin’e 
çağırdıklarından (?) bundan faydalanmamışız...”7 

* * *
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Fransa’da yayımlanan 15 Ocak 1921 tarihli L’Illustration dergisinin kapağı: 
Paris’te Sadri Maksudi ve Ayaz İshaki’nin de yer aldığı Rusya Kurucu Meclis üyelerinin 

toplantısı ve Moskova’nın Kızıl Çarı Lenin’i gösteren iki fotoğraf
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Sadri Maksudi 1919 yılının sonunda, bir yandan Le Temps gazetesi için 
çalışırken, bir yandan da hem ailesi hakkında haber beklemekte hem de 
Delegasyon arkadaşlarının durumunu merak etmektedir. O günlerde ga-
zetelerin Türkiye hakkında verdikleri haberler Sadri Maksudi’nin kalbi-
ni parça parça etmektedir. Koca Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, İtilaf 
Kuvvetleri Türk topraklarını batıdan, güneyden istila etmeye başlamış-
lardır. Padişah Mondros Mütarekesinin feci şartlarını kabul etmiştir. 15 
Mayıs 1919’da Yunanlılar İzmir’i işgal etmişler. Antalya İtalyanların elin-
dedir. En acısı, İstanbul İtilaf Kuvvetlerinin işgali altındadır. Türklerin 
padişahı, dünya Müslümanlarının halifesi, İngiliz ve Fransızların esiri 
durumunda... Türkiye’yi savaşa sokan Talat, Cemal ve Enver Paşalar Al-
manya’ya kaçmışlar...

On milyon Müslüman’ın temsilcisi olarak Sadri Maksudi kendisi bir 
şeyler yapamaz mı idi? Mesela, protestoda bulunamaz mı? Bu sorular bir 
müddet zihnini meşgul eder. Neticede delegasyon arkadaşlarını bekle-
meden Barış Konferansı nezdinde Türkiye lehine çağrıda bulunmaya 
karar verir. Sadri Maksudi bu çağrıda özetle şöyle der:

“1914 savaşı çıkınca, Rusya Müslümanları gayretle Alman-
ya’ya karşı savaşmaya başlamışlardır. Fakat Türkiye’nin 
“kötü çobanları” (İttihatçılar demek istiyor) Türkiye’yi de 
Almanya safında, yani Rusya’ya karşı savaşa sürükleyince, 
Rusya Müslümanları “derin bir psikolojik buhran” geçir-
mişlerdir. Çünkü Osmanlı padişahı aynı zamanda Müslü-
manların halifesidir, yani dini lideridir. Dünya Katolikleri 
için Papa ne ise, Dünya Müslümanları için halife odur. Çok 
dindar olan Rusya Müslümanları için halifenin şahsı kut-
saldır. Hem bu savaşa halife taraftar olmamıştır. 
“Rusya Müslümanları Türk ordusuna karşı savaşmak is-
tememişlerse de Alman cephesinde, Rusya için savaşmış-
lardır. Rusya Müslümanları Rus Ordusuna 800,000 asker 
vermişlerdir. Barış Konferansı şunu dikkate almalıdır ki, 
800,000 Müslüman Rusya için savaşırken, gerçekte İtilaf 
Devletleri, yani Fransa ile İngiltere için savaşmışlardır. 
Onun için Barış Konferansı’nda söz sahibi olan İtilaf Dev-
letleri Rusya Müslümanlarına bir bakıma borçlu oldukları-
nı unutmamalı ve onların dileklerine kulak vermelidirler. 
Rusya Türklerinin dileği Boğazların ve “bin caminin süsle-
diği” İstanbul’un halifenin elinden alınmamasıdır. Esasen, 
bu dilek Rusya Müslümanlarına mahsus değildir, bütün 
Müslümanların dileğidir. Unutmamalıdır ki, İngiliz İmpa-
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ratorluğunda 100 milyon, Fransa Hükümeti’ne tabi ülkeler-
de 12 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu Müslümanlar da 
halife için ve halifenin kaderi için titremektedirler. Yüz-
yıllardan beri halifeliğin Payitahtı olan İstanbul halifenin 
elinden alınırsa, İtilaf Devletleri yeryüzündeki milyonlarca 
Müslüman’ın düşmanlığını kazanacaklardır. Bu düşmanlık 
belki de Rusya’da doğmuş olup güçlenmekte olan, Batının 
ideolojisine aykırı ideoloji için müsait bir zemin oluşturabi-
lir. Onun için Müslümanların halifesini ve Türkleri İstan-
bul’un dışına atmak fikrini bir yana bırakmanızı, 10 milyon 
Müslüman’ın başkanı sıfatı ile Barış Konferansı’ndan ısrar-
la rica ediyorum”.

Bu çağrının elimizde bulunan sureti üzerinde tarih de var: 10 Ocak 
1920.

* * *

Sadri Maksudi’nin delegasyon arkadaşlarının maceralı yolculuğu 
arasında, Ömer Teregul’un hastalanarak Rusya’ya dönmesi ve onu yeri-
ne “Küçük Meclis” tarafından Fuat Toktar’ın tayin edilmesi de var. Ayaz 
İshaki ile Fuat Toktar’ın en son macerası ise, İtilaf Devletlerinin yardımı 
ile Rusya’dan vatanlarına dönen “Çek esirleri”ne8 takılarak 1920 yılının 
başında Prag şehrine kapağı atmalarıdır. 

Onların Prag’da bulunduklarını basından öğrenen Sadri Maksudi, 

Berlin 1922 – Soldan sağa Ayaz İshaki, Sadri Maksudi, Fuat Toktar



117III. GURBETTE SİYASİ MÜCADELE DÖNEMİ

kim bilir ne türlü adres kullanarak, Ayaz İshaki’ye mektup yazar. Ayaz 
İshaki’nin günlük hatıra defterinin 12 Ocak 1920 tarihli sahifesinde aşa-
ğıdaki satırları okuyoruz;

“Bugün ahval tamamen değişti. Sadri’den mektup aldım. Bu 
bizim için fevkalade bir buluşma oluyor. Tamamen kaybol-
muş olan bir kişimiz bulundu denmektir. Bizim Sulh Heyeti-
ne çok büyük kıymet veren, milli hareketin başındaki Milli 
İdare Reisi, hem de Avrupa aleminde tanınan Sadri Maksudi 
beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Bu haber benim ruhi 
durumuma çok iyi tesir etti. Sulh Konferansı başlayalı on 
bir buçuk aydır, böyle sevinçli bir günü hatırlamıyorum... 
Sadri Sulh Konferansına bizim dileklerimiz hakkında Me-
morandum vermiş”9.

Sadri Maksudi’nin mektubu üzerine Ayaz İshaki ona 28 Ocak 1920 ta-
rihli acele telgraf çekiyor. Sadri Maksudi hemen vize göndertiyorsa da 
arkadaşları ancak Mart sonunda Paris’e gelebiliyorlar. Üç arkadaşın, bir-
likte neler yaptıklarını anlamak için, yine Ayaz İshaki’nin günlük defte-
rine başvuruyoruz:

 3 Nisan 1920
 Fransa’nın Başvekili ve Dışişleri Vekili Millerand’dan res-
mi mektup geldi. Millerand bizi, Türk-Tatar halkının vekil-
leri sıfatıyla, 6 Nisan günü saat 17.00 de kabul edeceğini bil-
diriyordu.

 4 Nisan 1920
 Biz Millerand’la görüşmek üzere, aktüel olan konularımı-
zı tespit etmeye çalıştığımızda, bugünlerde çok söz konusu 
edilen Hilafet meselesi üzerinde de durmaya karar verdik.
 İngilizler, bu sıralarda Sultan’a baskı yapıp, Mustafa Ke-
mal ve onun taraftarlarını, bütün yurt milliyetçilerini asi-
ler olarak ilân etmesini teklif ediyorlardı. Sultan bu tekli-
fi birkaç kere reddetti. Lakin İngilizler tekliflerinde ısrar 
etmekte devam ile Sultan’ın mutlaka “Mustafa Kemal Sul-
tan’a, Halife’ye karşı geliyor, millete zarar veriyor” anla-
mında bir ferman çıkarmasını talep ediyorlar. Maksatları 
ise, kendilerini Hilafetin hamisi gösterip, milliyetçilerin ve 
Mustafa Kemal’in işini zorlaştırmak, Türklerin maddî kuv-
vetlerini düşürmektir... Sultan’ın böyle bir teklifi asla kabul 
etmemesini telkin etmek gerektiğini anlattık. Böyle bir tek-

9 Ayaz İshaki, Hayatı ve Faaliyetleri, Ay Yıldız Matbaası, Ankara 1979,s. 222-225
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lifi Sultan’ın kabul etmesi, Hilafete bağlanmış İslâm âlemi 
önünde, Hilafet makamını itibardan düşürmek olacaktır. 
Mustafa Kemal, günümüzde, İslam aleminde, Türkiye’yi 
kurtarmaya gayret eden bir kahraman sayılmaktadır...

 5 Nisan 1920
 Yarın Millerand ile konuşacaklarımız hakkında, kendi 
aramızda müzakerede bulunduk. İki mesele hakkında ko-
nuşmaya karar verdik. Biri, bizim Rusya’daki Türk-Tatar 
milletinin milli haklarının milletlerarası garantilere bağ-
lanması için yardım istemek, ikincisi Hilafet meselesi...

 6 Nisan 1920
 ... saat 17.20’de Millerand bizi kabul etti. Sadri Bey önce 
Türk-Tatar halkının Çar Nikola hükümeti zamanında ve 
daha sonra Meşrutiyet ve Bolşevik İhtilali devirlerinde ge-
çirdiği durumları anlattı. Sonra, milli isteklerimize geçti. 
Millerand “Fransa Hükümeti adına teminat verebilirim. Bu 
işin yürütülmesini üzerime alıyorum. Sizin dileğiniz, Rusya 
ile imzalanacak anlaşmada, karşılıklı şartlardan biri olarak 
konacaktır,” dedi.
 Bundan sonra Sadri Bey Hilafet meselesine geçti. Ezcümle 
şöyle dedi: “Biz Müslümanız. Kuvvetli bağlarla Hilafete bağ-
lıyız. Bunun da dikkate alınmasını rica ediyoruz”.
 Millerand buna karşı müspet cevap verdi: “Fransa’nın si-
yaseti Hilafet meselesinde ve Türkiye hakkında da sizin di-
leklerinize uygundur. Biz bu yoldan ayrılmayacağız” dedi. 

Sadri Maksudi

Fuat Toktar

Ayaz İshaki
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Bundan sonra da Millerand bazı sualler sordu. Bunlar ara-
sında Bolşevikler hakkındaki görüşlerimiz de yer alıyordu.
 Sadri Bey buna karşılık olarak, Bolşeviklerin bugüne ka-
dar dayanmasında Fransız ve İngilizlerin hatalı tutumu 
olduğunu söyledi: “Çar taraftarı bazı generalleri destekle-
yeceklerine, Rusya’nın demokratik partilerine yardımda 
bulunmuş olsalardı, Bolşevikler çoktan ortadan kalkmış 
olurlardı,” dedi.

... Üç arkadaş, bu sözlü girişimler dışında, Barış Konferansına Rusya 
Müslümanları adına, üç imzalı Fransızca bir başvuru sunmakla yetin-
meyip, Paris’te temsilcilerini buldukları başka Müslüman memleketle-
rin adına da Türkiye ve Halifelik lehinde İngilizce başvuru hazırlayarak, 
bunu o temsilcilere imzalatıp göndermişlerdir. Her iki başvurunun su-
retleri elimizdedir.

... 1920 yılının Mayıs ayı içinde, Paris’te bu faaliyetlere paralel bir 
olay oluyor ki, kaydedilmeye değer niteliktedir. O günlerde bir yerde, bir 
Fransız tarafından, Dünya Savaşı ve Barış Konferansı hakkında, Osman-
lı Türklerini de ilgilendiren bir konferans verildiği anlaşılıyor. Konfe-
ransçı konuşmasının bir yerinde Osmanlı Türkleri aleyhinde bazı sözler 
sarf etmiş olsa gerek. Bunun üzerine, aralarında pek çok Osmanlı aydı-
nının da bulunduğu dinleyicilerden Sadri Maksudi kalkmış ve konuşma-
cıya gereken cevabı vermiştir.

Bütün bunlar o sırada Paris’te bulunan ve sonraları, Atatürk zamanın-
da İstanbul milletvekili olacak Alaeddin Cemil Bey’in Sadri Maksudi’ye 18 
Mayıs 1920 tarihli aşağıdaki saklanmış mektubundan anlaşılmaktadır: 

“Muhterem Beyim 
“Bu sabah Reşat Nihat Bey ile görüşüyordum. Geçen günkü 
konferansta vatanperver müdahalenizden dolayı cümlemiz 
size minnettarız. Bu husustaki bahusus şükranlarımızı Re-
şat Bey dahi bizzat size iblağ etmek için otelinize gelip sizi 
görmek arzusundadır. Önümüzdeki perşembe günü, öğle-
den sonra saat ikide otelinize Reşat Bey ile birlikte gelece-
ğiz. Sizi bulmak saadetine kavuşmayı ümit ediyorum...
“... Baki hafizai-şükranlarınızda daima ebedi kalacak olan 
tezahüratı milliyetinize tekrar teşekkürlerle arzı uhuvvet 
eylerim efendim.

Alaeddin Cemil”10

10 Oldukça karışık bir yazı ile yazılmış olan mektubu çözmeye bana Alaeddin Beyin kızı Selma 
Erzen yardım etmiştir. A.A.
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3-	 aİLESİNİN	KıZıL	cEhENNEMDEN	KuRtuLMaSı	(1922)
1921 yılında Mustafa Kemal’in Anadolu’daki faaliyeti ve başarıları 

Sadri Maksudi’nin kalbini sevinçle doldururken, Rusya’dan acı bir haber 
gelir: Rusya’nın büyük bir kısmında açlık baş göstermiştir ve binlerce 
insan açlıktan ölmektedir. Sadri Maksudi, üç yıldan beri haberlerini ala-
madığı ailesini düşünerek uyku uyuyamaz olur.

Kendisi ve delegasyon arkadaşları hiçbir şey yapmadan durmamak 
için, kendilerine Rusya Müslümanları temsilcileri sıfatı vererek, Müs-
lüman memleketlere Rusya Müslümanlarına yardım için İngilizce ve 
Fransızca çağrılar hazırlayarak, bunları her tarafa gönderirler. 

Bu çağrılarda hemen yardım komiteleri kurularak, erzak veya para 
toplanması ve Müslüman ahaliye dağıtılmak üzere, Rusya’ya gönderil-
mesi istenmektedir. Sadri Maksudi ve arkadaşları, ayrıca, Hoover’in 
başkanlığındaki Amerikan Yardım Komitesinin çeşitli memleketlerdeki 
temsilciliklerine başvururlar. Sadri Maksudi ailesi hakkında bir haber 
almaları için boyuna Finlandiya’daki dostlarını zorlamakta, fakat hiçbir 
netice alamamaktadır.

Bir gün gazeteleri karıştırırken, Türkiye haberleri arasında şu haber 
dikkatini çeker: Ankara Hükümeti’nin Elçisi olarak Moskova’ya gönderi-
len Ali Fuat Paşa 19 Şubat 1921 günü Bolşevik Dışişleri Komiseri Çiçerin’e 
itimatnamesini sunmuştur. İlk önce acı acı gülümser: O kadar hayran 
olduğu, kendisine yakın hissettiği Mustafa Kemal’in Hükümeti, düşman 
saydığı, nefret ettiği Bolşevik Hükümeti’ni resmen tanıyan ilk hükümet 
oluyor... Derken, zihninde şimşek çakar: “Acaba o yoldan karıma mek-
tup ulaştıramaz mıyım?” diye... Çünkü Ankara’dan Moskova’ya diploma-
tik valizler gidip gelecek...

Ve Sadri Maksudi böyle hayaller kuruyor: Karıma yazacağım 
mektup Paris’ten Ankara’daki güvenilir birine gönderilse... O güvenilir 
biri mektubun diplomatik kurye ile Moskova’daki Türk Elçiliğine gönde-
rilmesini sağlayabilse... Türkiye Elçiliği, yani Ali Fuat Paşa bütün Rus-
ya’da gizlice tahkikat yaptırıp, karımı buldursa ve bulunca da mektubu-
mu teslim etse, yani ettirse...

Bu güzel rüya Sadri Maksudi’ye büyük heyecan veriyor. O sırada Pa-
ris’te bulunan ve öğrencilik yıllarından beri kendisiyle iyi tanıştığı ve 
hatta samimi dost olduğu eski Ayan Reisi Ahmet Rıza’ya danışıyor. Ah-
met Rıza şöyle diyor: “Mustafa Kemal’in adamları arasında dostlarım 
var. Ali Fuat Paşa’yı da tanırım. Ankara’ya gidip gelenler yok değil. Sen 
mektubunu yaz, bana ver. Ankara’daki itimat edilir bir dostuma ulaştı-
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rırım. Kurye ile Moskova’ya göndermeye uğraşsın. Bakarsın muvaffak 
olur...”

Ahmet Rıza’dan bu vaadi alan Sadri Maksudi sevinerek, oturup iki 
mektup yazar. Biri karısına: Sadri Maksudi Kâmile Hanım’a şu talimatı 
verir: “Ne yapıp yapıp çocuklarla Petrograd’a gel! Orada Musa Carullah 
Hazret ile temas kur. O sana Finlandiya’ya geçmek için imkân sağlar.”

İkinci mektup Ali Fuat Paşa’ya: Bu uzun mektupta Sadri Maksudi 
önce ne gibi şartlar içinde ailesinden ayrıldığını ve üç yıldan beri on-
lardan haber alamadığını anlatır. Ailesine kavuşmasının Türkiye Elçili-
ğinin elinde olduğunu belirterek, tahkikatın ne suretle yapılabileceğini 
tarif eder ve karısına ilişikteki mektubun gizlice verilmesi için ricada 
bulunur. 

Sadri Maksudi her iki mektubu Ahmet Rıza’ya teslim eder. Ahmet 
Rıza güvenilir, efendi adamdır. Kendisine düşen vazifeyi yapacağı mu-
hakkaktır. Ya sonrası?.. Bu tıpkı bir şişenin içine mesaj koyup, şişeyi de-
nize atmaya benzer... Binde bir tesadüfle biri şişeyi bulacak da…

Aradan bir yıl kadar geçer. Yıllardan 1922 olmuştur. Günün birin-
de Finlandiya Türklerinin imamı Veli Ahmet Hakim Hazret’ten Sadri 
Maksudi’ye mektup gelir. Kalınca zarf açılınca, zarfın içinden imamın 
mektubu ile beraber Kâmile Hanım’ın mektubu da çıkmaz mı?... Sadri 
Maksudi’nin ümit etmeye cesaret edemediği mucize gerçekleşmiş, Mos-
kova’daki Türk Elçiliği aracılığı ile gönderdiği mektup karısının eline 
geçmiş, doğrusu Ali Fuat Paşa mertlik ve efendilik göstermiş, karısını 
buldurmuştur.

Kâmile Hanım mektubunu Petrograd’dan yazmaktadır. Bin bela ile, 
iki çocukla oraya geldiğini, Rus-Fin sınırını geçmek için müsait fırsat 
beklediklerini bildirmektedir. Sadri Maksudi Finlandiya’ya uçarak git-
mek istiyorsa da yine vize güçlükleri ile karşılaşıyor. Finlandiya Hü-
kümeti ile yazışmalarda bulunarak kendisini tanıttıktan sonra, ancak 
Nisan sonunda ailesi Rusya-Finlandiya sınırını geçip, karantinada bek-
letildiği sırada, Helsinki’ye kıl payı yetişiyor.

... Kavuşma heyecanlı olur. Henüz 29 yaşında olan, bin bir cefa çek-
miş genç Kâmile Hanım sevinçten göz yaşlarını dindiremiyordu. Dört 
yıl önce, ayrılırken 6 yaşında olan Adile ile o zaman 4 yaşında olan Naile, 
kendilerinin de herkes gibi, bir babaları olduğuna bir türlü inanamıyor-
lardı. Babalarının Paris’ten getirdiği, o zamana kadar hiç görmedikleri 
“çikolata” denilen kahverengi şeyi de yemeye doyamıyorlardı. 
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 Finlandiya 1922 - Sadri Maksudi ve ailesi (Solda Naile, sağda Adile)

Finlandiya 1922 - Resimde soldan: İmad Samaletdin'in eşi Fatima Samaletdin, kucağında Zeki, 
İmad Samaletdin, Halide Samaletdin, Kamile Maksudi, Adile, Sadri Maksudi ve Naile.

Okan Daher arşivinden
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Maksudi ailesinin büyük mutluluğunu paylaşan Finlandiya Türkle-
ri bütünleşmiş aileye yazı Finlandiya’da geçirmelerini teklif ederler ve 
Milli Önderleri için Helsinki’ye iki saatlik mesafede bulunan Hüvengi 
denilen yerde, orman kıyısında bir villa kiralarlar. Ailesine dört yıl gibi, 
uzun bir zaman sonra kavuşan Sadri Maksudi Hüvengi’de iki buçuk ay, 
hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşar. O sırada Türkiye hak-
kında aldığı haberler ve Mustafa Kemal’in başarıları Sadri Maksudi’nin 
mutluluğunu büsbütün arttırmakta idi.

Hüvengi’de sabahları, Sadri Maksudi yazı masasında çalışıyordu. 
Öğleden sonraları baba ile küçük kızlar ormanda gezmeye çıkıyorlardı. 
Her gün ormanın başka yerini, başka bir köşesini keşfediyorlardı. Bu or-
manda, ağaçların dibinde nefis mantarlar yetişiyordu. İki küçük kız bu 
mantarlardan toplayıp, annelerinin verdiği torbaya koyuyorlardı. Yar-
dımcı kadın bu mantarlarla tadına doyulmaz yemekler yapıyordu.

Dolaşmaktan yorulunca, baba ve kızlar bir ağacın dibine uzanıyor-
lardı ve iki küçük kızdan, aynı anda, aynı istek geliyordu: “Baba, masal 
anlat!”

Ve baba masal anlatmaya başlıyordu.
“Evvel zaman içinde, bir varmış bir yokmuş, bir Padişah 
varmış. Bu Padişah o kadar ihtiyarmış ki, artık memleke-
tini idare edemez hale gelmişmiş. Padişahın bir de genç bir 
oğlu varmış. Çok yakışıklı imiş, çok zeki imiş. Bir de her 
oyunda çok usta imiş. At yarışlarında, nişan almada, güreş-
te hep birinci gelirmiş.
“Padişahın oğlu bir gün atının sırtında, tek başına gezmeye 
çıkmışken, dönüşte yolunu şaşırmış, bir de fırtınaya uğra-
yarak bir köye sığınmış. Evine sığındığı köylünün bir kızı 
varmış. Bu kız öyle güzelmiş ki, genç şehzade ondan gözünü 
ayıramıyormuş. Ertesi günü, yolu bilenlerin kılavuzluğu ile 
şehzade saraya dönünce, gece gündüz güzel kızı düşünmek 
yüzünden, yemekten içmekten kesilmiş. Geceleri hep güzel 
kızı rüyasında görüyormuş. 
“Bir aralık, Padişahın ihtiyarlığından ve idaresizliğinden 
istifade eden düşmanlar memlekete kuzeyden de güneyden 
de, saldırmaya başlamışlar. Düşman orduları kuzeyden de 
güneyden de başkente doğru ilerliyorlarmış. Başkenti ele 
geçirirlerse, memlekete düşmanlar sahip olacak, millet esir 
bir millet olacak. Ordunun Başkomutanı da Padişah gibi ih-
tiyar ve beceriksizin biri imiş. 
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“İşte o zaman, zeki, cesur ve milletini seven genç şehzade 
babasına gitti ve ordusunun Başkomutanlığını kendisine 
vermesini istedi. Padişah razı olunca, ordunun başına geçti. 
Kuzeydeki düşmanları oyalayıp, önce güneydeki düşmanla-
rı püskürttü. Sonra da memleketi kuzeydeki düşmanlardan 
temizledi. 
“Sevinçten çılgına dönen millet genç şehzadeyi bağrına bas-
tı ve ona “Gazi” adını verdi. Gazi demek Allahın ölümden 
koruduğu kahraman demektir. Artık herkesin Gazi diye 
çağırdığı genç şehzade, fırtınalı bir gün köyde görüp tutul-
duğu güzel kızla babasının iznini alarak evlendi. Çok çok 
ihtiyarlamış olan Padişah vefat edince, genç şehzade baba-
sının tahtına geçip Padişah oldu. Artık bir daha düşmanlar 
memlekete saldırmaya cesaret edemediler.”

Baba Sadri Maksudi’nin masallarında, bazen vatanı kurtaran kahra-
man şehzade değil, bir köylü delikanlı olurdu. Bir yerde, padişahın kızı-
nı görüp kara sevdaya tutulurdu. Zekası, cesareti ve askerlikteki ustalığı 
sayesinde ordunun başına geçip, memleketi her bir yandan sarmış düş-
manları kovduktan sonra, padişahın kızı ile evlenir, padişah da çekilip 
tahtını damadına bırakırdı. 

Fakat çok defa asıl masal memleket kurtarıldıktan sonra başlardı. 
Vatanı kurtaran kahraman anlardı ki, memlekete ikide birde düşman-
ların saldırmasının ve milleti esir etmek istemesinin sebebi şu idi: Mil-
let tarihini unutmuştu. Atalarının yaptıkları işleri, gösterdikleri büyük 
kahramanlıkları bilmiyordu. Onun için genç padişah bilginleri toplayıp 
milletin tarihini araştırmalarını emreder. 

Genç padişahın bulunduğu millet tarihini unutmakla kalmamış, di-
linin de yarısını unutmuş, kaybetmişti. Çünkü okuryazarlar kendi dil-
lerindeki yabancı kelimeleri kullanmaya başlamışlardı. Genç padişah 
yine bilginleri toplardı. Milletin köylerde kalmış kendi kelimelerini 
arayıp bulmalarını emrederdi. Böylece, vatanı kurtardığı gibi milletin 
dilini de kurtarırdı. 

Sadri Maksudi bu masalları anlattığı yıl, yıllardan 1922 idi. 
Maksudi ailesi yaz bitmeden çocukların okula gidebilecekleri bir 

memlekete taşınıp yerleşmeli idi. Herkes Sadri Maksudi’ye Almanya’ya 
gitmesini tavsiye ediyordu. Çünkü Dünya Savaşı’nda yenilmiş olan Al-
manya’da misli görülmemiş bir enflasyon vardı. Bu sebeple, geliri dışa-
rıdan olan, yabancı para harcayan kimseler için Almanya’da hayat çok 
ucuzdu. 
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Maksudi’ler Temmuz sonunda vapura binip Almanya’nın Stettin 
(Szczecin) limanına yanaştılar. Oradan trenle Berlin’e geldiler. Alman-
ya’nın başşehrinde Maksudi’ler merkezî bir mahallede möbleli iki oda 
kiralamakla yetindiler. Çocukları da en yakın ilkokula yazdırdılar. Naile 
o zamana kadar hiç okula gitmemişti. Adile ise, ihtilal ve iç savaş için-
deki göçler sebebiyle, iki ay burada, iki ay şurada olmak üzere, dört beş 
defa okul değiştirmişti. Arap harflerini ve Rus Kiril yazısını biliyordu. 
Şimdi de Latin harflerini öğrenecekti. Maalesef, iki ay sonra kızların öğ-
reniminde yine kesinti oldu. 

Berlin’de Kazan Türklerinden çok kimse vardı. İhtilalden sonra 
Rusya’dan kaçan kim varsa, Berlin’de idi. Bu arada, Sadri Maksudi’nin 
delegasyon arkadaşları, Ayaz İshaki ile Fuat Toktar, ondan çok evvel 
Berlin’e gelmiş bulunuyorlardı. Sadri Maksudi’nin Berlin’de olduğunu 
duyan ziyaretine koşuyordu. Halbuki Maksudi’ler iki yatak odasında ya-
şıyorlardı. Misafir kabul edecek yerleri yoktu. Onun için ev değiştirdiler. 
Berlin’in dış mahallelerinden Pankow denilen yerde üç odalı bir eve yer-
leştiler. Ev değişince, çocukların okulu da değişti.  

Bu dönemde, Kâmile Hanım’ın işi gücü misafir ağırlamaktı. Hele pa-
zar sabahları ev hücuma uğruyordu. Öğle yemeğinde Kâmile Hanım’ın 
pişirdiği Türkistan pilavının etrafında on onbeş kişi sofraya otururdu. 

Sadri Maksudi Berlin’e gelir gelmez, meşhur Staatsbibliothek kü-
tüphanesinde çalışmalarına başlamıştı. Evin uzaklığı sebebiyle, öğle 
yemeklerine gelmez, işine devam eden bir memur gibi, pazar hariç, sa-
bah gider akşam gelirdi. Sadri Maksudi kütüphanede Türk tarihi ile il-
gili kitaplardan notlar alıyordu. Fotokopi diye bir şeyin bulunmadığı bu 
devirde kitaplardan parçalar, sahifeler kopya etmek mühim işti. Sadri 
Maksudi 1918 sonunda, Rusya’dan çıktıktan sonra, vize bekleyerek Fin-
landiya’da kalmaya mecbur olduğu aylarda da Paris’te, bir yandan diplo-
matik girişimlerde bulunduğu dönemde de kütüphanelerde bir sürü def-
ter doldurmuştu. Bu defterler dünyada en büyük hazinesi idi. Her gittiği 
yere onları götürürdü. Günün birinde bunları kullanacağını biliyordu. 

Yaz gelip, çocukların okulu tatil olunca, Sadri Maksudi hayatındaki 
Berlin faslını yeterli buldu. Almanya’da yerleşip kalmaya niyeti yoktu. 
Kütüphane çalışmaları tamamdı. Berlin kütüphanelerinde kendisini 
ilgilendiren kitap kalmamıştı. Sadri Maksudi Fransa’yı ve Fransızları 
seviyordu. Arzusu Fransa’da daimî bir iş bulup, orada yerleşmekti. Le 
Temps gazetesine yazdığı ve gerek Finlandiya’dan gerek Almanya’dan da 
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göndermeyi ihmal etmediği yazıların karşılığı olarak aldığı para tek ba-
şına yeterli idi. Fakat şimdi artık ailesini geçindirmek için devamlı bir iş 
sahibi olması, iş araması lâzımdı.

1923 yılının Ağustos ayında Maksudiler Fransa’ya geçtiler. Kısa 
müddet otelde kaldıktan sonra, Paris’in banliyösündeki Le Perreux Sur 
Marne’de bir möbleli ev kiraladılar. Eylülde çocukları Le Perreux Sur 
Marne’nın ilkokuluna kaydettirdiler. Artık Sadri Maksudi için tabiiyetle 
ilgili şahsî engeller vardı. Geriye herhangi bir alanda hocalık kalıyordu. 
Babası köy okulunun hocası idi. Ağabeyi Hâdi Maksudi de ömrü boyun-
ca hocalık yapmıştı. Eski Cumhurbaşkanı kendisinin de herhangi bir 
alanda çok iyi bir hoca olabileceğini hissediyordu.

Sadri Maksudi’ye iş bulmak için seferber olan Fransız dostları ona 
dolgun ücretli Rusça öğretmenliği bulmuşlardı. Fakat Sadri Maksudi’nin 
sevmediği bir milletin dilini öğretmekle geçimini sağlaması mümkün 
değildi. Aç kalmayı tercih ederdi. Dostlarının bulduğu işi reddetti.

4-	 SaDRİ	MaKSuDİ	SoRBoNNE’Da	(1923)
Sadri Maksudi Berlin Devlet Kütüphanesi’ne veda ederken, hayatın-

da yeni bir dönemin başladığını hissetmişti. 1919 yılından beri Helsinki, 
Paris, Berlin Kütüphanelerinde eski Türk tarihi ile ilgili kitapları incele-
mişti. Kafası ve defterleri bilgi dolu idi. Artık boşalma zamanı geldiğini 
anlıyordu. Başka deyimle, Sadri Maksudi eski Türklerin tarihi hakkında 
Fransızca olarak, bir eser yazmak arzusunu ve niyetini beslemeye baş-
lamıştı. Bunu yapmak için kendisini hazırlıklı, olgun ve dolgun hissedi-
yordu.

Şark ilimleri uzmanı Baron Carra de Vaux, 1926 da yayınlanan Les 
Penseurs de l’Islam (İslamın Düşünürleri) adlı meşhur eserinin beşinci 
cildinde11, Sadri Maksudi’den söz eder. Onun Rusya’daki faaliyetini an-
lattıktan sonra, Fransızca olarak bir kitap yazmakta olduğunu söyler. 
Carra de Vaux’ya göre, bu kitabın adı şöyle: Considérations sur le passé, le 
présent et le role historique de la race Turque (Türk ırkının geçmişi, bugünü 
ve tarihî rolü hakkında düşünceler). Sadri Maksudi şarkiyatçı bilginin 
zikrettiği eseri Berlin’den Paris’e döndükten az sonra yazmaya başlamış 
olsa gerek12. 

Paris’te meşhur bir Asya Cemiyeti, “Société Asiatique” vardır. Sadri 
Maksudi 1919’dan beri bu ilmî cemiyette üye idi. Berlin’den Paris’e dö-
nünce, eskiden olduğu gibi, cemiyetin faaliyetine karışmaya, toplantı-



127

13 Alâeddin Cemil’den bu kitabın “Diplomatik girişimler” faslında da söz edilmişti.

III. GURBETTE SİYASİ MÜCADELE DÖNEMİ

larına devam etmeye başladı. Bildiği konularda tartışmalara katılıyor, 
Cemiyette faal rol oynuyordu. Asya tarihi ve Asya meseleleri hakkında 
bir Asyalının fikir beyan etmesi ve kitaplarda bulunmayan bazı ayrıntı-
ları birinci elden vermesi öteki üyelerin hoşuna gidiyor ve takdirini ka-
zanıyordu. Sadri Maksudi cemiyetin bazı üyeleri ile dostluk kurmuştu. 

Fakat 1923 yılının yaz aylarında Sadri Maksudi’nin asıl meşguliyeti iş 
aramaktı. Hissediyordu ki, en iyi yapabileceği iş bir yerde Türk tarihini 
okutmaktı. Ama nerede? Üniversitede, başka milletlerin tarihi münase-
betiyle, Osmanlı Türklerine temas edilmekle beraber, öteki Türk kavim-
lerinin tarihi okutulmuyordu. Üniversiteye, olsa olsa, bir kaçak yoldan 
sokulmak mümkün olabilirdi. Meselâ, 30 milyon Türk üzerinde hâkim 
olan Rusların tarihinin kanalı ile. 

Sorbonne tabir edilen Paris Üniversitesi’nde, Rusya tarihi “Slav Ka-
vimleri Enstitüsü”nün çerçevesinde okutuluyordu. Enstitü Müdürü Pro-
fesör Haumant adlı bir zattı. Sadri Maksudi Mösyö Haumant ile tanış-
tı. Kendisini eski Duma üyesi olarak tanıttığı için ilgi ve iltifat gördü. 
Profesörün birkaç dersine devam etti. Ve bir gün, cesareti ele alıp, Rus 
İmparatorluğu içindeki Türk-Tatar kavimlerinden söz edilmedikçe, Rus-
ya tarihinin yetersiz kaldığını söyleyerek, bu boşluğu doldurmayı teklif 
etti. Tabiî bu kavimlerin en eski tarihlerinden başlanabileceği zihninin 
bir köşesinde yok değildi. 

Profesör Haumant bir Fransız olduğu için, Osmanlı Türklerine fazla 
sempati beslememekle beraber, Rusya’daki Türk-Tatar kavimlerine kar-
şı bir Rus profesörünün duyabileceği hor görme hissi kendisinde yoktu. 
Sadri Maksudi’nin teklifini biraz tereddütle karşıladı. Kendisinin bağlı 
olduğu idarî makamlara, Dekanlığa, Rektörlüğe danışması gerektiğini 
belirterek savuşturucu sözler söyledi. 

İşte o zaman Sadri Maksudi’nin aklına iyi bir fikir geldi. “Société 
Asiatique”deki tanıdıklarından tavsiye mektubu getirmek... Söz konu-
su cemiyetteki bir iki dostu tereddütsüzce, umduğundan daha hararetli 
tavsiye mektupları verdiler. Her biri dünyaca meşhur birer ilmî otorite 
olan bu kimselerin mektupları karşısında, kendisi belki de hiç bu kadar 
övülmemiş olan Profesör Haumant’ın gözleri kamaştı ve tereddütleri 
ortadan kalktı. Kasım ayı içinde formaliteler tamamlanarak, Kasım so-
nunda, Sadri Maksudi’nin profesörlük tayini çıktı. Yani Profesör, dersle-
rine 4 Aralık 1923’te başladı. 

İlk dersi, o sırada Paris’te bulunan gazeteci ve yazar Alâeddin Cemil13 
Vakit gazetesinin 16 Aralık 1923 tarihli sayısında anlatmıştır. Türk Kültü-
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rü dergisinin Mart 1967 sayısında da sadeleştirilerek yayınlanan bu yazı-
da şöyle denilmektedir:

“Zamanımızın hemen bütün dallarına dair öğretimi ile ün 
salan Sorbonne Üniversitesi’ni işitmeyen yok gibidir. Her-
kesin devam edebileceği bu serbest derslerin hocaları en 
yetkili ve yeterli kimselerden seçilir. Mübalağa etmeksizin 
denilebilir ki, burada okutulan müspet ilimlerden başka, 
yeryüzünün hemen bütün büyük milletlerinin tarihi ve ede-
biyatı uzman profesörlerinden başka, Çinlilerin, Arapların, 
Japonların, İranlıların, İbranilerin tarih ve edebiyatı14 Sor-
bonne’da hayli zamandan beri okutulmaktadır. Yalnız Türk 
ırkına mensup milletlerin tarihi şimdiye kadar Sorbonne 
Üniversitesi programlarında görülmemişti. Bu esef edile-
cek boşluk bugün giderilmiş ve ırkımızın tarihini tarafsız 
şekilde tanıtacak bir kürsü Sorbonne’da kurulmuştur. Bu 
yeni kürsü Kazan Türklerinden Sadri Maksudi Bey tarafın-
dan işgal edilmektedir. Sorbonne gibi bir üniversitede bu 
kürsünün bir Türke verilmiş olması iftihar edilecek bir şey-
dir. Sadri Maksudi Bey Rusya Türklerinin bir temsilcisi ve 
bu Türklerin Millet Meclisi’nin eski başkanıdır. Kendisinin 
Türk-Tatar kavimleri tarihi ve lisanı hakkındaki geniş bilgi-
si ve ihtisası Paris Üniversitesi heyeti tarafından tereddüt-
süz seçilmesini sağlamıştır. Bu seçim ile hiç şüphe yoktur 
ki, ilk defa olarak bir Müslüman ve bir Türk Sorbonne’da bir 
kürsü işgal etmek şerefini kazanmıştır.
 ... Sadri Bey’in büyük bir minnet hissi ve dikkat ile din-
lediğimiz ilk dersi 4 Aralık 1923 Salı günü Sorbonne’da ve-
rilmiştir. Üniversite namına Sorbonne profesörlerinden 
Mösyö Haumant, Sadri Bey’i salonun üçte ikisini dolduran 
dinleyicilere takdim etti.

(Paris, 8 Aralık 1923
Alâeddin Cemil)

 
Sadri Maksudi Sorbonne’da profesör olduktan sonra da Société Asia-

tique’deki faaliyetini bırakmadı. Hattâ, Sorbonne’da derslere başladık-
tan üç dört hafta sonra, Cemiyetin 11 Ocak 1924 tarihli toplantısında, 
Türk tarihi bakımından çok önemli bir tebliğ okudu.

Sadri Maksudi memnundu. Kâmile Hanım da kocası memnun oldu-
ğu için memnundu. Ancak, Kâmile Hanım’ın bir arzu ve ideali vardı; ta-
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mamen kendisine ait bir yuvaya kavuşmak. Möbleli evlerde oturmaktan 
bıkmıştı. Başkasına ait eşyadan iğreniyordu. Sadri Maksudi hanımının 
arzusunu yerine getirmek için, Üniversite’deki maaşına güvenerek, iki 
yılda ödemek üzere, mühimce bir borca girdi. Sonra, Le Perreux’ye ya-
kın olan Nogent-sur-Marne’da yeni bir apartmanda boş bir daire kirala-
dılar ve dört odayı döşeyecek şekilde yepyeni eşyalar aldılar. Çocukların 
okulu tatil olunca, 1924 yılının Ağustos ayında yeni evlerine taşındılar. 
Bu durumda çocukların yine okul değiştirmeleri gerekecekti.

Sorbonne’da Türk Kavimleri Dersleri
Alâeddin Cemil Bey15, Vakit gazetesinin 13 Mart ve 26 Temmuz 1924 

tarihli sayılarında, yine Sadri Maksudi’nin Sorbonnes’daki derslerini an-
latmıştır. 26 Temmuz tarihli yazısı 1923-1924 ders yılının son dersinden 
söz etmektedir. Dili sadeleştirerek, yazıdan birkaç cümle paylaşıyoruz:

“... Sadri Bey bu senenin son dersini de verdi. Dinleyenler 
arasında Maslahatgüzar Hüseyin Ragıp Bey ile Ergani me-
busu Hâmit Bey de bulunuyordu. Bu ders Türk kavimlerinin 
ilim ve fen sahasında sarf ettikleri gayret ve medeniyetin 
ilerlemesindeki hizmet ve katkılarına dair idi...
Sadri Bey’in bu suretle sona eren derslerini, başından niha-
yetine kadar takip ettim. Haftada bir saat ayrılan bu ders-
lerin sayısı bu sene dörde yükseldi... Sadri Bey bu dersler-
de Türk kavimlerinin, çeşitli tarihî dönemlerde, nasıl en 
yükseklerden en ümitsiz siyasî buhranlara düştüklerini ve 
tekrar baş döndürücü bir süratle nasıl yükseklere çıktıkla-
rını hararetle anlatmıştır. Bu manzaraları birer birer gözü-
müzün önüne getirdikçe, bizim de hislerimiz heyecan dolu 
alanlarda dolaştı...”

Türk tarihinin tamamına yeni bir görüş getiren bu tebliğde Sadri 
Maksudi, Çin tarihçilerinin Huvey-hu dedikleri kavim ile Orhon yazıtla-
rının Dokuz-Oğuz dediği kavmin aynı coğrafî sınırlarda, aynı dönemde 
yaşamış olduklarını ve kendilerine iki ayrı ad verildiği halde, aynı kavim 
olduklarını hatırlattıktan sonra, Türk tarihi bakımından çok önemli ne-
ticeler doğuran şahsî buluşlarından söz etti.
Birinci buluş: Sadri Maksudi’nin bu buluşu Oğur kelimesi ile Oğuz keli-
mesinin aynı kelimenin farklı telâffuzlarından başka bir şey olmadığına 
dairdi. En eski dönemlerdeki Ogur kelimesi zamanla Oğuz olmuştu. “R” 
harfinin “Z”ye dönüşmesi Ogur ve Oğuz’a mahsus değildi. Türk dilinin 
tarihinde görülen bir fonetik olaydı.

15 Alâeddin Cemil Bey, soyadı kanunu çıktıktan sonra Topçubaşı soyadını almıştır.
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Türk dilinin çok eski bir dönemindeki şeklini korumuş olan Çuvaş 
lehçesinde birçok kelimelerde eski “R” muhafaza edilmişti. Sadri Mak-
sudi Wilhelm Schott’un De lingua Tschuwaschorum adlı kitabından yarar-
lanarak, misaller veriyordu:

Kız = Hır
Buz = Pur

Kızıl = Kiril
Sekiz = Sakir
Otuz = Vutur

Türklerin en eski dönemlerinde kullanılan Oğur adını Moğollar be-
nimsemişler ve muhafaza etmişlerdi. Oğur kelimesi Türklerin ağzında 
Oğuz’a dönüştükten sonra da Moğollar Oğur kelimesini kullanmaya de-
vam etmişler ve hattâ bu kelimeyi Uygur’a çevirmişlerdi. Avrupa bilgin-
lerine Uygur kelimesi Moğol kaynaklarından geçmiştir. Arap tarihçile-
rinde ve Kutadgu-Bilik adlı Türkçe edebî eserde Uygur adı geçmez. Arap 
tarihçileri Türk kavmine Oğuz kelimesini bozarak Guz demişler, Ruslar 
da Uz demişlerdir. Bir zaman gelmiş ki, Oğuz kelimesi Türk kelimesinin 
karşılığı haline gelmiştir. Oğuz-Han destanının adı buna delildir. Oğuz-
Han çok eski zamanlara ait bir Türk Hanıdır. Bu Han’a Oğuz-Han denmiş 
olması Batı ve Doğu Türkistan’daki Türklerin menşeleri hakkında, çok 
derin hatıralar saklamış olduklarını göstermektedir.
İkinci buluş: Sadri Maksudi’nin tebliğinde ortaya koyduğu ikinci buluş 
Oğuz kelimesinin etnik bir ad olmayıp, sosyal örgütlenme ile ilgili bir 
kelime olduğudur. “Oğuz” demek, “Ok”lar, yani kabileler veya oymaklar 
demektir. Orhon yazıtlarındaki Dokuz Oğuz’lar Türklerden ayrı bir ka-
vim değil, dokuz kabile halinde teşkilâtlandırılmış bir Türk kavmi idi. 
Orhun yazıtlarında Bilge Han şöyle der: “Dokuz Oğuzlar benim kendi 
milletimdendi. Gökle yer karıştığı için bana düşman oldular”.

Sadri Maksudi tebliğini şu sözlerle bitirir: “Hiçbir zaman hiçbir Türk 
kavmi kendisine Huvey-Hu veya Uygur dememiştir. Uygur ve Oğur keli-
meleri Oğuz’un değişik şekilleridir. Esasen Oğuz kelimesi de idarî bir ta-
birdir. Kabile kelimesinin bir sayı olması onların dokuz kabileden ibaret 
olduklarını göstermektedir”.

Sadri Maksudi’nin 11 Ocak 1924’te “Société Asiatique” de okuduğu 
tebliğin Journal Asiatique dergisinin Ocak-Mart 1924 sayısında yayın-
lanmıştır. Bu tebliğden daha sonraki fasıllarımızda da söz etmemiz ge-
rekecektir. 
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5-	 GaZİ	İLE	taNıŞMa	(1924)
Sadri Maksudi’nin 4 Aralık 1923’te başlayan derslerine umduğundan 

daha çok dinleyici geliyordu. Paris’teki Türklerin çoğu belki merak, 
belki millî gurur sebebiyle, Türk tarihini tanıtan bu derslere muntaza-
man devam ediyorlardı. Fransız gençleri arasında da bu yepyeni derse 
ilgi duyanlar vardı. Sadri Maksudi milletinin tarihini Batı dünyasının 
insanlarına anlatmaktan, bu alandaki yanlışları, iftiraları, kötü niyetli 
yorumları ortaya çıkararak, gerçekleri ortaya koymakla milletine hiz-
met etmekten memnun ve mutlu idi. 

Sadri Maksudi için gurbet, yani ülkeden ülkeye gezme yılları sona 
ermiş gibi idi. Artık bir yere yerleşmiş, kök salmıştı. Sevdiği bir memle-
kette, sevdiği bir iş sahibi idi. Eski ve candan dostları vardı. Evi konfor-
lu ve güzeldi. Ailesi yanında idi. Sorbonne’daki derslerinden arta kalan 
zamanlarda Le Temps gazetesi için yazdığı yazılar kendisine bir ek gelir 
sağlıyordu. Sadri Maksudi’nin bu dönemdeki tasasız halini aşağıda anla-
tacağımız olay göstermektedir.

Bir pazar günü büyük kızına tarih dersi çalıştırırken, Fransız İhtilali 
konusu geçer. Ders Fransızca olduğu için, aralarında Fransızca konuş-
maktadırlar. Baba kızına, “Bazen milletlerin hayatında ihtilâl diye bir 
şey olur. Ne korkunç şeydir o bilir misin? Ben bir tanesini yakından gör-
düğüm için bilirim,” der. 

Sadri Maksudi ihtilalin tarifini yapmaya başlar. Sözleri arasında “Ré-
volution”, “nation”, “institution” gibi kelimeler geçmektedir. Kızı:

− Baba haberin var mı? Şiir yapıyorsun, der.
− Öyle mi? diye güler Sadri Maksudi.
− Baba, devam et şiir yapmaya.

Oyun Sadri Maksudi’nin de hoşuna gider ve aklına gelen “tion” kafi-
yeli mısraları sıralayarak ihtilal tarifine devam eder. Mısralar sıralanır. 
Böylece, aynı kafiye ile yapılmış tam 39 mısradan ibaret bir manzum 
ihtilal tarifi ortaya çıkar: Bir hukukçunun, bir sosyologun tarifi...

Bu şiirin bugüne kadar saklanmış, sararmış metnini kitabın sonunda 
vermekteyiz. (Belge 5) Türkçeye çevirisi:

İhtilal
“İhtilal olunca, bütün müesseseler değişikliğe uğrar. Çünkü bütün 

kuruluşların ortadan kaldırılması şart zannedilir. Millet denilen büyük 
topluluğun her tabakasında kaynaşma kendini gösterir. Devlet otoritesi 
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ve küçüğün büyüğe itaati kavramları tamamen yok olur. Millet, cezbeye 
tutulmuş gibi, aklına eseni ortaya atar. İş çevreleri arasında ilişkiler de-
ğişir. Her şeyi değiştirme fikri ile gözü dönmüş olan grupların şeflerini 
kalabalık alkışlar. Bu şefler herkese kabul ettireceklerini ümit ettikleri 
yenilikler hakkında hayal içindedirler. Millî iradelerinin ise azalmış ol-
duğunu görmenin etkisi herkesi sarmış bulunmaktadır. Hangi tarafı tu-
tacağını şaşırmış olan halkı kendilerine çekmek isteyenler parayı pulu, 
bol keseden, hesapsızca harcarlar. Milletin büyük çoğunluğunun izni de 
onayı da olmadan herkes aklına geleni yapar. Eski şefler ise, evlerinde 
sus pus otururlar. İşte ihtilâl denen şeyin tarifi veya imajı budur.”

Sadri Maksudi’nin neşeli ve mutlu olmasının bir sebebi de Türkiye 
hakkında aldığı iyi haberlerdi. Gazi Paşa Anadolu’yu düşmandan kur-
tarmıştı. Son habere göre de 29 Ekim’de Türkiye’de Cumhuriyet ilan 
edilmişti. Sadri Maksudi öteden beri cumhuriyetçi idi. Belki de yüksek 
öğrenimini bir cumhuriyet olan Fransa’da yaptığı için... Altı yıl gibi kısa 
bir zaman önce, kendisi Kazan Türklerinin Cumhurbaşkanı seçilmemiş 
mi idi?

Sadri Maksudi son bağımsız Türk Devleti olan Türkiye’yi kurtaran 
ve tarihte eşsiz bir yer alacak olan kahraman Mustafa Kemal’i yakından 
tanımak için can atıyordu. Onunla nasıl tanışabilir, nasıl konuşabilirdi? 
Bu arzusunu nasıl gerçekleştirebileceği meselesi haftalarca zihnini kur-
caladı. 

Nisan ayı sonunda eline geçen bir Türk gazetesi, 23 Nisan’da Anka-
ra’da Türk Ocakları Kurultayı’nın toplandığından söz ediyordu. Tamam, 
Türk Ocakları. Türk Ocakları sayesinde emeline kavuşabilirdi. Türk 
Ocakları kendisini konferans vermek için davet etmeliydi. Sadri Maksu-
di tuttu, Türk Ocakları’na mektup yazdı. Davet edildiği takdirde, üniver-
site dersleri kesildikten sonra yaz tatilinde, Ankara ve İstanbul’da birkaç 
konferans verebilirdi. 

On onbeş gün sonra Türk Ocakları Başkanı Hamdullah Suphi’den ce-
vap geldi. Mektupta kendisini bir seri konferans vermek için davet et-
mekle şeref duyduklarını, ancak yaz mevsiminde dinleyici bulunama-
yacağı için, bu konferansların 1 Kasım’dan sonra yapılmasının uygun 
olacağı söyleniyordu. Sadri Maksudi Kasım ayı içinde gelip bu konfe-
ransları yapacağını mektupla bildirdi. Artık bir yandan derslerini hazır-
lıyor, bir yandan da Türkiye’de vereceği konferanslarla meşgul oluyordu. 
Zamanı gelince, büyük heyecanla yola çıktı. Ankara’ya ayak basar bas-
maz, Gazi Paşa’dan randevu istedi. Randevu 24 Kasım 1924 için verildi. 
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 Sadri Maksudi Ankara’ya geldikten sonra, 13 Kasım 1924 günü eski 
dostu Yusuf Akçura kendisi şerefine bir çay ziyafeti verdi. Bu ziyafet 
hakkında Hâkimiyeti - Milliye gazetesinin 14 Kasım 1924 tarihli sayısında 
şunlar yazılı bulunmaktadır.

“Dün akşam Millî Bahçe Gazinosunda İstanbul mebusu Yu-
suf Akçura Bey Paris’ten gelen Sadri Maksudi Bey şerefine 
bir çay vermiştir. Bu ziyafette Mehmet Emin, Hüseyinzade 
Ali, Ferit, Hamdullah Suphi, Mahmut Esat, İhsan Hâmizade 
Beyler hazırdılar. Ziyafetin sonunda Yusuf Akçura Bey Sadri 
Maksudi Beyin ilmî hayatına dair hürmet ve takdiratla dolu 
bir nutuk irad etti.”16

Aynı gazetenin aynı sahifesinde şu haber okunmaktadır:
“Yarınki cuma günü öğleden sonra ikide, Şimal Türklerin-
den, Paris Darülfünunu Türk Tarihi Müderrisi Sadri Mak-
sudi Bey tarafından bir konferans verilecektir. Ankara Oca-
ğı’nın daveti mahsusasiyle burada bulunan müverrihin17 bu 
konferansına milliyetperver gençliğin dikkatini ehemmi-
yetle celbederiz”. 

Gazetelerden alıntı yapmaya devam edelim. 16 Kasım 1924 tarihli Hâ-
kimiyet-i Milliye’de:

“Türk Ocağında” başlığı altında şu satırlar yer almaktadır:
“Türkiyat alimi Müderris Sadri Maksudi Bey tarafından ve-
rileceğini ilân ettiğimiz konferans muhterem hatibi dinle-
mek üzere toplanmış olan çok güzide samiin18 tarafından 
azamî takdir celbeden bir muvaffakiyetle itmam edilmiş-
tir19. Musahabe20 ancak yüksek ilme nasip olan bir tehey-
yüç21 kuvvetini dinleyenler üzerinde derin surette hissettir-
miştir... Dinleyiciler bu musahabeyi müteaddit defalar çok 
derinden gelen ve ancak coşkunluk kelimesiyle ifade edile-
bilen bir hararet ve tehâlükle22 alkışlıyorlardı.”

Sadri Maksudi 18 Kasım’da “Türk Birliği” ve 21 Kasım’da “Türk Tari-
hinde Halk, Kahramanlar ve Hanedanlar” üzerine konferanslarını ver-
dikten sonra, 24 Kasım günü büyük heyecanla Çankaya’ya çıktı. Sadece 
Türk tarihinin değil, dünya tarihinin en büyük adamlarından biri ile ta-
nışacaktı. Görüşme daha çok Gazi’nin Sadri Maksudi’ye sorduğu sorular 
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şeklinde geçti. Bu sorular gösteriyordu ki, Gazi Sadri Maksudi’nin geç-
mişi hakkında bilgi edinmişti. Sadri Maksudi de Gazi’ye derin hayran-
lığını ifade etti ve bir imzalı resmini istedi. Görüşmenin sonuna doğru 
Gazi Sadri Maksudi’ye şu sözleri söyledi:

“Görüyorsunuz, yeni bir devlet kuruyoruz. Her şeyi yeni 
baştan yaratmak gerekiyor. Sizin gibi adamlara ihtiyacımız 
olacak. Gelin, Türkiye’de vazife alın.”

Sadri Maksudi’nin dudaklarından, kendisi farkında olmadan şu keli-
meler döküldü: “Emredersiniz Paşam.”

Gazi’ye verdiği cevabı telâffuz etmekle hayatını tamamen değiştire-
cek bir karar vermiş olduğunu anladı. Hiç düşünmeden ve karısına da-
nışmadan bu kararı vermişti. Gazi’ye: “Peki düşüneyim” diyemezdi. Bu 
yakışık almazdı. Ok yaydan fırlamıştı. Sadri Maksudi Gazi Paşa’dan is-
temiş olduğu resmi beklemek yüzünden, ancak Aralık ayında İstanbul’a 
gidebilmiştir. Gazi’nin gönderdiği büyükçe boy, kalpaklı resmin üzerin-
de, imzadan önce şunlar yazılı idi:

Ankara, 30.11.1924

 Paris Sorbonne Üniversitesi Türk Tarihi Müderrisi Sadri 
Beye takdirle

Gazi M. Kemal

Sadri Maksudi İstanbul’da ilk konferansını 15 Aralık günü Darülfü-
nun konferans salonunda vermiştir. 16 Aralık 1924 tarihli Tevhidi-Efkâr 
gazetesine göre, konferans konusu “Türklüğe Umumî bir Nazar” idi. 
Sadri Maksudi’nin İstanbul’daki ikinci konferansının yine “Türk Birli-
ği” üzerine, fakat üçüncü konferansının şu değişik konu üzerine olmuş 
olduğu anlaşılıyor: “Lisanların İnkişaf ve Tekâmülünde Akademilerin 
Rolü”. 

Sadri Maksudi’nin gerek Ankara’da gerek İstanbul’da yaptığı konfe-
ranslar çok beğenilmiş ve kendisine Türkiye’de şöhret ve popülerlik sağ-
lamıştır. Kendisi Türkiye’den ayrıldıktan sonra, Falih Rıfkı Cumhuriyet 
gazetesinde (11 Ocak 1925), onun konferansları hakkında, “Bir milliyet-
perverin müşahedesine dair” başlığı altında uzun bir yazı yayınlamıştır. 
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Falih Rıfkı, ezcümle, şöyle diyor:
“Türk âlimlerinden Sadri Maksudi Bey... Türk milletinin 
zaaf ve kuvvetlerine dair mühim bazı fikirler ortaya attı. 
Bu fikirlerin şayanı dikkat hakikatlere temas ettiğini inkâr 
edemeyiz. Bunlar eğer milliyetperver bir Türk’ün ağzından 
işitilmese idi, matbuatta kıyameti koparacağına şüphe yok-
tu. Ne çare ki, Türk milletini bu milliyetperver Türk kadar 
hiç kimse sevemez ve Türk milliyetperverinin iddiaları ga-
rezkârlık ve sui-niyetle itham olunamaz.”

Sadri Maksudi İstanbul’da ilk konferansını 15 Aralık günü Darülfü-
nun konferans salonunda vermiştir. 16 Aralık 1924 tarihli Tevhidi-Efkâr 
gazetesine göre, konferans konusu “Türklüğe Umumî bir Nazar” idi. 
Sadri Maksudi’nin İstanbul’daki ikinci konferansının yine “Türk Birli-
ği” üzerine, fakat üçüncü konferansının şu değişik konu üzerine olmuş 
olduğu anlaşılıyor: “Lisanların İnkişaf ve Tekâmülünde Akademilerin 
Rolü”. 

Sadri Maksudi’nin Ankara ve İstanbul’da yaptığı konferansların met-
ni Türk Yurdu dergisinde yayınlanmıştır. “Türk Birliği” Ağustos 1925 sa-
yısında, “Lisanların İnkişaf ve Tekâmülünde Akademilerin Rolü” Eylül 
1925 sayısında, “Türk Tarihinin Telkinatı” ise, Ekim ve Kasım ayların-
da... Sadri Maksudi’nin dinleyiciler üzerinde en derin tesiri bırakmış 
olan konferansı, hiç şüphesiz, “Türk Tarihinin Telkinatı”dır. “Türk Ta-
rihinin Telkinatı” Türk ırkının portresidir. Türk’ün kusur ve meziyetle-
rinin sayılıp dökülmesidir. Bu konferans Türk Yurdu dergisinden başka 
yerlerde de yayınlanmıştır. Türk Yurdu’nun eski sayılarını karıştıran 
bazı araştırıcı ve tarihçiler 1925 yılındaki metni okuyup etkilenmişler ve 
çok önemli buldukları bu metni bazen aynen, bazen özetleyerek tekrar 
yayınlamışlardır. Türk Yurdu’ndaki metin önce Çığır dergisi tarafından 
iktibas edilmiş, daha sonra, Bigay Esemenli tarafından Türk Kültürü’nün 
Mart 1967 sayısında özetlenerek verilmiş ve nihayet yeni seri Türk Yur-
du’nun Nisan 1970 sayısında Profesör Tayyip Gökbilgin tarafından, tam 
metin halinde yayınlanmıştır.

Sadri Maksudi Paris’e dönünce, Kâmile Hanım’a Gazi’nin davetinden 
söz eder. Kâmile Hanım çok şaşırır. Yine mi taşınmak? Daha bir yıl önce 
Almanya’dan Fransa’ya taşınmışlardı. Birkaç ay evvel de kendi eşyala-
rıyla döşedikleri bu yeni eve taşınmışlardı...

... Sadri Maksudi şüphesiz, er geç Türkiye’ye yerleşmek ve Türkiye’de 
bir vazife almak isteyecekti. Fakat Türkiye Cumhuriyeti temelleri üzeri-
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ne biraz oturduktan, yeni Başkent bir az geliştikten ve bilhassa kendisi, 
birkaç yıl Sorbonne’daki hocalığının tadını çıkardıktan sonra... Teklif 
biraz erken gelmişti...

Fakat Sadri Maksudi, bağımsız bir Türk ülkesinde yaşama mutlulu-
ğunun yanında hiçbir şeyin önemi olmadığına karar vererek, her türlü 
düşünce ve tereddüdü bir yana itti. 

1924–1925 yıllarında Fransa’da çekilmiş bir fotoğraf
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Cumhuriyet Gazetesi, Sadri Maksudi’nin Hukuk Mektebinde Türk Hukuk Tarihi
dersleri vermeye başlamasını 25 Kasım, 1925 günü birinci sayfa haberi olarak vermiştir.

Sadri Maksudi’nin Ankara Hukuk Mektebinde ders vermeye başla-
dığını duyuran bu metin Osman Bahadır tarafından günümüz yazısına 
aktarılmış ve kendisinin Cumhuriyet Gazetesi’ndeki “80 Yıl Önce” sütu-
nunda 10 Temmuz 2005 tarihinde yayınlanmıştır. (Editörün notu)



139IV. BAĞIMSIZ KUTLU VATANDA

türk	hukuk	tarihi
Ankara Hukuk Mektebi’nde Sadri Maksudi Bey tarafından 
Türk Hukuk Tarihi tedrisine başlanmıştır. Bu münasebetle 
Başvekil İsmet Paşa hazretlerinin fahri müderrisliğini ka-
bul ettikleri bu yeni ilim ile müderrisi hakkında şu izahatı 
vermeyi lüzumlu sayıyoruz;
 Türk Hukuk Tarihi, kelimenin bütün manasıyla yeni bir 
ilimdir. Türk tarihi, Türk harsı birçok bakımlardan yabancı 
ve Türk alimleri tarafından incelenmekte ise de Türk huku-
ku maalesef şimdiye kadar tarihimizin, ananemizin mufas-
sal safhalarından tahlil edilerek açıklıkla meydana konul-
mamıştı. 
 Bu esasların bütünü ve bunlara dayalı prensiplerin konul-
masıyladır ki, Türk hukuku sağlam bir mecraya dökülecek-
tir. Bu hususta Türk memleketlerinin hiçbirinde şimdiye 
kadar bir adım atılmamıştı. Bu büyük noksan Türkçülüğün 
yeni ve ümitli kâbesi olan Ankara’da telafi ediliyor. Türk 
istiklalinin kutsal beşiği olan Ankara her türlü gösterişten 
uzak olarak parlak Türk medeniyetini yaratacak olan esas-
ları birer birer kurarak muazzam yolunda devam ediyor. 
Ankara Hukuk Mektebi’nde “Türk Hukuk Tarihi” kürsüsü-
nün kurulması ile ilmî hayatımızın zenginleşeceği ve ileride 
idarî ve devlet teşkilatımızın müstefit olacağı şüphesizdir. 
Bu mühim ve fevkalade zor vazifeyi deruhte etmiş olan mü-
derris Sadri Maksudi Bey’e muvaffakiyetler temenni ederiz.
 Sadri Bey, Kazan Türklerindendir. Paris Hukuk Fakülte-
sini bitirmiş ve Moskova Darülfünunu’nda Rusça imtihan-
larını geçerek Rusya’da dava vekilliğinde bulunmuştur. 
1907 senesinde Çar Rusya’sında Kazan Türkleri tarafından 
Duma’ya mebus seçilmiş ve orada Rusya Müslümanları-
nın millî medenî haklarının müdafaasına çalışmış ve Rus 
inkılâbından sonra Volga Türkleri Millet Meclisi’ne reis se-
çilmiştir. 1919’dan 1923 senesine kadar Paris, Londra, Ber-
lin kütüphanelerinde Türkiyat hakkındaki incelemelerini 
tamamlamaya ve olgunlaştırmaya çalışmış ve son iki sene 
Sorbonne’da Türk akvamı (kavimleri) tarihi eğitimini üst-
lenmişti. 
 Birkaç ay önce Maarif Vekaleti tarafından Telif ve Ter-
cüme Heyeti azalığına davet edilmiş olan Sadri Bey’e daha 
sonra Adliye Mektebi’nde Türk Hukuk Tarihi müderrisliği 
de verilmiş ve Sadri Maksudi Bey pek şerefli vazifesine baş-
lamıştır.

Cumhuriyet 25 Kasım 1925
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1-	 yENİ	BİR	İLİM	yaRatıRKEN	(1925	-	1928)
Sadri Maksudi Sorbonne’daki 1924-1925 dönemine ait derslerine 

başladıktan birkaç ay sonra, Türk gazeteleri kendisini çok sevindiren 
bir haberi verirler: Son hükümet değişikliğinde Türk Ocakları Başka-
nı Hamdullah Suphi Bey Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) olmuştur. 
Hamdullah Suphi, Sadri Maksudi’nin Türkiye’de konferanslarını verdiği 
sırada tanıştığı ve kendisiyle az zamanda yakın dostluk kurduğu samimî 
Türkçü ve idealist bir insandır. Sadri Maksudi’nin tebrik mektubu üze-
rine aralarında yazışma başlar. Sadri Maksudi bir mektubunda Gazi’nin 
davetinden söz eder. Hamdullah Suphi durumdan haberdardır. Mek-
tuplarında Ankara’da bir Hukuk Mektebi açılmasına karar verildiğini, 
bu mektepteki hocalıklardan birine tayin edilmesinin düşünüldüğünü, 
mektebin kuruluşu sırasında fikirlerinden istifade etmek için kendisine 
ihtiyaç bulunduğunu, Hukuk Mektebi açılıncaya kadar maaşsız kalma-
ması için Telif ve Tercüme Encümeni üyeliğinde bulunacağını bildirir.

Sadri Maksudi’nin iki derdi vardır: Biri halen Rus tabiiyetinde sayıl-
ması ve geçici nüfus kâğıtları ile işi idare etmesi. İkincisi, ev eşyası al-
mak için ettiği borcu (ki ancak 1926 sonunda ödenmiş olacaktı) temizle-
meden Fransa’dan ayrılmak istemeyişi...

Sadri Maksudi bu iki derdini Hamdullah Suphi’ye açmaya karar verir 
ve bir mektubunda anlatır. Bu arada Ankara’ya postaladığı, Fransızca 
olarak yazılmış ve Türk Tarihi ile ilgili olan eserini Maarif Vekâletinin 
500 lira karşılığında satın almasını teklif eder. Hamdullah Suphi önce 
Sadri Maksudi’nin vatandaşlık meselesi ile meşgul olur. Onun teşebbü-
sü ile 1925 yılının Nisan ayında Sadri Maksudi, Türkiye’de bulunmadığı 
halde istisnaî olarak, Vekiller Heyeti tarafından ailesi ile birlikte Türk 
vatandaşlığına kabul edilir. Bütün aile Türkiye’nin Paris Şehbenderli-
ğinden, büyük bir sevinç ve gurur ile yeni nüfus cüzdanlarını alırlar.

Borç meselesine gelince... Hamdullah Suphi’nin o günlerde Sadri 
Maksudi’ye gönderdiği ve daha önce yayınlanmış1 olan mektubunun bir 
kısmını aşağıya alıyoruz:

“Pek aziz Efendi,
.... eseriniz için beş yüz lira verilmesini tensip ettiğimi söy-
lerim. Bundan evvel yolladığım evrakı imzaladıktan sonra 
iade ediniz. Bu parayı derhal size göndereceğim. Ankara’ya 
mümkün mertebe çabuk gelmeniz bence matluptur. Bura-
da muhtelif işler için size kati ihtiyacım vardır. Zâtı âlinizle 
beraber gayet kuvvetli bir Türkiyatçı zümresi vücuda ge-
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tirmek azmindeyim. Burada gayet geniş hizmet sahası bu-
lacaksınız ve sizin gibi idealist bir âlimimiz için çalışmak, 
kanaatlerini neşretmek hususunda elde edilecek bir imkân 
belli başlı bir saadet sebebi olabilir.
Telif ve Tercüme azalığınız, tabiiyet kararı Heyet-i Vekil’den 
çıkarak Vekalete tebliğ edildikten itibaren başlamıştır. Bu 
heyetin azâsı olma sıfatıyla burada bulunmanıza ihtiyaç 
vardır. Mektubunuzda yazdığınız gibi, 20 Mayıs’ta Anka-
ra’da bulunabilirseniz çok müteşekkir olurum.
Büyük tarihi eserinizi2 Telif ve Tercüme faslından satın ala-
cağım.
Arzu ettiğiniz beş yüz lira, yukarıda söylediğim üzere, gön-
derilecektir. Burada hiçbir surette sıkıntı çekmeyeceğinize 
eminim.
En kalbi muhabbetlerimi teyit ederim, pek aziz Efendim.

15 Nisan 13413

Muhibbiniz ve mütehassisiniz
Maarif Vekili

Hamdullah Suphi”

Sadri Maksudi’nin Mayıs ayında Paris’ten ayrılması mümkün olma-
mıştır. Ancak Haziran sonunda yola çıkabilmiştir. Deniz yolu ile İstan-
bul’a gelen profesör Çanakkale’yi geçip de bağımsız Türk sularına gir-
dikten sonra duyduğu derin heyecanı, kendisi ile röportaj yapan Akşam 
gazetesi muhabirine şu şekilde anlatmaktan kendini alamamıştır: 

“Vapur Çanakkale’den geçerek, Marmara Denizine girdiği 
zaman, tasavvur edilmez bir heyecan içinde kaldım. Önü-
müzde uzanan mavi denize baktım ve kendime şöyle bağır-
dım: İşte şimdi kendi denizimde, kendi toprağımda, kendi 
ülkemdeyim. ‘Bu deniz benimdir, bu toprak, bu vatan be-
nimdir,’ dedim. Burada herhangi bir Avrupalının kendi 
ülkesinde olduğu gibi serbest, hür bir ferdim. Bana kendi 
ırkımdan başka bir kimse karışamaz, kimse tahakküm ede-
mez. İşte insana bahtiyarlığın ve saadetin ne demek olduğu-
nu öğreten his... Bu bir Türk için hayattır...”4

Sadri Maksudi, İstanbul’da fazla kalmayıp, hemen Ankara’ya hareket 
etti. 
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5 Atay, Falih Rıfkı, Çankaya, İstanbul 1980, s. 351-353

* * *

O yılların Ankara’sını Falih Rıfkı şöyle anlatır: 
“Geri bir Anadolu kasabasının bile o günkü Ankara kadar 
iptidai olduğunu sanmıyorum... Nakil vasıtaları yalnız atlı 
fayton arabaları olduğundan, şehirden Çankaya’ya bir hayli 
sürerdi. Yol denebilecek bir şey yoktu... Bozulmuş bağlarda 
eski kütükleri ve yabanî gül fidanları arasından sarsıla sar-
sıla giderdik. Çankaya’dan ufuklar boyu bomboş bir bozkır 
parçası görünürdü. Elektrik yoktu. İkide bir yavaşlayan ve 
kararan lüks lambaları ile didişip dururduk. Eşek yerli hal-
kın başlıca nakil vasıtası olmakta devam ediyordu.”5

1920 yıllarda Ankara
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6 Prof. Dr. Zafer Toprak’ın Ankara Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 Mayıs 1991 sayısındaki makalesi 
“Cumhuriyet Ankarası’nda İlk Nüfus Sayımı” makalesinde kaynak gösterilen: İhsai Yıllık, Birinci 
cilt, 1928, İstanbul; Cumhuriyet Matbaası, 1928, s.15

Nezihe Araz “Atatürk’ün Ankara’sı” kitabında o yıllarda Ankara’yı evlerde 
elektrik ve su olmayan, sokakları tozlu bir şehir olarak anlatıyor.

Cumhuriyet tarihinin ilk genel nüfus sayımı (Osmanlı deyimiyle Tecrübe 
Tahriri) 1927 yılında yapılmıştır. Bu nüfus sayımı için Belçikalı istatistik uz-
manı Gamille Jacquart Ankara’ya davet edilmiş ve 1926-1929 yıllarında Tür-
kiye İstatistik Umum Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Bu sayıma hazırlık 
olarak 10 Nisan 1927 tarihinde “Binaların Numaralanması ve Sokak İsmi ve-
rilmesi hakkında Kanun” çıkmıştır. Nihayet ilk nüfus sayımı 28 Ekim 1927 
günü Uluslararası İstatistik Enstitüsü’nün 1872 Petersburg Konferansı’nda 
kabul edilen ve önerilen ilkelere uyularak yapılmıştır. Bu sayıma göre Anka-
ra merkez kazasının nüfusu 49.439 erkek ve 25.345 kadın olmak üzere toplam 
74.784 idi. Müslüman olmayan nüfus %5,5, Türkçeden başka bir dil bilenlerin 
oranı %5 idi. Ankara’da 10.993 mesken ve benzeri bina bulunuyordu. Okur 
yazar oranı erkeklerde %42,5, kadınlarda %23. Zafer Toprak, bu eşitsizliği o 
dönemde konut kıtlığından dolayı birçok devlet memurunun ailesini Anka-
ra’ya getirmemiş olmasına, askeriye gibi kurumların varlığına ve yine ailesiz 
Ankara’da bulunan amelelerin varlığına bağlıyor.6

Editörün notu.

Ankara 1926
Yukarıdaki kartpostalde 27.8.1926 tarihli posta damgası bulunuyor. 

(Cengiz Aslantepe arşivinden)
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7 Sadri Maksudi, şu veya bu ders boş kaldıkça, onu da üzerine almıştır. Meselâ, Roma Hukukunu 
okutan ve Dışişleri memuru olan Tevfik Kâmil (Koperler) 1926’da bir yere elçi atanınca, dört yıl 
boyunca (1926-1930) Roma Hukukunu da okutmuştur. 1930’daAtatürk’le birlikte hummalı tarih 
çalışmaları başlayınca, bu dersi müderris muavini Fuat (Başgil)’e bırakmıştır.

8 Yirmi beş yıl sonra Demokrat Parti kurucularından.
9 Burada bahsi geçen Ahmet Ağaoğlu’dur. Yanlışlıkla “Mehmet” yazılmıştır.

Sadri Maksudi Ankara’ya gelince öğrendi ki, önce Maarif Vekaleti’ne 
bağlanması düşünülen Hukuk Mektebi’nin, yetiştireceği hakim ve savcı-
lar Adliye Vekaleti tarafından kullanılacağı için, neticede Adliye Vekale-
tine bağlanması kararlaştırılmıştır. Böylece Hukuk Mektebi’nin kurulu-
şu ile ilgili toplantılar Hamdullah Suphi’nin değil, Adliye Vekili Mahmut 
Esat Beyin başkanlığında yapıldı. Görev bölümü sırasında, Sadri Maksu-
di “Türk Hukuk Tarihi” dersini okutmak istediğini söyledi. Kendisinden 
“Umumî Hukuk Tarihi” dersini de kabul etmesi rica edildi. Onu da kabul 
etti7.

Kâmile Hanım ile kızlar Ağustos sonunda Fransa’dan geldiler. Sadri 
Maksudi onları İstanbul’da karşıladıktan sonra, çocukları “Notre Dame 
de Sion” Fransız okuluna yatılı olarak bırakıp, karısı ile Ankara’ya döndü. 

Sadri Maksudi, Societe Asiatique’de okuduğu ve Journal Asiatique’de 
yayınlanan tebliğini Türkçeye çevirip Türk Yurdu dergisine göndermiş-
ti. Türkiye’ye geldikten sonra öğrendi ki, Darülfünun müderrislerinden 
Köprülüzade Fuat8, tebliği hakkında Türkiyat mecmuasında, saldırıcı 
ifadeler dolu bir tenkit yayınlamış. Her cümlesinden kıskançlık akan ve 
ilmî olmayan silâhlarla yüklü olan bu yazıya Sadri Maksudi ağırbaşlı ve 
ilmî bir cevap yazıp, Türk Yurdu’na gönderir. Cevabı derginin Ekim 1925 
tarihli 14. sayısında çıkar.

Fuat Köprülü’nün ilmî münakaşa usul ve adabına sığmayan makalesi 
ilmî çevrelerde olumsuz etki yapmıştı. Ünlü tarihçi Hüseyin Namık Or-
kun’un Sadri Maksudi’ye Viyana’dan yazdığı ve bir kısmını aşağıda ver-
diğimiz mektubu bunu açıkça göstermektedir. 

12 Kânun-u-sani 1926
 “Pek Muhterem Efendim,
 İhtimal bendenizi gıyaben tanırsınız. Fuat Bey “Türkiye 
Tarihi”ne dair Tanin gazetesiyle mülâkatta bulunmuştu. Bu 
sefer dostum Ağaoğlu Mehmet9 Bey’le konuşur iken zatı ali-
nizden bahsetti. Bu vesile ile zatı alinize bu mektubu yazı-
yorum.
 Fuat Bey’le Journal Asiatique’deki makalenize dair müna-
kaşaları büyük alaka ile takip ediyorum. Cevabınıza her 
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10 Sadri Maksudi’nin evrakı arasında bulunmuş olan bu mektubun birinci sahifesinin klişesi 
kitabın sonunda 6 No.lu Belge’de yer almaktadır.

11 21 Eylül 1925 tarihli Hâkimiyeti-Milliye
12 5 Ekim 1925 tarihli Vakit gazetesi. 
13 Kocatürk, Utkan. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Kronolojisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 

Ankara 1983, s.446 

halde cevap vermeyeceğini muhakkak addediyorsam da 
Fuat Bey’in cüretkarlığını iyice bildiğim için, cevap vermek 
ihtimali variddir zannederim. 
 Bu münasebetle bendeniz de NAZARİYENİZİ, Filoloji yar-
dımı ile çok vazıh olarak TEYİD EDECEĞİM: “Oğuz’un ka-
bile zümresi olması hakkındaki nazariyeniz ilim alemince 
SON DERECE MÜHİMDİR. Onun ehemmiyetini FUAT BEY-
LER TAKDİR EDEMEZ.”10

 
Hukuk Mektebi binasının inşaatı 1925 yılının Eylül ayında bitmiş, 

mektebin teşkilatı da tamamlanmıştı. Açılış töreninin Kasım ayı ba-
şında, Meclisin açılışından hemen sonra yapılması tasarlanmıştı. Yeni 
Türkiye’nin yeni başkentinde ilk defa bir yüksek öğrenim kuruluşunun 
açılacak olması hem Ankara hem İstanbul basınını ilgilendirmekte idi. 
Gün geçmiyordu ki, bu konuda bir yazı çıkmasın. 14 Eylül 1925’te, Sad-
ri Maksudi de Hâkimiyeti-Milliye’de, “Ankara Hukuk Mektebinin Tarihî 
Ehemmiyeti” başlığı ile uzun ve dikkati çeken bir yazı yayınladı. Yine 
Hâkimiyeti-Milliye’de çıkan bir haber yazısı, ikinci başlık olarak şu 
cümleyi koyuyordu: “Heyet-i Müderrisin kâmilen tayin edilmiştir”. Ya-
zıda11 kimin ne okutacağı belirtiliyordu.

Bu tarihten sonra “Türk Hukuku Tarihi” konusu üzerinde durulma-
ya başlandı. Vakit gazetesinde şöyle deniyordu: “Şimdiye kadar lisanı-
mızda Türk Hukuk Tarihi bir fen olarak tedvin edilmemiş olduğundan, 
Sadri Maksudi Bey böyle bir eserin telifine bezl-i-himmet edecektir... 
Sadri Maksudi Sorbonne Darülfünunu’ndaki alâkasını artık resmen ke-
secektir.”12

Ankara Hukuk Mektebi 5 Kasım 1925’te açılır. Gazi Mustafa Kemal 
açılış konuşmasında aşağıdaki sözleri söyler: “Cumhuriyetin müeyyi-
desi olacak bu büyük müessesenin açılışında hissettiğim saadeti hiçbir 
teşebbüste duymadım”13.

Artık Sadri Maksudi kendini tamamen derslerine verir. “Umumi 
Hukuk Tarihi” dersini okutmak kolay. Çünkü var olan, usulü belirlen-
miş, bilgileri kataloglanmış bir ilimdir. Türk Hukukunun İslâmiyet’ten 
sonraki tarihi de evveliyatı olan, daha önce başkaları tarafından oku-
tulmuş, İslâm çerçevesi içine oturtulmuş bir ilimdir. Sadri Maksudi’nin 
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okutacağı “İslamiyetten önceki Türk Hukuku” ise evveliyatı, kitabı, me-
todu olmayan, yoktan var edilecek bir ilim dalıdır. Gerçi kendisi bir hu-
kukçu olduğu için, yıllar boyunca eski Türk tarihini incelediği sırada, 
Türk tarihindeki hukukla ilgili hususlar dikkatini çekmiştir. Fakat yine 
de bütün Türk tarihini, hukukçu gözü ile yeni baştan incelemesi gereke-
cekti. Ve bunu Ankara gibi kütüphanesi olmayan bir şehirde yapacak-
tı. Bereket versin elinde Helsinki, Berlin, Paris kütüphanelerinde aldığı 
notlarla dolu bir yığın defter vardı. 

Sadri Maksudi’nin yaptığı zor iş hakkında İstanbul Hukuk Fakültesi 
profesörlerinden öğrencisi Prof. Ziya Umur şunları söyler: “1925 sene-
sinde kurulan Ankara Hukuk Mektebinde ilk defa olarak ihdas edilen 
Türk Hukuku Tarihi dersini okutmakla Sadri Maksudi vazifelendirildi. 
Hiçbir evveliyatı olmayan bir işe başlamanın güçlüğü aşikârdır. Kendi 
ifadesiyle, “gideceği yolu da kendisi yaparak seyahat eden bir yolcuya” 
benzediğini söyleyen Sadri Maksudi’nin, ne kadar yorucu safhalardan 
geçtiğini tahmin etmek zor değildir... Bundan otuz sene evvel genç ta-
lebeler olarak, Sadri Maksudi’nin söylediklerini, ilk defa söylenen söz-
ler olarak duymakta idik. Sadri Maksudi ve emsali bazılarının bugünkü 
benliğimizin idrakinde nasıl bir rolleri olduğunun bugünün gençleri ko-
laylıkla anlayamazlar...”14.

Siyasal Bilgiler öğrencisi olduğu halde, Türk Hukuku Tarihi dersle-
rine muntazaman devam etmiş olan Bedri Gürsoy ise şöyle der: “Sadri 

 Ankara Hukuk Mektebi binası.
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Maksudi ilim adamı olarak büyüklüğünü Türk Hukuku Tarihi alanında, 
İslam’dan önceki Türk toplumunun hukukî düzenini inceleyerek ve bu 
alanda tamamıyla yeni bir çığır açarak göstermiştir... Sadri Maksudi bu 
konuyu ele alıncaya kadar İslam’dan önceki Türk toplumunun Hukuk 
Tarihi karanlıklar arasında kayboluyordu. Bu karanlığı Sadri Maksu-
di’nin ışıklı bakış açısı dağıtmıştır. Bu tutumu ile büyük hocamız sadece 
yeni bir çığır açmakla kalmamış, aynı zamanda Türk’ün millet ve devlet 
hayatındaki devamlılığını da ortaya koymaktadır.”16

Sadri Maksudi 1925 yılının sonu ile 1928 yılının başı arasındaki iki 
buçuk yıl içinde “Türk Hukuk Tarihi” denilen yepyeni ilmi ortaya koydu, 
yarattı. 1928 yılının başında “Türk Hukuk Tarihi” büyük forma halinde, 
eski harflerle basıldı. 

Öğrencilerinin “Türk Hukuk Tarihi” hakkındaki fikirlerini belirtmiş-
ken, onların Sadri Maksudi’nin kişiliği ve hocalığı hakkındaki fikirlerini 
de burada belirtmek belki yerinde olacaktır. Sadri Maksudi’nin vefatın-

1925 yılında Ankara Hukuk Fakültesi Öğretim Kadrosu. Ön sırada oturanlar (soldan sağa): 
Tevfik Kâmil Koperler, Sadri Maksudi, Yusuf Akçura, Yusuf Kemal Tengirşenk, Ahmet 

Ağaoğlu, Hasan Saka, Nusret Metya. Arka sıra (soldan sağa): Veli Saltık, Şevket Memedali 
Bilgişin, Mazhar Nedim Göknil, Mahmut Esat Bozkurt, Cemil Bilsel, Mustafa Şerif Özkan, 

Fahri Ecevit, Süheyp Nizamî Derbil.15

15 Türk Kültürü dergisi, Mart 1967
16 Bedri Gürsoy’un, Sadri Maksudi’nin ölümünün 30. yıldönümü münasebetiyle, Ankara’da, 20 

Şubat 1987’de yapılan anma törenindeki konuşması.
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17 Türk Kültürü, Mart 1967
18 Yeni İstanbul gazetesi, 4 Mart 1963
19 Ayhan Hanım, Demokrat Parti dönemi boyunca Millet Meclisi Başkanlığı vazifesini görmüş olan 

Refik Koraltan’ın kızıdır.
20 Türk Düşüncesi dergisi, sayı 40, 1957

dan sonra ve ölüm yıldönümlerinde, artık kerli ferli adamlar olmuş bazı 
öğrencileri onu gazete ve dergilerde anlatmışlardır. Burada ikisi avukat, 
biri Yargıtay üyesi olan üç öğrencisinin yazılarından parçalar sunuyoruz:

“Sadri Maksudi güzel, levent yapılı, sıhhatli, yayla Türkle-
rinin su katılmamış örneklerinden biri idi. Cismen böyle 
olduğu gibi, ruhî cephesi itibariyle de tam manasıyla insan 
adamdı. Onu yakından tanımak fırsatını bulup da ilmine, 
ilminden istifade ettirmek kudretine, mahviyetkârlığına, 
vatanperverliğine, bir kelime ile insanlığına hayran olma-
mak mümkün değildi... Sadri Maksudi’nin dünyada en çok 
ehemmiyet ve kıymet verdiği şey Türklüğün istikbali, yük-
selmesi ve ilerlemesi idi. Türklüğe ait en küçük müspet ha-
ber onu sevindirirdi...”17

Ab. Münir Musagil

“Sadri Maksudi Türk ırkının tarihini kendi yaşamış olduğu 
bir hayat gibi, bütün teferruatı ile bilir ve hissederdi... Ho-
camız Orhun ve Yenisey kitabelerinden bahsettiği zaman, 
gözleri dolu dolu olur, bilhassa bu anıtlardaki “Türk budunu 
yok olmasın, Türk budunu var olsun” cümlesini tekrarladığı 
zaman, derin bir heyecanla sarsılırdı...”18

 Ayhan Timurtaş19

“Sadri Maksudi Arsal derslerinde, öğrencilerine inanç, sev-
gi ve saygı aşılamıştı. Sağlam karakteri, tertemiz ahlâkı, 
melek gibi ruhu ile açmadığı yürek, kazanmadığı gönül kal-
mamıştı... Uluslararası hukuktan, ahlâkın değişmez ilkele-
rinden söz ederken gösterdiği derin coşku, her defasında, 
dinleyenleri de coşturur, ta içinden sarar ve sarardı. Türk 
ulusunun geçmişinden, geleceğinden, insanlık için yapaca-
ğı daha pek çok şey bulunduğundan sık sık bahsederdi. Bu 
konuda da içi yanık, ruhu ateşli idi... Hülâsa, o bir fikir kah-
ramanı, bir ahlâk kahramanı idi...”20

Ali Rıza Önder
(Emekli Yargıtay Üyesi)
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2-	 tÜRK	taRİh	hEyEtİ	(1925-1931)
Sadri Maksudi 1925’te Türkiye’ye gelir gelmez Türk Ocakları’na üye 

olmuştu. Türk Ocakları’nın 23 Nisan 1927’de toplanan kurultayında, 
“Hars Heyeti” üyesi seçilmişti. “Hars Heyeti” 23 Nisan 1928 Kurultayın-
da, “İlim ve Sanat Heyeti” adını aldı. 23 Nisan 1930’da Türk Ocakları’nın 
Altıncı Kurultayı toplandı. Bu kurultayda, iddiaya göre “Türk Tarih He-
yeti”nin kurulmasını Afet İnan teklif etmiştir. Halbuki bu kurultayda, 
bu teklifi yapan Afet İnan değil, Sadri Maksudi’dir.

Tarih Heyeti kurulması fikrinin Sadri Maksudi’den gelmiş olduğunu 
ben (bu kitabın yazarı), daha önce Türk Kültürü dergisinin Mart 1967 sa-
yısında ve ayrıca Amiral Fahri Çoker’in 1983’te meydana getirdiği Türk 
Tarih Kurumu Kuruluş Amacı ve Çalışmaları adlı hacimli eserinin bir bö-

1930-31 yıllarında Sadri Maksudi’nin ailesi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı
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21 Sadri Maksudi’nin bu konuşması şüphesiz Türk Ocakları’nın 6. Kurultayı’nın zabıtlarında vardır. 
Maalesef bu zabıtları ele geçiremedim (A.A.)

22 Afet Hanım, Dr. Afet İnan imzasıyla Belleten dergisinin Nisan 1947 sayısında, bütün bunları 
anlatmıştır.

23 Atatürk’ün Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü nutkunda kullandığı “muasır medeniyet” tabirini 
bu tüzükte bulup beğendiği ve benimsediği akla geliyor.

24 Dr. Afet İnan, “Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşuna Dair” Belleten, Nisan 1947, s. 175

lümünde (s.303) ispat etmiştim. Ne 1967’de ne de 1983’te, o zaman hayat-
ta olan Afet Hanım ve o olayların yakın tanığı Uluğ İğdemir dediklerimi 
yalanlamamışlardı.

Şimdi burada daha somut belgelere dayanarak, bir tarih heyeti kurul-
ması teklifinin Türk Ocakları Kurultayı’nda Sadri Maksudi tarafından 
yapılmış olduğu gerçeğini tekrarlayacağım. Söz konusu belgelere göre, 
Tarih Kurumu’nun kuruluşu ile ilgili olaylar şöyle cereyan etmiştir:

Türk Ocaklarının VI. Kurultayı’nda, 27 Nisan 1930 günü Sadri Mak-
sudi bir konuşma yaparak, “İlim ve Sanat Heyeti” dışında, Türklüğün en 
eski tarihini inceleyecek bir Tarih Heyeti’nin kurulmasını teklif eder21.

Yurttaşlık öğretmeni sıfatıyla Kurultay’da üye olarak bulunan ve Ga-
zi’ye yakınlığı bilinen Afet Hanım o gün, Kurultay toplantısından sonra, 
Çiftlik’te bulunduğunu bildiği Gazi’nin yanına gider. Gazi Kurultay’da 
olup bitenleri sorar. Afet Hanım da Sadri Maksudi’nin teklifinden söz 
eder. Bunun üzerine Gazi: “Sen bu teklifi destekleyeceksin!” der. Bunu 
söylemekle yetinmez, pratik ve gerçekçi kafası ile Afet Hanım’dan Türk 
Ocakları’nın tüzüğünü ister22 ve bu tüzüğün hangi maddesine hangi 
cümlenin ilâvesiyle Tarih Heyeti’nin kurulmasının temin edileceğini be-
lirler23.

Öteden beri Türk Tarihi ile ilgilenmiş, Türk tarihine dair pek çok ki-
tap okumuş, Batı tarihçilerinin, Türkleri ve Türklerin dünya tarihindeki 
rolünü küçümsedikleri izlenimini edinmiş ve iliklerine kadar milliyetçi 
olan Gazi, Tarih Heyeti’nin kurulması işine o kadar heves duyar ki, Afet 
Hanıma şöyle der:

“Tarih Heyeti kurulması için Kurultay Reisliği’ne bir takrir 
vereceksin. Aynı zamanda, takririn mucip sebeplerini izah 
edecek şekilde konuşma yapacaksın... Gel, Çankaya’ya dö-
nelim, senin konuşmanı hazırlayalım.”

Ve o yıllarda çok tecrübesiz ve bilgisiz olduğunu bizzat itiraf eden24 
Afet Hanım’a Gazi, Çankaya’da uzun bir nutuk dikte eder. Dikte bittikten 
sonra, fikrine itimad ettiği birkaç kişinin onayını almak ihtiyacını du-
yar. Bu maksatla Sadri Maksudi, Reşit Galip ve başka birkaç kişi o günkü 
akşam sofrasına çağırılır. 

Sofrada Afet Hanım kendisine dikte edilmiş metni okur. Gazi metnin 
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25 Aynı dergideki yazı.
26 Belleten, sayı 42, s. 177 ve 178
27 Bu küçük kitap Türk Tarih Kurumu kütüphanesinde, A.I-9316 ve A.II-3666 numaralarda kayıtlı 

olarak, iki nüsha halinde bulunmaktadır.

bazı yerlerini düzeltir ve Afet Hanım’ın ağzına yakışacak bir iki cümle 
ilâve eder.

Afet Hanım bu olayları şöyle anlatıyor: “Vereceğim nutkun esasları-
nı kaleme aldıktan sonra, Kurultay’da bulunanlardan bazı kimseleri o 
akşam Atatürk Çankaya köşküne davet etti. Eski köşkün yemek salonu 
Kurultay’ın bir komisyonu haline gelmişti. Ben nutkumu okudum. Din-
leyenler mütalaalarını bildirdiler, tasvip ettiler. Benden sonra aynı vadi-
de söz söyleyecek olan Profesör Sadri Maksudi ile Dr. Reşit Galip Beyler 
vazife aldılar. Teklif edilecek takrir de hazırlanmıştı...”25.

Dikkat edilirse, Afet Hanım “takriri hazırladım” diyemiyor, “hazır-
lanmıştı” diyor. Çünkü hem nutku hem takriri Atatürk (O tarihte Gazi) 
hazırlamıştı.

Söz konusu nutku Afet Hanım Türk Ocakları Kurultayı’nın son günü 
olan 28 Nisan 1930’da Gazi’nin de hazır bulunduğu oturumda okur. Onun 
arkasından Sadri Maksudi ile Reşit Galip birer konuşma yaparlar. Afet 
Hanım Gazi tarafından hazırlanmış takriri Kurultay Başkanlığı’na verir. 
Takrir oya sunulur ve kabul edilir.

Burada mühim bir noktaya geliyoruz: Afet Hanım’ın 28 Nisan günü 
yaptığı konuşma ile onun arkasından Sadri Maksudi ile Reşit Galip ta-
rafından yapılmış konuşmaların metni 24 sahifelik bir broşür halinde, 
Türk Ocakları tarafından basılmıştır. Broşürün kapağı üzerindeki ad 
şöyle: “Türk Tarihi Hakkında Mütalaalar”. Maalesef ne kapakta ne de 
içerisinde tarih bulunmamaktadır.

Metnin Afet Hanım tarafından okunmuş kısmına ait 4. ve 5. sahifele-
rinde şu cümleleri okuyoruz:

“Bu sözlerim dünkü toplanmada Profesör Sadri Maksudi 
Beyefendi’nin mütalaalarından mülhem olarak tespit etti-
ğimiz bazı noktalardır... Profesör Sadri Maksudi’nin dünkü 
teklifine iştirak ederim.”

Sözü edilen broşürü Afet Hanım Belleten’de yayınladığı “Türk Tarih 
Kurumu’nun kuruluşuna dair” başlıklı yazısında bir defa değil, iki defa 
dipnotta zikretmektedir.26 Ayrıca Afet Hanım’ın, 1953 yılına ait Gazi M. 
Kemal Atatürk ve Türk Tarih Kurumu adlı 22 sahifelik bir kitapçığı var-
dır. Bu kitapçıkta da, Afet Hanım “Türk Tarihi Hakkında Mütalaalar” 
adlı broşürü zikretmiştir.27 Üstelik bu belgenin varlığını çok iyi bilmesi 
gereken ve önce Türk Ocaklarında, daha sonra Türk Tarih Kurumu’nda 
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28 Ülkü dergisi, sayı 75, 1 Ekim 1944, s. 19

uzun yıllar sekreter ve müdür olarak çalışmış olan Uluğ İğdemir, Ülkü 
dergisinde yayınladığı yazısında, yakından tanık olduğu olaylara aykı-
rı olarak, ne Sadri Maksudi’nin 27 Nisan 1930’da yaptığı konuşmadan, 
ne de “Türk Tarihi Hakkında Mütalaalar” adlı broşürden söz etmeye lü-
zum görmeyerek, sadece Afet Hanım’ın 28 Nisan’daki konuşmasından 
ve Tarih Heyeti’nin kurulması için verdiği takrirden söz ediyor.28 Uluğ 
İğdemir acaba neden Tarih Kurumu’nu kurma teklifinin Sadri Maksudi 
tarafından yapıldığı gerçeğini gizleme lüzumunu duydu?

Ne olursa olsun, belge niteliğindeki broşür Afet Hanım tarafından üç 
kere zikredildiğine göre, elbette ki bıraktığı kitaplar arasında vardır. Bi-
zim de elimizde bulunmakta olan bu broşürün başvurmadığımız bazı 
kütüphanelerde bulunması da mümkündür. 

Afet Hanım’ın Kurultay’da okuduğu nutuk baştan başa Atatürk’ün ve-
ciz ve ifadeli üslubunun damgasını taşımaktadır. Demir kalıptan çıkmış 
gibi kuvvetli, beklenmedik deyimlerle doludur: “En nurlu güneş Türk’ün 
menşeini, medeniyetini, azametini tanıtan tarihtir... Türk medeniyettir. 
Türk tarihtir... Türk milletini, Türk çocuklarını yeni bir nurlu tarih yo-
lundan yürüterek, âtinin parlak ufuklarına erişmek mühimdir...”

Bu nutuk şu gerçeği ortaya koymaktadır: Atatürk’ün tarih merakı-
nın 1930’da başlamadığını, çok eskiden beri Türk’ün geçmişine karşı ilgi 
duyduğunu ve 1930’a kadar, eski Türklerin geçmişine dair pek çok kitap 
okumuş olduğunu...

türk	ocaklarının	Kapatılması
Türk Ocakları’nın VI. Kurultayında kurulan “Tarih Heyeti”, ilk top-

lantısını Gazi Mustafa Kemal’in başkanlığında, 4 Haziran 1930’da yaptı. 
23 Nisan 1930 Kurultayı Türk Ocakları’nın son normal kurultayı oldu. 10 
Nisan 1931’de toplanan “Fevkalade Kurultay” Türk Ocakları’nın dağılma-
sına karar verdi. Bu karar Sadri Maksudi’yi bir yakınını kaybetmiş gibi 
sarstı. Günlerce yemedi, içmedi.

Türk Ocağı, Sadri Maksudi’nin gözünde Türklük ateşini ve alevini ba-
rındıran bir tapınak, Türk meselelerine eğilen bir Yüce Meclis, bütün dış 
Türklerin her an yönelebilecekleri bir Kâbe idi. Türk Ocakları kapandık-
tan sonra, “Tarih Heyeti” 15 Nisan 1931’de, “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” 
adını aldı. 

Sadri Maksudi’nin Türk Ocakları’nın kapatılışı hakkında kendine 
göre yorumu vardı: Ona göre, bunda İsmet Paşa’nın parmağı olmuş olsa 
gerekti. Hoş, İsmet Paşa’nın tahrik edilmesinde, Türk Ocakları Reisi 
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29 Atay, Falih Rıfkı, Çankaya, 1980, s. 492

Hamdullah Suphi’nin psikolojik hatalarının rol oynamış olması müm-
kündü. 

Hamdullah Suphi Çankaya tepesi ile Ankara kalesi arasındaki en 
önemli tepe üzerinde, Türk Ocakları merkez binasını yaptırmıştı. 1930 
yılının başlarında bu binanın açılış töreni yapılmıştı. Daha sonra, Ham-
dullah Suphi, bu binada parlak ziyafetler vermişti. 29 Ekim 1930’da 
Cumhuriyet Balosu’nu tertiplemiş ve gelenleri ev sahibi gibi karşılamış-
tı. Bundan birkaç zaman sonra (yoksa evvel mi idi?) Ankara’ya Macar 
Başbakanı Kont Bethlen gelince, İsmet Paşa’nın misafir şerefine Ankara 
Palas’ta verdiği yemek ziyafetini, Hamdullah Suphi’nin kordiplomatiği 
de davet ederek, Türk Ocağı’nda verdiği balo gölgede bırakmıştı. Bu, bar-
dağı taşıran son damla oldu. 

Hükümetin misafirine bir dernek başkanı nasıl sahip çıkabiliyordu? 
Sanki devlet içinde devlet vardı. Öyle anlaşılıyor ki İsmet Paşa 1931 yı-
lının başında, o günlerde verdiği cesaretle, meseleyi Gazi Paşa’ya açtı 
ve yıllar sonra Kasım Gülek için kullanacağı “Ya o ya ben!” formülünü 
kullanarak, rest çekti.

Mustafa Kemal’in o yıllarda İsmet Paşa’ya ihtiyacı vardı. Falih Rıf-
kı’nın Çankaya kitabında şunları okuyoruz: 

“Atatürk büyük hareketler adamıdır. Teferruat ile didişmek-
ten hoşlanmaz. Hükümet işleri ile pek baş ağrıtmamıştır. 
Yeni bir devlet kuruluyordu. Bunun binbir meselesi ile dur-
madan uğraşacak ehil yardımcı lâzımdı. İnönü yeni devle-
tin kuruluşunda ve hükümet işlerinin yürütülmesinde belli 
başlı âmil olmuştur.29

Dediğimiz gibi, Mustafa Kemal’in Paşa’ya ihtiyacı vardı. Onun “Ya o 
ya ben!” i karşısında, İsmet Paşa’yı feda edemedi, Hamdullah Suphi’yi 
feda etmeye mecbur oldu.

3-	 taRİh	ÇaLıŞMaLaRı	(1930-1935)
Tarih Heyeti kurulur kurulmaz, yoğun bir çalışma dönemine girdi. 

En çok çalışan Gazi Mustafa Kemal Paşa idi. Boyuna okuyor, Avrupa’dan 
kitaplar getirtiliyor, Tarih Heyeti’ne başkanlık ediyordu. Çok defa Tarih 
Heyeti’nin toplantıları gece Çankaya’da sofrada devam ediyordu. 

Heyetin 16 üyesinin gece gündüz çalışması ile kalın bir eser meyda-
na getirildi. Her üyenin yazdıkları genel toplantıda okunuyordu. Sad-
ri Maksudi “İskitler” faslını ve “Orta Asya Türk Devletleri” bölümünü 
üzerine almıştı. Orta Asya devletlerinin tarihi, çok iyi bildiği bir bahis-
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ti. Çünkü Hukuk Fakültesinde, bu devletlerin tarihini okutuyor ve bu 
devletlerin yapısındaki hukuk ile ilgili elemanları ortaya koyuyordu. 
Hukukçu bilgin, Orta Asya Türk Devletleri tarihini sistematikleştirmek 
ve tarihî olaylara Türk gözü ile bakmakla beraber, Batılı tarihçilerin gö-
rüşlerine aykırı iddialarda bulunmuyordu. “İskitler” konusunda ise du-
rum değişikti. Sadri Maksudi “İskit” kelimesinin “Saka” kelimesinden 
çıktığına ve Batılı tarihçilerin aksine, bütün İskitlerin Türk olduklarına 
kâni idi. Buna araştırmaları neticesinde kanaat getirmişti. Onun için 
Sakalar konusunda tarihe, Gazi’nin pek hoşuna giden fikirler ve görüş-
ler getiriyordu.

Tarih Heyeti’nin öteki üyelerinden bazılarının da Türklerin dünya 
tarihindeki rollerini belirten yeni fikirleri ve teorileri vardı. Fakat her 
bilimde, esaslı kaynaklara dayandırılmış yeni görüşler vardır, bir de ha-

Hukuk Fakültesi hocaları ve talebeleri birlikte çekilmiş bir fotoğraf. 1930 ların başı olduğu 
tahmin edilmektedir. Sadri Maksudi oturanlar arasında sağdan 6. sırada. 

Yazar Adile Ayda ayakta duranlar arasında ilk sırada soldan 7.
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vada asılı fikirler... Başka deyimle, delillere dayalı teoriler vardır, delil-
lere dayalı olmayan teoriler...

Sadri Maksudi’ye öyle geliyordu ki, Tarih Heyeti’nin bazı üyelerinin 
ortaya attığı yeni fikirler havada asılı kalan cinstendi. Mesela Yusuf Ziya 
tarafından ileri sürülen, Yunanistan’daki Achéen’lerin asıl adlarının 
Aka olduğu ve bunların Türk oldukları fikri... O Yusuf Ziya ki, bir yandan 
Dil İnkılabını yozlaştırmakla meşguldü.

Sadri Maksudi birkaç defa ortak toplantılarda, her üyenin yazdığı bü-
tün üyelere okunurken itiraz edecek oldu. Fakat bundan vazgeçip, fikir-
lerini Gazi’ye bir mektupla bildirmeye karar verdi. 1931 yılının sonuna 
doğru, Cumhurbaşkanlığı Umumî Kâtibi Tevfik Bey vasıtasıyla (el yazı-
sıyla müsveddesi saklanmış olan) aşağıdaki mektubu Gazi’ye sundu:

“Paşa Hazretleri,
 Şimdiye kadar okuduğumuz kısım hakkında bazı düşün-
celerimi arz etmeye müsaadenizi istirham ediyorum. Bu fi-
kirleri söylemeye beni sevk eden yegâne âmil Zat-ı Devleti-
nize karşı, bütün millet efradı ile beraber, hissettiğim derin 
ve samimî hürmettir.
 Cihan tarihinde müstesna bir mevkiiniz vardır, Paşam! 
Sizin her yaptığınız bütün cihanda nazarı dikkati celp ede-
cektir. Beşeriyet bu tarih kitabının sizin eseriniz olduğunu, 
sizin gösterdiğiniz esaslara istinaden yazılmış olduğunu bi-
lecektir ve hattâ, diyebiliriz, şimdiden biliyorlar. 
 Eserin ihtiva ettiği tez, yani ilk medeniyetin Orta Asya’da, 
Türkler tarafından tesis edilip, muhaceret yolu ile yayıldı-
ğına dair tez fevkalâde mühimdir. Şimdiye kadar bu şekilde 
hiç kimse tarafından ifade edilmemiştir. Medeniyetleriyle 
mağrur Avrupalılar kolay kolay bu tezi kabul etmek isteme-
yeceklerdir. Fakat red dahi edemeyeceklerdir.
 Esas teze ilişemeyecekleri için, tâli meselelere, ikinci de-
recede meselelere ilişeceklerdir. Onun için, tezde ne kadar 
katî isek, ikinci derecede meselelerde, ispatı çetin tezlerden 
kaçınmalıyız. Esas tezimizi Avrupa âlimlerince dahi kabul 
olunmuş esaslara istinat ettirmeliyiz. Ve hakikaten öyle ya-
pıyoruz. Fakat bazı noktalarda makbul fikirlerden ayrıldık. 
Benim acizâne fikrime göre, esas tezimize hizmeti olmayan 
tâli tezlerin adedini mümkün olduğu kadar azaltmalıyız. 
Büyük eseri, büyük bir tezi tenkide imkân veren zayıf nok-
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30 iştikak= türeme
31 tazim= saygı
32 Arap harfleriyle ve kurşun kalemle yazılmış olan bu müsvedde delinip dosyalanmıştır. Yani 

temize çekilip gönderilmiş olduğundan şüphe yoktur.
33 İğdemir, Uluğ. “Türk Tarih Kurumu’nun Kısa Tarihi” Ülkü dergisi, yeni seri, sayı 75, 1 Ekim 1944, 

s. 19

talar bırakmamalıyız. Fikrime göre, tenkide yol açabilecek 
meseleler azdır. Onları bertaraf etmekten esas tezimiz bir 
şey kaybedecek değildir. Bende tereddüt tevlit eden nokta-
lar şunlardır:
1) Mezopotamya’da, ta Sümer devrinde ve Akad yurdunda 
bir Sami unsurunun mevcudiyetini kabul etmek lâzımdır. 
Başka türlü, Babil lisanının samiliğini izah zordur.
2) Hindistan’da, Dravidlerle Sakaların hicreti arasında, bir 
gayri-Türk unsurun muhaceretini kabul etmek lâzımdır. 
Aksi takdirde, Sanskrit ve Hind-Avrupaî lisanlar arasındaki 
karabeti izah kabil değildir.
3) Hakezâ, Çin’e medeniyetin Türkler tarafından ithal edil-
diğini kuvvetle söylediğimiz halde gayri-Türk bir unsurun 
vücudunu ve bazı Türk sülâlelerinin yanında, gayri-Türk 
unsurların bulunduğunu itiraf etmek gerekir. 
4) Mısır’da “énéolithique” devri başlatan unsurun Türkler 
olduğu şüpheli kaldı. Hyksos kelimesinin esası ne olursa 
olsun, Hyksosların arasına Samilerin karışmış olması muh-
temeldir.
5) Lisanî delilleri, mümkün olduğu kadar azaltmak lâzım-
dır. Bizim bugünkü, lehçeye istinaden iştikak30 etme usulü-
nü Avrupalılar kabul etmeyeceklerdir.
 En derin tazimlerimi31 arz ederim.

Sadri Maksudi”32

O dönem, yani 1930 ve 1931 yılları, Sadri Maksudi’nin en gözde olduğu 
dönemdi. Gazi Paşa Sadri Maksudi’nin her görüşüne, her sözüne önem 
veriyordu.

Sadri Maksudi’nin Gazi’ye yazdığı uzun mektup etkili oldu. Tarih He-
yeti’nin meydana getirdiği kocaman kitabın binlerce nüsha basılmasına 
hazırlanırken, kitap Türk Tarihinin Anahatları adı ile ancak 100 nüsha 
basıldı ve piyasaya çıkarılmayıp, Uluğ İğdemir’in ifadesi ile “ilgili aydın-
ların ve tarihçilerin tetkik ve tenkidine sunuldu”.33

Fakat aynı zamanda kalın kitabın kısa özeti, Türk Tarihine Methal adı 
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34 Belleten, 1939, Cilt 3, s. 243

verilerek, 30 bin nüsha basıldı ve her tarafa dağıtıldı. Bu küçük kitaba, 
Sadri Maksudi’nin büyük kitap için yazmış olduğu “İskitler-Sakalar” 
faslı alınmamıştı. Fakat 74 sahifelik kitabın 32 sahifesi Sadri Maksudi 
tarafından düzenlenmişti. Dipnotlarda Rusça eserlerin gösterilmiş ol-
ması bu sahifelerin Sadri Maksudi tarafından yazıldığını göstermekte-
dir. Çünkü Tarih Heyeti’nde Sadri Maksudi’den başka Rusça bilen yoktu. 
Sadri Maksudi tarafından yazılmış “İskitler-Sakalar” faslı Türk Tarihinin 
Anahatları Eserinin Müsveddeleri adı ile yayınlanmış kitabın 23 sahife 
(sütun) tutan beş numaralı bölümünü oluşturmaktadır. 

Afet İnan Belleten’de yayınlanmış “Atatürk ve Tarih Tezi” başlıklı ya-
zısında şöyle der:

“Hâkimiyeti Milliye matbaası... ilk notları bastı. Türk Tari-
hinin Ana Hatları kitabı bir cilt halinde bunu takip ederek 
basıldı.”34

Afet Hanım’ın “ilk notlar” dediği, çeşitli üyelere ait müsveddeler ola-
cak. Sadri Maksudi’nin, “İskitler-Sakalar” başlığı altında yazmış olduğu 
bölüm, “basılmış müsvedde” halinde, her büyük kütüphanede buluna-
bilmektedir. Sadri Maksudi, yukarıda da söylediğimiz gibi, sadece bir 
kısım İskitlerin değil, bütün İskitlerin Türk olduklarını en kesin delil-
lerle ispat etmiştir. Fakat bugünkü tarihçiler bu ilmî delillere dayanan 
sahifeleri okumak zahmetine katlanmamaktadırlar.

tarih	Kongreleri
Sadri Maksudi bu kitaplara, ilmî bulmadığı fasılların girmesine mani 

olamadı. Akaların Türklüğüne inanmadığı gibi, Hititlerin Türklüğüne 
de inanmıyordu. Nitekim Atatürk’ün ölümünden beş on sene sonra, Hi-
titlerin Germen soyundan oldukları kesin bir şekilde ispat edildi. Hi-
titlerden önce Anadolu’ya yerleşmiş olan Hattilerin ise Türk olması da 
olmaması da mümkündü. Ne birinci ne ikinci ihtimali ispat eden delil 
ortada yoktu.

Etrüsklere gelince, Sadri Maksudi’ye göre onların Türk olmaları ihti-
mali vardı. Fakat bu sadece bir ihtimal idi. Bunu bir ilmî gerçeğe çevir-
mek için, uzun yıllar inceleme, araştırma ve karşılaştırmalarda bulun-
mak gerekecekti. 

2 Temmuz 1932’te Birinci Tarih Kongresi toplandı. Bu kongrede Orta 
Asya’da, tarihî dönemlerde kuraklık olup olmadığının tartışması hayli 
zaman aldı. Bazı delegeler Tarih Tetkik Cemiyeti’nin okullar için bastır-
dığı kitapların eleştirisini yaptılar. Sadri Maksudi’nin konuşması “Tari-
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hin âmilleri” üzerine idi. Konuşmasından bir iki cümle:
“Mefkure, tarihî âmillerin en kuvvetlisidir. Diğer âmilleri 
mağlup edebilir. Harpler, fûtuhat, ihtilâller, medenî ısla-
hat... bunların hepsi bir fikrin, bir mefkurenin zaferi için 
yapılan faaliyetlerdir...
... İngiliz mütefekkirlerinden Carlyle’e göre, bütün beşeriyet 
tarihi büyük şahsiyetlerin tercüme-i halinden ibarettir...
... Büyük şahsiyet tecessüm etmiş bir mefkuredir... Büyük 
şahsiyet yeni bir fikir cereyanı, yeni bir hareket yaratan 
şahsiyettir, halk içinde müphem surette hissedilen tema-
yülleri, fikirleri, dilekleri şuurlandıran, milletin veya bü-
tün beşeriyetin daha ifade edilmemiş emellerine şekil ve-
ren şahsiyettir...”35

... Atatürk 1936 yılında, genç tarihçilerin yetişmesi için Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesi’ni kurdurdu. Biliniyor ki, Atatürk’ün bu fakülteye 
ilk verdiği ad “Tarih Fakültesi” idi. Etrafındakilerden biri tarihin coğraf-
yaya dayandığını hatırlatmış, derken bir başkası Türk dilinin Türklüğün 

19 Temmuz 1931 Atatürk’ün Türk Tarih Kurumuna Başkanlık ettiği toplantılardan biri. 
Soldan sağa; Baki (Vandemir), İhsan (Sungu), İsmail Hakkı (Uzunçarşılı), Şemsettin (Günal-
tay), Samih Rıfat (Horozcu), Reşit Saffet (Atabinen), Esat (Sagay), Başkan Tevfik (Bıyıkoğlu), 

Mustafa Kemal (Atatürk). Afet (İnan), Sadri Maksudi (Arsal), Hasan Cemil (Çambel), Yusuf Ziya 
(Özer), Yusuf (Akçura), Macar Merzoroş, Albay Şemsettin, Dr. Reşit Galip (Baydur)
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36 Yusuf Akçura için yaptığı gibi. 

bir unsuru olduğu üzerinde durmuştur. Bunun üzerine, Atatürk: “Varsın 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi olsun” demiştir. Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesinin adı Atatürk tarafından konduğu için, hiçbir zaman değişti-
rilmemiş, yani Edebiyat Fakültesi adına çevrilmemiştir. 

20 Eylül 1937’de toplanan İkinci Tarih Kongresinde, Sadri Maksudi ta-
rihçiliği ile hukukçuluğunu birleştiren bir konu seçti: “Devlet ve Hukuk 
Mefhumunun ve Müesseselerinin İnkişafında Türklerin Rolü”. Bu Türk 
tarihinin yeni bir cepheden incelenmesine vesile oluyordu.

Bildiriden iki cümle zikretmekle yetinelim: “Beşeriyet tarihinde 
hiçbir ırk Türkler kadar devlet kurmak kabiliyetini göstermemiştir...” 
“Türkler, başka milletler üzerinde hâkim devlet olarak, hiçbir zaman 
zulme istinat etmemişler, zaman ve muhitin seviye ve kabiliyetine göre 
âzamî adaleti, âzamî kanuniliği ve toleransı göstermişlerdir.”

Sadri Maksudi 1943’te toplanan III. Tarih Kongresinde ise, “Fara-
bi’nin Kültür Tarihindeki Rolü” üzerine konuşmuştur. Sadri Maksudi’nin 
Farabi’ye karşı çok büyük hayranlığı ve sevgisi vardı. 1948 Kongresin-
deki konu: “Eski Türklerdeki ‘soy-oymak’ teşkilatı”. Sadri Maksudi’nin 
tarihçiliği hakkında Türk Yurdu’nun Nisan-Mayıs 1970 sayısında, “Sad-
ri Maksudi’nin Türk Tarihi ve Türk Soyu hakkındaki görüşleri” başlığı 
altında, esaslı bir inceleme yayınlayan Prof. Tayyip Gökbilgin yazısını 
şöyle bağlamaktadır:

“Sadri Maksudi Arsal’ın ilim ve kültür tarihimizde, özellik-
le millî tarih meseleleri ve Türklük konularında işgal ettiği 
mevki çok büyüktür, çok önemlidir. O otuz seneden fazla 
bir zaman, Türk ilim hayatında üniversitelerimizde ve millî 
kültür alanında değeri ölçülemeyecek çalışmalar yapmış, 
bu arada Türk tarihçiliğine, Türk Tarih Kurumu’nun bünye-
si içinde geniş bilgisinden, sarsılmaz enerjisinden ve Türk-
lük davalarındaki temiz ve ateşli duygularından meydana 
gelmiş büyük hizmetler ifa etmiştir”.

“Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” Atatürk’ün ölümünden sonra, 25 Ma-
yıs 1940’ta, “Türk Tarih Kurumu” adını aldı. “Türk Tarih Kurumu36 Sadri 
Maksudi’nin “Doğumunun 100. Yıldönümü”nü anmamıştır; Şubat 1987’de 
ölümünün 30. yıldönümünde anma törenini Türk Ocağı yapmıştır. 
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37 “Bir tarih, bir teklif”, Ocak 1952

4-	 DİL	İNKıLaBı	(1924-1930)
1925’te Ankara’da Hukuk Mektebi açıldıktan sonra, Gazi Mustafa Ke-

mal Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukî yapısını kurmakla meşgul oldu. 
Hukukçuları çalıştırarak, 17 Şubat 1926’da Medenî Kanunu, 1 Mart 
1926’da Ceza Kanununu çıkarttı. Şapka İnkılâbı 1925’te gerçekleşmişti.

20 Mayıs 1928’de Gazi Paşa’nın emriyle, “Milletlerarası Rakamlar Ka-
nunu” çıkarıldı. Derken, Arap harfleri yerine Latin harflerinin kabul 
edileceği haberleri yayılmaya başladı. 

Eserlerinde Harf İnkılâbını anlatmış olan yazarların bir kısmı bu 
inkılâbı gerçekleştirmiş olan komisyona Harf Encümeni, bir kısmı ise 
Dil Encümeni veya Dil Heyeti adını vermişlerdir. İşin aslını Emin Erişir-
gil’in Türk Dili dergisinde yayınlanmış bir yazısından37 öğrenebilmekte-
yiz. Meğer 1928’den çok önce, bir kanunla iki ayrı heyetin kurulacağına 
karar verilmiş: Talim Terbiye Heyeti, bir de Dil Heyeti. Bu ikinci heyetin 
vazifesi imlâ ve gramer kurallarını belirtmekten ibaret olacakmış.

Talim Terbiye Heyeti fiilen kurulmuş, Dil Heyeti bir türlü kurulama-
mış. Fakat her yıl bu heyet için bütçeye ödenek konmuş. Gazi Paşa 1928 
başında Latin harfleri meselesinin incelenmesi için bir komisyon kurul-
masını emredince, Maarif Vekili Mustafa Necati ödeneği hazır olan ve 
bir türlü kurulamayan Dil Heyeti’ni hatırlamış ve Latin harfleriyle uğra-
şacak komisyona, sırf malî sebeple “Dil Heyeti” adını vermiş.

Bu Dil Heyeti’nin üye bakımından kuruluşu da şaşılacak derecede 
rastlantılara dayanmaktadır. Gazi Paşa sadece dört üye hakkında emir 
vermiştir: Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Ruşen Eşref, Ahmet Cevat. Gazi Ma-
arif Vekiline bu emri verdiği sırada, tesadüfen Gazi’nin yanında bulunan 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü’nün tavsiyesi ile bir Dışişleri memuru olan 
İbrahim Karantay da Dil Heyeti’ne alınmış.

Mustafa Necati, kendisi herhalde Latin harflerinin kabulünü pek is-
temiyor olacak ki, Emin Erişirgil, İhsan Sungu ve Ragıp Hulûsi gibi Latin 
harflerinin kabulüne taraftar olmayan kimseleri, şahsî kararı ile heyete 
üye yapmış. 

Sadri Maksudi, daha Rus Parlamentosunda üye iken, Radloff’un evin-
de geçirdiği ilmî ve münakaşalı gecelerden beri, Türk diline âşık idi. 
Türk dilini seven bütün Türk ve yabancı dilciler gibi o da İslamiyet’in 
kabulünden sonra Arapça kelimelerin Türk dilini istilâ etmiş olmasına 
üzülüyordu. Şunu da söylemek gerekir ki, Sadri Maksudi’nin ana dili ola-
rak ilk konuştuğu Kazan lehçesi Arapçaya en az bulaşmış bir Türk leh-
çesidir. Kazan Türkçesinde “siyah” ve “beyaz” kelimeleri yoktur, “kara” 
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38 Telâffuz biraz değişiktir: kirek.

ve “ak” vardır. “Vücut”, “beden” kelimeleri bilinmez, “gövde” kullanılır. 
“Lazım” yoktur, “gerek” vardır38. 

Sadri Maksudi, gençliğinden beri Türk Birliği fikrine inandığı için, 
bütün Türklerin aynı dili konuşmasını ve bu ortak dilin pek tabiî olarak 
bağımsız Osmanlı Türklerinin dili olmasını arzu ediyordu. Fakat işte 
bundan dolayı Osmanlı dilinin, lüzumsuz yere Arapça kelimelerle dolu 
olmasına canı sıkılıyordu. Bu duygularla, melez bir millet olan Fransız-
larla İngilizlerin dışındaki milletlerin, Almanların, Rusların, Finlerin, 
Arapların, hattâ Romalıların dillerini incelemiş ve bu dillerin millî dilde 
kelime üretilerek birer medenî dil haline getirilmiş olduğunu görmüştü. 
Aynı şeyin Türk dili için yapılması, Arapça ve Farsça kelimeler atılarak, 
öztürkçe bir medenî dil yaratılması Sadri Maksudi’nin büyük rüyası idi. 
Bu rüyasından, kızlarına Finlandiya ormanlarında masal anlatırken söz 
etmekten kendini alamamıştı. 

Yukarıda gördüğümüz gibi 1924 yılında, Türkiye’ye konferanslar ver-
mek için geldiğinde, İstanbul’da verdiği konferanslardan biri “Lisanla-
rın İnkişaf ve Tekâmülünde Akademilerin Rolü” olmuştur. Metni hem 
Türk Yurdu’nda hem İkdam gazetesinde yayınlanmış olan bu konferansta 
şöyle demişti: 

“Eminim ki, bu kadar sene Arabî ve Farisî kelimeler batak-
lığında yuvarlandıktan sonra, Türk’e Bilge Han, Kasgaî ve 
Has Hacip dilinden ilham almak fikri gelecektir ve Türk 
milleti medenî lisanını bu kaynaklardan kuvvet alarak ya-
pacaktır... Türkçülük siyasetinin en tabiî, en mukaddes te-
zahürü hiç şüphesiz lisanda Türkçülüktür...”

Bu konferans Türk Yurdu’nda yayınlandıktan sonra, Vakit gazetesinin 
9 Ekim 1925 tarihli sayısında “Lisanda Türkçülük” başlığı ve Mehmet 
Asım imzası ile bir uzun yazı çıkmıştı. Bu yazıda şöyle deniyordu:

“Türkiyat mütehassıslarımızdan Sadri Maksudi Bey ahiren 
Türk Yurdu’nda şayan-ı dikkat bir makale yazmış, “Lisanla-
rın İnkişaf ve Tekâmülünde Akademiler” serlevhası altında 
yazılmış bir makale... Türkçemizin şuurlu bir surette tasfi-
yesini temin edecek bir Akademi’ye ihtiyaç gösteriyor. Türk-
çülüğü esas mefkûre ittihaz eden Cumhuriyet idaresinin 
‘Her medenî millette olduğu gibi, memleketimizde de ilmî 
ve medenî bir lisan tesis işini ciddi surette yoluna koymak 
için, lisan ve tarih mütehassıslarından mürekkep ilmî bir 
Heyet, yeni bir Akademi teşkil etmesini teklif ediyor’”.
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39 Ülkütaşır, Şakir, Atatürk ve Harf Devrimi, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara 1981, s. 90-121
40 Erişirgil, Emin, “Bir tarih, bir teklif”, Türk Dili dergisi, Ocak 1952, s. 35

Dil	heyeti
Bu olaylar üzerinden üç yıl geçmiş ve Harf İnkılabı girişimleri başla-

mış bulunuyordu.
Harf Komisyonuna “Dil Heyeti” denmesi, işin içyüzünü bilmeyen 

Sadri Maksudi’de Gazi Paşa’nın sadece Latin harflerini kabul etmekle 
yetinmeyip, bir dil reformu yapmak niyetinde olduğu fikrini uyandırdı 
ve Gazi’ye olan hayranlığı bir kat daha arttı.

Şu var ki, Dil Heyeti’nin meydana getirdiği ve Gazi Paşa’nın kabul etti-
ği alfabeyi Sadri Maksudi hiç beğenmiyordu. Ona göre bu alfabe Türk fo-
netiğine uygun değildi ve bir iki nesil sonra İstanbul Türkçesinin ahen-
gini tamamen bozacaktı.

Ya Türkçeden medenî dil yaratma işi de bu yetersiz heyete yaptırılır-
sa? Bu heyetin Yakup Kadri, Ruşen Eşref gibi üyeleri Sadri Maksudi’nin 
Türk Ocakları’ndan tanıdığı, şeker gibi insanlardı ama ne diller tarihini 
bilirlerdi ne de Türk dilinin tarihini. Lingüistikten, morfolojiden haber-
leri yoktu. 

Hayatî bir tehlike karşısında imiş gibi telâşlanan Sadri Maksudi ka-
leme sarılır ve dili Türkçeleştirmenin ve medenileştirmenin ilmî yolla-
rı hakkında sahifeler doldurur. Yani, kafasındakileri kâğıda döker. Bu, 
1928 yaz aylarında olmaktadır. Yeni Türk alfabesi kesinleşmiş, fakat he-
nüz bir kanuna bağlanmamıştır. Kanun 1 Kasım’da kabul edilecektir. 

Gazi Paşa Ağustos sonunda ve Eylül başında memleket içinde yeni 
Türk harflerini tanıtma turuna çıkmış, sırasıyla Tekirdağ, Mudanya, 
Bursa, Çanakkale, Gelibolu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas ve 
Kayseri’yi gezmiştir39. 21 Eylül’de Ankara’ya dönmüştür. 

Sadri Maksudi Dil Reformu konusundaki yazılarını Eylül sonuna doğ-
ru bitirir ve bunları 28 Eylül’den itibaren Milliyet Gazetesinde, “Lisan 
Islahı Meselesi” başlığı altında yayınlamaya başlar. Bu sırada aslında 
Latin harflerine taraftar olan, fakat Dil Heyeti’nin meydana getirdiği al-
fabenin yetersiz olduğunu, çünkü Arapça kelimelerdeki bazı harflerin 
karşılıksız kaldığını söyleyen Abdullah Cevdet’in bir yazısı yayınlanır40. 
Sadri Maksudi bu yazı karşısında Gazi’nin reaksiyonunu bir yerden (bel-
ki yine basından) öğrenir ve çok sevinir. Gazi şöyle demiştir: “Lisanımı-
za karışmış ve fakat atılması zaman meselesi olan yabancı kelimelerin 
hatırı için Türk alfabesine harfler ilavesini asla münasip görmem”.

28 Eylül’den beri Milliyet ’te her gün yayınlanmakta olan yazılarının 
altıncısından itibaren, Sadri Maksudi, ikinci başlık olarak Gazi’nin bu 
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41 Erişirgil, Emin, a.g.e.
42 Dil Kurumunun kuruluşunun 30. yıldönümü münasebetiyle yapılmış olan bu konuşmanın tam 

metni Türk Dili dergisinin 134. sayısında yayınlanmıştır (Kasım 1962)
43 “Bir tarih, bir teklif”, Türk Dili dergisi, Ocak 1952, sahife 36

cümlesini koymaya başlar ve yazı serisi öyle devam eder. 
O günlerde Başvekil İsmet Paşa harf ve dil işlerine karışmaya başla-

mıştır. Birkaç defa Dil Heyeti’ne ve daha başka toplantılara başkanlık 
etmiştir. İşte o sıralarda bir gün, İsmet Paşa Sadri Maksudi’yi çağırıp 
kendisine Dil Heyeti üyeliğini teklif eder. Bu, İsmet Paşa’nın hem Başve-
kil hem Maarif Vekili olduğu dönemde, yani 7 Ocak ile 27 Şubat 1929 ta-
rihleri arasında olmuş olsa gerek. Dil Heyeti’ne birçok yeni üye alınması 
da bu döneme rastlamaktadır. Emin Erişirgil, biraz bozuk bir Türkçe ile: 
“İsmet Paşa heyet âzasını genişletti” diyor ve alınan yeni üyeler olarak 
bu isimleri sayıyor: Reşat Nuri Güntekin, İ. Alâeddin Gövsa, Besim Ata-
lay, İsmail Hikmet41.

5-	 DİL	İNKıLâBıNDaN	SoNRa
Sadri Maksudi’nin alfabeyi yapan heyetin dağıtılması ve dilin Türkçe-

leştirilmesi için uzmanlardan oluşan bir heyetin kurulması hakkındaki 
ümidi gerçekleşmemişti. Sadece heyet ad değiştirerek, 13 Temmuz 1932 
tarihinde resmî bir cemiyet haline getirilmiş, “Türk Dili Tetkik Cemiye-
ti” olmuştu. Gerek “Dil Heyeti” iken, gerek “Türk Dili Tetkik Cemiyeti” 
olduktan sonra, bu kuruluşun çalışmaları ilmî olmaktan uzak olmuştur. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1962 yılında yaptığı bir konuşmada42, 
bu çalışmaları şöyle anlatıyor:

“Bizim o vakit yaptığımız, itiraf ederim ki metotsuz, yani 
ilmî metotlara dayanmayan bir çalışma idi. Meselâ oturur-
duk, Fransızca Larousse sözlüğünü açardık, orada bulunan 
kelimelerin öztürkçesini bulmaya uğraşırdık”.

Eski Türkçedeki kökleri ve ekleri araştırmadan, başka Türk lehçeleri-
ni ve Anadolu halk dilini incelemeden, yani hazırlıksız olarak, Fransız-
ca kelimelere karşılık aramak fikri, Emin Erişirgil’e göre, İsmet Paşa’ya 
aitti.43

26 Eylül 1932’de, Birinci Türk Dili Kurultayı toplandı. “Sizin bildiri-
niz yok mu?” diye soranlara Sadri Maksudi, “Ben bütün diyeceklerimi 
kitabımda söyledim” diye cevap veriyordu. Sadri Maksudi kitabında keli-
me üretecek olanlarda birtakım şartlar arıyor ve şöyle diyordu: “Kelime 
yaratma işinde başka medenî milletlerin münkeşif lisanlarına vukuf da 
millî dilin tarih, fonetik, morfoloji, gramer ve edebiyatını bilmek kadar 
mühimdir. Kelime yaratabilmek için yabancı dilleri bilmek de yetmiyor. 
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44 Türk Dili için, s. 33
45 Journal of the Royal Central Asian Society, Ekim 1933, s.578

Umumiyetle geniş bilgi sahibi olmak şarttır”44.
“Türk Dili Tetkik Cemiyeti” 1936’da “Dil Kurumu” adını aldı. Atatürk 

az yaşayacağını ve önünde çok sayılı yıllar bulunduğunu sanki biliyordu. 
Az zamanda çok iş yapmak istek ve hevesinde idi. Asker olarak, savaşı 
idare ederken bir karar veya emir verilince, çabuk netice alınmasına alı-
şıktı. Dil İnkılâbı, Şapka İnkılâbı, Harf İnkılâbı gibi, kendi gözü önünde 
bir an evvel gerçekleşmeli idi. Bu düşünce iledir ki Atatürk, yanındakile-
ri, yazarları, gazetecileri seferber etti. Kendisi de 3 Ekim 1934’te, Çanka-
ya’da İsveç Veliahdı’na verdiği akşam yemeğinde konuşmasını öztürkçe 
olarak yaptı.

* * *

Uzun yıllar sonra, 4 Şubat 1989’da Fahir Armaoğlu, Tercüman gazete-
sindeki sütununda, “Dil ve Milliyetçilik” başlığı altında, aşağıdaki satır-
ları yazacaktı:

“Dil millî şuurun çimentosudur. Bizde, aşırı solun Türk Dil 
Kurumunu ele geçirip, uydurma ve “kavramsız” kelimeler-
le Türk dilini yozlaştırma çabalarının amacı bu millî şuuru 
yıkmak olmuştur. 12 Eylül öncesinde uydurma Türkçe ile 
yazmak ilericiliğin (yani solculuğun) ... işareti idi. Dilde ile-
ricilik Türk solunun milliyetçiliği küçültmek için kullandığı 
bir vasıta idi”.

Milliyetçi olmayan elemanların Dil Kurumu’na sızma çabalarını Sad-
ri Maksudi herkesten önce sezdi. Bu ilk zamanlar, kendisi için bir hayret 
konusu oldu. Başka milletlerde, Almanlarda, Ruslarda, Macarlarda, Fin-
lerde koyu milliyetçiler dil davasını ele almış ve o davayı yürütmüşlerdi. 
Solcu ve sosyalist gruplar davayı önemsememişlerdi. Türkiye’de ise bu-
nun tam tersi oluyordu. Niçin?

Sadri Maksudi bunun sebebini keşfetmekte gecikmedi. Türk Dili için 
kitabının birçok yerinde Türk Birliği’nden, Türkiye’de işlenmiş bir me-
denî dil yaratılırsa, bu dili diğer Türk zümrelerinin de kabul edeceğin-
den, Türklüğün dil bakımından birleşeceğinden söz etmişti. Sadri Mak-
sudi’nin kitabının Türk birliği bakımından önemi, Sir Telford Waugh adlı 
bir İngilizin bile dikkatini çekmişti. Bu İngiliz bilgini Sadri Maksudi’nin 
kitabını ve ayrıca Atatürk’ün başkanlığında yayınlanmış tarih kitabını 
ele alan, Journal of the Royal Central Asian Society45 dergisinde çıkmış ya-
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zısına şu başlığı koymuştu: “Uzağı gören bir Türk Planı” (A Far-reaching 
Turkish Plan). Sir Telford Waugh bu planın Türkleri birleştirmek ama-
cından ibaret olduğunu vurguluyordu.

Sadri Maksudi’nin kitabındaki Türk birliği unsuru bir İngilizin dik-
katini çekiyordu da Rusların dikkatini çekmeyecek mi idi? Bütün dö-
nemlerde Rusya’daki idarecilerin en korktukları şey “Pantürkizm” adını 
verdikleri Türk birliği fikri değil mi idi?

Ankara’da Sovyet Büyükelçiliği kültür ataşelerinin ne kadar iyi çalış-
tıkları bilinen bir şeydi. Türkiye’deki bütün fikir cereyanlarından Krem-
lin’i haberdar ediyorlardı. Elbette Atatürk’ün canla başla sarıldığı “Dili 
Türkçeleştirme” akımını Kremlin sahiplerine bildirmişlerdi. Kremlin’in 
ise düşünebileceği tek şey vardı: Dil davasını başarısızlığa uğratmak, dili 
Türkçeleştirme işini, yani Dil İnkılâbını dejenere ettirmek. 

Bu yolda Rusların Türkiye’deki sadık ajanlarına Kremlin’den emir ve 
talimat geldiğine, bunların da solcu elemanları uydurmacılığa teşvik et-
tiklerinde Sadri Maksudi’nin en ufak şüphesi yoktu. Nitekim Atatürk’ün 
ölümünden hemen sonra İsmet Paşa döneminde, sol eğilimli kimseler, 
dille ilgisi olmayan tarihçiler ve felsefeciler, Dil Kurum’una doluşmaya 
başladılar ve dilin Türkçeleştirilmesi işini sevimsiz hale getirmek için 
ellerinden geleni yaptılar. İşin aslını bilmeyen, Türk dilini seven milli-
yetçi aydınlarda tepki uyandı. Öztürkçecilik “uydurukçuluk” adını aldı. 
Kremlin’in istediği oldu.

II. Dünya Savaşı Rusların zaferi ile son bulunca, sadece Dil Kurumu’n-
da değil, sanat çevrelerinde de üniversitelerde de, Millet Meclisi’nde de 
sol fikirler hakim olmaya başladı. Bu arada solculara mahsus bir Ata-
türkçülük meydana getirildi. Buna “Devrimcilik” deniyordu. Devrimci-
ler Milliyetçileri “gerici” olmakla suçluyorlardı. Kendilerine “ilerici” di-
yorlardı. Bunlar dil inkılâbına, daha doğrusu dil devrimine cahilcesine 
taraftar idiler. 

1945’te Millet Meclisi’ndeki devrimcilerin etkisi ve İsmet Paşa’nın 
tasvibi ile, Türkiye’nin Anayasası “mana ve kavramda değişiklik yapıl-
maksızın”, dil bakımından değiştirildi. Birçok Arapça kelimeler, Arapça 
cümleler, Arapça terkipler atılarak yerlerine Dil Kurumu’nun ürettiği 
bazı kelimeler kondu.

1948’de, Sadri Maksudi kendisine bir vazife düştüğünü düşündü. 
Cumhuriyet gazetesinde Dil İnkılâbı’nın millî esaslarını ve gerekçelerini 
hatırlatan ve aynı zamanda Dil Kurumu’nun başarısızlığının sebeplerine 
işaret eden bir yazı serisine başladı. 5 Ekim 1948’de ilk yazısı yayınlandı. 
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Sadri Maksudi’nin 19 Ekim’de yayınlanan ikinci yazısı üzerine Muallim-
ler Birliği, Dil İnkılâbı aleyhinde bir kongre tertip etti. Sadri Maksudi 
kongreye gidip gitmemek hususunda bir an tereddüt etti. Fakat dil dava-
sını, Atatürk’ün büyük değer verdiği bu millî davayı yetim bırakamazdı.

Muallimler Birliği’nin Kongresi 24 Ekim 1948 günü için çağrılmıştı. 
Tuhaf bir tesadüf olarak, Sadri Maksudi’nin Cumhuriyet ’teki üçüncü ve 
son yazısı bir gün önce, yani 23 Ekim’de çıkmıştı.

Sadri Maksudi hemen söz almadı. Söz alınca, Dil İnkılâbının milliyet-
çilik bakımından, inkılâpların en önemlisi olduğunu söyledikten sonra, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Maalesef, Dil Kurumu’nun dilimizi millileştirmekte, yani 
öztürkçe kelimeler üretmekte başarılı olmadığını kabul et-
mek mecburiyeti vardır. Bu, Dil İnkılabı’ndan vazgeçmek 
için bir sebep midir? Farz edin ki, 1925’te gerçekleştirilen 
Şapka İnkılâbı’ndan sonra Türkiye’de bir tek şapka fabrikası 
vardı ve dışarıdan şapka ithal etmek yasak edilmişti. Farz 
edin ki, bu biricik şapka fabrikası berbat şapkalar imal edi-
yordu. Bu durumda yapılacak şey ne idi? Yeni bir şapka fab-
rikası açmak mı? Yoksa Şapka İnkilâbı’ndan vaz geçmek mi?
Bugün de yapılacak iş Dil İnkılâbı’ndan vazgeçmek değil, 
yeni bir dil fabrikası kurmaktır. Yani, bugünkü Dil Kurumu 
yerine yeni bir Kurum veya Akademi teşkil etmek.”46

Sadri Maksudi’nin bu fikrini tek tük alkışlayanlar olmuştur. 
... 1950’ye doğru bir de Anadoluculuk diye bir şey türedi... Aslında iki 

türlü Anadoluculuk vardı: Yunanlıları ırkdaşımız sayan, Halikarnas Ba-
likçısı47 peşindeki Anadoluculuk, bir de Dış Türkleri kardeş saymayan, 
Türk tarihini Malazgirt’ten başlatan, Nurettin Topçu peşindeki Anado-
luculuk... Bu ikinci grup Dil İnkilabı aleyhinde idi.

Dil İnkilabı’nın aleyhinde olanlardan bazıları iddia ediyorlardı ki, 
Atatürk ölümünden birkaç yıl önce, Güneş-Dil teorisine sarılarak, Dil 
İnkilabı’ndan vazgeçmişti... Sadri Maksudi bunu kabul etmiyordu. Di-
yordu ki Güneş-Dil teorisi dilimizin Türkçeleştirilmesini amaçlayan Dil 
İnkilabı ile ilgili bir teori değil, tarih ile ilgili bir teoridir. İlk Türklerin 
dilinin nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışan bir faraziyedir.48 

Sadri Maksudi’ye göre Atatürk’ün öztürkçe davasından vazgeçtiği 
doğru değildi. Vazgeçmiş olsa idi, ölüm döşeğinde, sanki Dil Kurumu ile 

46 Bu kitabın yazarı Muallimler Birliği Kongresinde dinlediği cümleleri mealen vermektedir. 
Kendisi bu kongrede bulunmuştur.

47 Cevat Şakir Kabaağaçlı
48 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul 1980, s. 479
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49 Atatürk’ün o dönemde meraklı bir Milliyet okuyucusu olduğu Şakir Ülkütaşır’ın Atatürk ve Harf 
Devrimi adlı eserinin şu satırlarından anlaşılmaktadır: “Atatürk, (1928’de Tekirdağ’a geldikten) 
birkaç dakika sonra: “Bana bir Milliyet getirir misiniz” dedi” (Ankara 1981, s. 90-91)

Tarih Kurumu evlatları imiş gibi, onları düşünerek mirasını bu iki kuru-
luşa bırakır mı idi?

... Sadri Maksudi öztürkçe davası için son mücadelesini 1952 yılında, 
Millet Meclisi içinde verecektir. 

6-	 GaZİ’NİN	SoFRaSıNDa	(1928	–	1937)
Daha önce belirttiğimiz gibi Sadri Maksudi Çankaya sofrasına ilk 

defa 1928 sonbaharında davet edilmiştir. Gazi Paşa’nın her şeyden önce 
bir hukukçu olarak tanıdığı Sadri Maksudi, o yıl Milliyet gazetesinde49 
“Dil Islahı Meselesi” başlığı altında yayınladığı yazı serisi ile Gazi’nin 
dikkatini çekmişti. Yazı serisi biter bitmez, Hukuk Profesörü sofraya 
davet edildi. Bütün gece dilden, dilin Türkçeleştirilmesinden söz edildi. 
Gazi Paşa Sadri Maksudi’ye büyük iltifat gösterdi. 

Bu gecenin başında, Sadri Maksudi’nin dikkat çekmeyeceğini ümid 
ettiği şöyle bir durum olmuştu: Garson bardaklara rakı koyarken, Sad-
ri Maksudi bardağını eli ile kapatmış ve garsonun kulağına uzanarak: 
“Varsa kırmızı şarap getir” diye fısıldamıştı. Garson da başka herkesin 
bardağına rakı koyduktan sonra gitmiş, kırmızı şarap getirmişti.

Durum şu idi ki, Sadri Maksudi ömründe bir kere bile ağzına rakı 
koymamış bir insandı. Kazan Türklerinde rakı içmek günah sayıldığı 
gibi bayağılık, âdilik gibi de görünürdü. Sadri Maksudi ancak Paris’e git-
tikten sonra, alkollü içkilerle tanışmıştır. Yirminci yüzyılın başı Fransa 
için bir refah ve bolluk dönemi olduğu için, o yıllarda en ucuz öğrenci 
lokantalarında bile, her masada çeyrek litre kırmızı şarapla dolu bir şişe 
dururmuş ve bu şarap bedava imiş. Genç Maksudi kırmızı şaraba böyle 
alışmış.

Sadri Maksudi’nin çok geçmeden sofraya ikinci davet edilişinde şöyle 
bir olay olur: Garson herkesin bardağını rakı ile doldururken, daha Sadri 
Maksudi’ye sıra gelmeden, Gazi garsona şöyle seslenir: “Profesöre rakı 
koymayacaksın. O kırmızı şarap içer.”

Meğer Sadri Maksudi’nin ilk gelişinde, Gazi olup biteni gözünün ucu 
ile takip etmiş. Sadri Maksudi Gazi’nin sözleri üzerine mahcup olur ve 
gülerek kırmızı şaraba nasıl alıştığını anlatır. 

Burada şunu da ilave edelim ki, Darülfünun üniversite şekline soku-
luncaya kadar, Gazi başka hocalardan “müderris” diye, Sadri Maksu-
di’den ise daima “profesör” diye söz etmiştir. 
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Sadri Maksudi’nin 1930 yılında Türk Ocakları tarafından yayınlanan Türk Dili İçin 
kitabının önsözünün orijinal kopyası. Sadri Maksudi dil devrimi konusundaki 

fikirlerini bu kitapta toplamıştır.
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Sadri Maksudi’nin sofraya 1929 yılındaki çağırılışlarından birinin 
tam tarihi bilinmemektedir. Çünkü kendisinin evrakı arasında, içinde 
bir sigara bulunan bir zarf bulunmuştur. Zarfın üzerinde “Gazi’nin ken-
di eliyle verdiği sigara. 23 Teşrinisani 1929, Ankara” yazılıdır. Gazi Paşa 
Sadri Maksudi’ye sigara kutusunu mu tutmuştur?

Yoksa kutudan bir sigara alıp mı uzatmıştı? Her halde bunlardan biri-
ni yapabilmesi için Sadri Maksudi’yi kendisine çok yakın bir yere oturt-
muş olması gerekiyordu. Çünkü sofraya gelen herkese Gazi’nin eli ile 
işaret edip yer gösterdiği bilinmektedir. O gece Sadri Maksudi’ye o özel 
iltifat niye? Bunun sebebini bildiğimizi zannediyoruz:

Gazi o yılın yaz aylarını İstanbul Yalova’da ve kısmen de Bursa’da 
geçirir. O sırada Milliyet gazetesinde geniş bir anket devam etmektedir. 
Soru şu: “Gazi’nin en büyük eseri nedir?”

Sadri Maksudi’nin 9 Temmuz 1929’da yayınlanan ve Gazi’nin mevkii-
ni sadece Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından tayin eden 
cevabında şöyle cümleler bulunmaktadır: 

“Gazi ne şarkı garp milletlerine ne garbı şark milletlerine 
esir kılmaksızın, şark beşeriyetiyle garp beşeriyetinin me-
denî birleşmesine yol açmıştır”.

Ayrıca Sadri Maksudi’nin cevabında, o zaman için abartılı hüküm 
sayılabilecek, fakat bugün birer kehanet olduğunu gördüğümüz şöyle 
cümleler de vardı: 

Sadri Maksudi’nin 1930 yılında Türk Ocakları tarafından yayınlanan 
kitabına Atatürk’ün yazdığı sözler Ankara’da Türk Dil Kurumu binasının bir 

duvarında yer almaktadır.
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“Gazi’nin teşebbüsü, telkini ve irşadı altında Türklerin yap-
mış oldukları siyasî mücadeleleri ve yaptıkları Medenî İn-
kilâbı, bütün Şark milletleri yapacaklardır”. 

Bu cümleleri Gazi herkesten iyi anlayacak ve değerlendirecek durum-
da idi.

1928 ile 1932 arasındaki yıllar Sadri Maksudi’nin sofraya en sık da-
vet edildiği yıllardır. O yıllar aynı zamanda dil ve tarih çalışmalarının 
yapıldığı yıllardır. Sadri Maksudi Gazi’yi yakından tanıdıkça, ona karşı 
hayranlığı artıyordu. Gerçi o Gazi’deki bazı zaafları görmüyor değildi. 
Fakat Gazi bir dâhi di. Onda dâhiliğe bağlı tabiat kanunları hükmünü 
gösteriyordu.

Büyük Kurtarıcı içi dışı bir olan bir insandı. İtimat ettiği ve dost bil-
diği kimseler arasında iken açık yürekli idi. Bu onu sevimli yapan tarafı 
idi. Ve Sadri Maksudi Gazi’ye karşı, gün geçtikçe artan gerçek sevgi ve 
yakınlık duyuyordu. Sadri Maksudi’yi Gazi’ye en çok bağlayan şey onun 
Türk’e ve Türklüğe olan tutkunluğu idi. Bu bakımdan Sadri Maksudi Ga-
zi’nin şahsında sanki kendisini buluyordu.

Gazi Türk birliği kavramına sahipti. Dış Türklere önem ve değer veri-
yordu. Sadri Maksudi gibi Kazan Türklerinden olan Yusuf Akçura’ya da 
hürmet ve iltifat gösteriyordu. Hatta çok defa ikisini aynı günde sofraya 
çağırıyordu. Yine Kazan Türklerinden olan Hâmit Zübeyir Koşay da Ga-
zi’den takdir görmüş ve kendisine mühim vazifeler verilmiştir.

Sadri Maksudi’nin Gazi’de hayran olduğu şeylerden biri de O’nun 
Türkleri tarihte medeniyet kurucu bir millet görmesi idi ki, Sadri Mak-
sudi de aynı görüşte, aynı fikirde idi. 

Sadri Maksudi, 13 yıl önce, Ufa’da Millet Meclisi Başkanı iken yaptığı 
bir konuşmada, aşağıdaki cümleleri telâffuz etmemiş mi idi?

“Atalarımız büyük medeniyetler kurmuşlar... Türk kavmin-
deki gibi medeniyet kabiliyeti hiçbir kavimde yoktur. Bunu 
bütün dünyaya karşı iddia edebiliriz”50

Bu görüş Sadri Maksudi’de de Mustafa Kemal’de de dünya tarihini 
esaslı surette incelemiş olması neticesi idi. 

* * *
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51 Mesela, 20 Nisan 1931 tarihli Vakit ve 22 Nisan 1931 tarihli Hakimiyeti-Milliye gazetelerinde.
52 24 Eylül 1932

1930 yılının yazında Gazi’nin sofrası Yalova’ya taşındı. Sadri Maksu-
di de 1930 yazını Yalova’da geçirdi. Gece gündüz sofra davetlerinde Gazi 
ile beraberdiler. Bir yandan dili Türkçeleştirme konusu konuşuluyor, bir 
yandan Serbest Fırka kuruluyordu. Ankara’ya dönülünce de Sadri Mak-
sudi sofraya sık sık çağırılmaya devam etti.

Gazi Paşa, Falih Rıfkı, Ruşen Eşref gibilere “Sen” diye hitap ettiği 
halde, Sadri Maksudi ile hiçbir zaman laübali olmamış, ona daima “Siz” 
diye hitap etmiştir. 

1931 Millet Meclisi seçimlerinden önce, gazetelerde51 mebus adayları 
arasında adını ve resmini görünce Sadri Maksudi şaşırır. Bilindiği gibi 
demokrasi öncesi dönemde, aday listesini “Fırka Reisi” yapardı. 24 Hazi-
ran 1931 günü Sadri Maksudi Şebinkarahisar mebusu (milletvekili) olur. 

Sadri	Maksudi	tekrar	Finlandiya’da
Rus Parlamentosunda ve daha sonra Kazan Türkleri Parlamentosun-

da üyelikte bulunmuş olan Türkiye Parlamentosu’nun yeni üyesi, 1932 
yılının sonbaharında Finlandiya Türklerini ziyaret eder. Kendisini ora-
daki kardeşleri büyük coşku ile karşılayarak, gelişini bir hafta boyunca 
bayram gibi kutlarlar. Önemli Fin gazetelerinden Uusi Suomi kendisi ile 
iki sütun dolduran bir röportaj yapar.52

 Helsinki 1932, Soldan sağa Musa Carullah Bigi, Halide Semaletdin Daher, Fatima Semaletdin,
İmad Semaletdin, Sadri Maksudi ve Zeki Semaletdin (Okan Daher arşivinden) 
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53 Editörün Notu: Enise Lütfü (Güven) (1913-2003): Ankara’ya yerleşmiş olan İstanbul’lu eczacı 
Lütfi Güven’in kızı olan Enise, daha sonra Ankara’nın ilk kadın savcısı olacak, yargıçlık yapacak, 
bu arada değişik illerde valilik görevinde bulunacak Kazım Arat (1906-1964) ile evlenecek ve 
Enise Arat adıyla döneminin önemli kadın hukukçularından biri olacaktır. Aynı zamanda 
kadın hakları konusuna ilgisini hiç kaybetmeyecek, kadın derneklerinde faal olacak ve Türkiye 
Kadın Dernekleri Federasyonu’nu kuracaktır. Enise Arat’ın kızı Prof. Dr.Lale Sirmen, 2000-2007 
yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olmuştur. (Dr. Gönül Pultar, “Dedem 
Sadri Maksudi”)

Gazi’nin	hukuk	Fakültesini	Ziyareti	(29	haziran	1933)
Sadri Maksudi’ye sevgi ve hürmeti gittikçe artan Gazi, 1933 yılı Ha-

ziran sonunda, Sadri Maksudi’ye bir sürpriz yapar. Ankara Hukuk Fa-
kültesi’nde yaz imtihanlarının başladığı hafta içinde, 29 Haziran günü, 
habersiz çıkagelir ve Sadri Maksudi’nin imtihanlarını yaptığı salonu so-
ruşturup, oraya girer. Bir saatten fazla imtihanları takip eder ve sorular 
sorar. Öğrencilere hitaben kısa bir konuşma da yaptıktan sonra, başka 
hiçbir profesörün imtihanına girmeden, Sadri Maksudi’yi tebrik ederek 
ayrılır.

Hakimiyeti Milliye gazetesinin 30 Haziran 1933 tarihli sayısında bu-
nun haberini okumak ve imtihan sahnesinin geniş bir resmini görmek 
mümkündür.

Reisicumhur bugün saat 14.00’te Hukuk Fakültesi’ne gelerek 
Sadri Maksudi (Arsal) Bey’in okuttuğu Hukuk Tarihi imti-
hanlarında bulundu. Gazi fakültede iki buçuk saat kadar ka-
larak öğrencilere bizzat sorular sordu. Büyük Şef’in imtihan 
ettiği gençler, Ümit ve Enise Hanımlar, Hidayet, Akif, Kerim 
ve Kâzım Efendilerdir.
 Reisicumhur bu öğrencilere “mülkiyet haklarının menşei 
ve tarihçesi, vaki itirazlar, sosyalizm, irsî hukukun teessü-
sü, şahsiyet-i hükmiye ve envai nazariyeleri, hakkı telif, te-
addüd-ü zevat, aile irtibatının istikbali, üç türlü devletçilik, 
şahitlik beyyinesinin tarihçesi, hukuk tarihi noktasından 
müceddit, Türk tarihinde meşhur mücedditler, gayri kanunî 
hareketler, cürüm ve ceza hakkında nazariyeler, milletlerin 
ırkı ile medeniyet ve hukuk arasındaki münasebetler” hak-
kında sorular sordu, öğrencileri sıkmayacak şekilde teşvik 
etti.
 Öğrencilerden Enise Hanım53, kendisine sorulan sorular-
dan Türk mücedditleri hakkında bilgi verirken söz Büyük 
Gazi’ye gelince Sadri Maksudi Bey:
 “– Gazi Hazretleri kadınlara ne verdi?” diye sordu.
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 Enise Hanım da Türk İnkılabı’nın Türk kadınına verdiği 
hakları bir bir saydı.
 Gazi bunun üzerine:
 “- Pekâlâ, niçin mebusluk istiyorsunuz da askerlik istemi-
yorsunuz?”
 Diye sorunca Enise Hanım:
 “- Bünyece zayıfız da ondan efendim” cevabını verince, 
Gazi buna itiraz ederek:
 “- Şehirlerde belki, biraz... Fakat köylerimizde kadınları-
mızın hepsi gürbüz ve kuvvetlidir; erkeklerle beraber çalı-
şırlar,”dedi.
 Reisicumhur, öğrencilerin imtihandaki başarılı cevapla-
rından dolayı Sadri Maksudi Bey’i tebrik etti.
 Öğrencilerin ikisi tam numara, üçü 9, biri 8 numara aldı.
 Gazi okuldan ayrılırken öğrenciler, otomobili gözden kay-
boluncaya kadar kendisini heyecanla alkışladılar.
 Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü, Maarif Vekili Dr. Reşit Ga-
lip, Millî Müdafaa Vekili Zekai Beyler ile Cumhuriyet Halk 
Fırkası Umumi Katibi Recep (Peker) Bey ve fakültenin bü-
tün profesörleri imtihanda hazır bulundular. 
 Gazi, İstanbul’a hareketinden önce Marmara Köşkü’nde 
Fakülte Reis Vekili Profesör Cemil Bey’e “Talebenin umumi-
yetle çalışmalarından ve imtihanlarından memnun olduk-
larını” söyledi.

Editörün Notu: 29 Haziran 1933 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hukuk 
Okulu’nu ziyaret ederek Sadri Maksudi Arsal’ın sınavına girdiği gün çekilen bu fotoğraflar
halen Anıt Kabir müzesinde sergilenmektedir.
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54 Meselâ, Prof.Gök-Alp Türükoğlu, Türkistan Dergisi, Yıl 2, Sayı 5, 1989, sahife 27
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 Başvekil İsmet Paşa da Profesör Cemil Bey’e: “Gazi, Fakül-
teyi ziyaretinden çok memnun kalmışlardır, tebrik ederim,” 
iltifatında bulundu.

(Hakimiyeti Milliye, 30.6.1933, s.1)

İstanbul Edebiyat Fakültesinde ve Hukuk Fakültesinde Türk Hukuk 
Tarihi Dersleri

İstanbul Darülfünunu’nun üniversiteye çevrilmesi ve yeniden teşki-
latlandırılması sırasında, Gazi: “Türk Tarihi” ile “Türk Hukuk Tarihi” 
derslerini Sadri Maksudi’den başkası okutamaz diye dayatır. Peki ama 
Sadri Maksudi’nin Ankara’da dersleri var... Gazi’nin arzusunu yerine 
getirmek ve imkânsızı mümkün kılmak için bir formül bulunur: Sadri 
Maksudi her ayın son haftasında İstanbul’a gidip, cumartesi günü Ede-
biyat Fakültesinde iki saat “Türk Tarihi”, pazar günü de Hukuk Fakülte-
sinde iki saat “Türk Hukuku Tarihi” dersi verecek. Şunu hatırlamalıdır 
ki, o zaman henüz Türkiye’de hafta tatili cuma günüdür. Cumartesi ve 
pazar işgünüdür.

Böylece Gazi’nin hatırını kıramayan Sadri Maksudi için yorucu bir 
hayat başlar: 1934-1935 ders yılından itibaren, her ayın dördüncü hafta-
sının sonunda, trene atlayıp, İstanbul Üniversitesi’ndeki vazifesine yetiş-
meye gayret eder. 

Bazı tarihçiler Sadri Maksudi’den, haklı olarak, “Mustafa Kemal’in 
danışmanlarından”54 diye söz etmişlerdir. Bu pek yanlış sıfatlandırma 

Editörün Notu: 
Milli Eğitim Bakanlığı 
yayınlarından Atatürk 
ve Eğitim kitabından 
alınmıştır. (s.117-118) 
Kitabı yayına hazırlayan 
Ahmet Bekir Palozoğlu.
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55 Ahmet Temir, Yusuf Akçura, Kültür ve Turizm Bakanlığının “Türk Büyükleri” serisi, Ankara 1987, 
sahife 76

56 İlhan Selçuk’un Cumhuriyet gazetesinde 11 Ocak 1989 tarihli yazısı
57 Şahingiray, Özel. Atatürk’ün Nöbet Defteri, İnklâp Enstitüsü yayınlarından, Ankara 1955

değildir. Soyadı kanunu gibi pek çok önemli kanunlar ve hatta dış po-
litika ile ilgili kararlar Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmeden önce, 
Sadri Maksudi’nin bulunduğu toplantılarda, onun da fikri alınarak, Çan-
kaya meclisinde kabul edilmiştir. 

Giresun Mebusu (Şubat 1935)
Sadri Maksudi Şubat 1935 seçimlerinde Giresun mebusu oldu. Fakat o 

yılın Mart ayında kendisini çok sarsan büyük bir acı geçirdi. Çok sevdiği 
ve saydığı bir insan olan hemşerisi ve 34 yıllık dostu olan Yusuf Akçura 
İstanbul’da vefat etti. Sadri Maksudi dostunun mezarı başında, gözleri 
yaşararak uzun bir konuşma yaptı.55

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından İlhan Selçuk’a göre, Sadri Maksu-
di Çankaya’ya 105 defa davet edilmiştir.56 Bizim bildiğimize göre, Sadri 
Maksudi Çankaya’ya en çok 1928 ile 1932 arasında çağrılmıştır. 1932’ye 
kadar Atatürk’ün sofrasına çağrılanların adları not edilememiştir. 1932 
yılının başından itibaren ise, nöbetçi yaverler tarafından çağırılanların 
listesi çıkarılmaya başlanmıştır. Özel Şahingiray bu kayıtları bulup çı-
karmış ve kitap haline sokmuştur. Bu kitap Atatürk’ün Nöbet Defteri adı 
ile Türk İnkılap Enstitüsü tarafından 1955 yılında yayınlanmıştır. Ata-
türk’ün Nöbet Defteri’ne göre Sadri Maksudi aşağıdaki tarihlerde Ata-
türk’ün sofrasında bulunmuştur.
1932 yılında: 10 Mart, 31 Mart, 4 Nisan, 19 Nisan, 27 Nisan, 30 Nisan, 2 
Mayıs, 13 Haziran, 16 Haziran, 18 Haziran, 28 Haziran, 30 Haziran, 4 
Temmuz, 6 Temmuz, 7 Temmuz, 8 Temmuz, 18 Temmuz, 12 Temmuz, 12 
Ağustos, 3 Ekim, 8 Kasım, 27 Aralık.
1933 yılında: 29 Mart, 2 Nisan, 17 Nisan, 18 Nisan, 19 Nisan, 28 Haziran, 2 
Ağustos, 3 Ağustos, 2 Kasım, 22 Kasım, 4 Aralık.
1934 yılında: 7 Ocak, 9 Ocak, 11 Ocak, 14 Ocak, 20 Ocak, 25 Ocak, 19 Şu-
bat, 25 Nisan, 15 Eylül, 9 Ekim.
1935 yılında: 9 Mayıs, 12 Haziran, 1 Eylül, 16 Eylül, 19 Ekim, 9 Kasım, 14 
Kasım, 6 Aralık, 28 Aralık.
1936 yılında: 22 Mart, 22 Ağustos, 30 Kasım, 21 Aralık.
1937 yılında: 13 Mart, 7 Nisan, 14 Nisan, 17 Nisan, 8 Mayıs, 25 Mayıs, 23 
Kasım.57
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58 Atay, Falih Rıfkı. Çankaya, İstanbul 1980, s.483

7-	 DENİZBaNK	haDİSESİ	(24	aRaLıK	1937)
Burada, Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya adlı eserinde Atatürk’ün sağlı-

ğı konusunda yazdıklarını hatırlatmak yerinde olur. Falih Rıfkı şöyle 
diyor:

“Atatürk sağlam bir kimse değildi. Eskiden beri böbrek has-
talığı çekmiş olduğunu bilirdik. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
çıktığı zaman, beş altı saatte bir sıcak banyo ile ancak rahat 
edebilecek kadar rahatsızdı. 1924’te kalp krizi teşhisi konan 
bir göğüs ağrısı geçirmiş ve iki ay kadar perhiz yapmıştı. 
Daha sonra 1927’de, bir enfarktüs krizi geçirmiştir. O za-
man, Almanya’dan iki profesör geldi. Uzun uzun kendisini 
muayene ettiler. Gece hayatına ve içkiye son vermek lâzım-
dı. İlk defa o yılın Temmuz’unda İstanbul’a gelen Atatürk 
eski yaşayışına devam etti.
Bilhassa 1937’den sonra, sinir dengesinin gitgide bozuldu-
ğunu görüyorduk. Pek alıngan olmuştu. Devamlı bir boşal-
ma ihtiyacı içinde kıvranan sinirlerini güç tuttuğunu hisse-
derdik.”58

Kamile ve Sadri Maksudi Ankara Palas’ta Cumhuriyet’in 10. Yılı Balosunda



177IV. BAĞIMSIZ KUTLU VATANDA

59 Aynı eser s.487
60 Yazar burada çok açık bir şekilde Sadri Maksudi’nin Güneş-Dil Teorisine katılmadığını yazmasına 

rağmen pek çok yerde Sadri Maksudi Güneş-Dil Teorisinin destekçisi olarak gösterilmektedir. 
(Editörün notu)

“Bütün bunların sebebi, karaciğerini için için kemiren 
onulmaz bir illet olduğunu bilmiyorduk.”59

Atatürk, Sadri Maksudi’nin Dil Kurumu’nun çalışmalarını da tarih 
tezlerinin bazılarını da onaylamadığını biliyordu. Yukarıda gördüğü-
müz gibi, Sadri Maksudi Atatürk’e bazı tarih tezlerini tenkit niteliğinde 
uzun bir mektup da yazmıştı. Bu durum Atatürk’ün canını sıkıyordu. Fa-
kat Büyük Adam başkaca, Sadri Maksudi’yi kendisine bağlı ve güvene 
lâyık görüyordu ve onu sofrasına davet etmeye devam ediyordu. 

Atatürk ile Sadri Maksudi arasındaki ilişkilere, ilk defa ciddi bir şekil-
de Güneş-Dil teorisi gölge düşürdü. 

“Dil İnkılabının Sonrası” faslında da temas ettiğimiz Güneş-Dil teo-
risi, Kwergitch adlı bir Viyanalı Yahudinin ortaya attığı bir görüştü. Bu 
adamın teorisine göre ilk insanlar, hayvanlıktan insanlığa geçip konuş-
maya başladıkları zaman, Türkçe konuşmuşlardır. Bütün diller Türkçe-
den çıkmıştır. Görüldüğü gibi bu teori Dil İnkılâbı ile değil, insanlığın 
doğuşu ile ilgilidir. Güneş-Dil Teorisine rağbet 1935 yılının sonunda baş-
lar. Atatürk bu konuda Sadri Maksudi’nin fikrini sorduğu zaman, aldığı 
cevap şu olur: “Benim fikrî melekelerim bu teoriyi anlamaya gayri-mü-
saittir.”

Atatürk “Ya!” demekle yetinir, fakat şüphesiz içinden kırgınlık duy-
maktan kendini alamaz.60

1937 yılının sonunda, gittikçe artan hastalığı devamlı huzursuzluk ve 
hatta ıstırap şeklini almış olan Atatürk, belki de bu kırgınlık sebebiyle, 
“Denizbank” meselesinde bilinen reaksiyonunu göstermiştir. 

* * *

1937 sonunda hem Ankara hem İstanbul Üniversitelerinde ders ver-
mekte olan Sadri Maksudi, günlerden 24 Aralık 1937 Cuma günü, yasal 
görevini yerine getirmek için, Millet Meclisi’ne gelmiştir. O sırada hü-
kümet, denizciliğimizi geliştirmek için bir kanun hazırlamış, yolcu ve 
ticaret filomuzu bir bankaya bağlayan tasarıyı, ait olduğu komisyona 
sunmuştur. Tasarı komisyondan çıkmış, 24 Aralık günü Meclis’in Genel 
Kurulu önüne gelmiş ve İktisat Vekili Şakir Kesebir tarafından takdim 
edilmiştir. Kanunun bazı esasları ile ilgili olarak, bir iki milletvekili ko-
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nuşma yaparlar. Sadri Maksudi de elindeki kanun metnine göz atar. Ka-
nunun 1. maddesi şöyle:

“Hükmî şahsiyeti haiz ve İktisat Vekâletine merbut olmak 
ve merkezi Ankara’da bulunmak üzere, “Denizbank” adı ile 
bir banka kurulmuştur”.

Sadri Maksudi Arsal, daha maddelerin görüşülmesine geçilmeden, 
söz alıp kürsüye gelir ve bankanın teşkilâtından değil, adından söz ede-
ceğini söyleyerek, Denizbank adının Türkçenin kurallarına uygun olma-
dığını, Türk dilinde “bank” diye bir kelime bulunmadığı gibi, Denizbank 
terkibinin Türk grameri bakımından bir “garibe” olduğunu, bu sebeple 
Denizbank yerine Deniz Bankası adını teklif ettiğini ifade eder. Arkasın-
dan teklifini yazıya dökerek, Başbakanlığa bir takrir verir.

Teklife hiç kimseden itiraz gelmez. Takrir onaylanır ve oy çoğunlu-
ğu ile geçer. Yalnız bir milletvekili (durumdan haberdar bir komisyon 
üyesi) Sadri Maksudi’nin yanına gelip, kulağına eğilir ve şunu fısıldar: 
“Sadri Bey, ne yaptın? Denizbank adını Atatürk koymuş...”

Sadri Maksudi’nin cevabı şöyledir: “Ne çıkar? Hakikat değişmez ki...”
Meclis Başkanı da ad değişikliği sebebiyle, kanun tasarısının Komis-

yona iade edileceğini bildirir.
O akşam her zamanki gibi, Atatürk’ün etrafında “Sofra” toplanır. 

Aralarında Sadri Maksudi’nin bulunmadığı davetlilerin hepsi geldikten 
sonra, Atatürk sorar: “Eh, ne var, ne yok?

Sadri Maksudi’yi sevmeyen bir milletvekili atılır:
− Millet Meclisinde müessif hâdiseler oldu.
− Ne oldu?
− Zâtı-Devletlerinin dil politikası baltalanmak istendi.
− Ne şekilde?
− Yeni kurulacak banka için tensip buyurduğunuz Denizbank adı 

Sadri Maksudi tarafından tenkid edilerek “garibe” diye vasıflandırıldı.
− Peki içinizden cevap veren olmadı mı?
− ...
Tıs yok...
Atatürk kızar:
− Öyle ise şimdi Sadri Maksudi’ye cevap vereceksiniz... Hem de Rad-

yo’dan... En başta sen, ... sonra...
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61 Editörün Notu: 28 Aralık 1937 günkü gazetelerde bir gece önce radyoda konuşmaları 
yayınlananlar: Siirt Mebusu İsmail Müştak Mayakon, Maraş Mebusu Hasan Reşid Tankut, Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti üyelerinden ve Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Doçent Agop Dilaçar, 
Radyoevi’nde Müfid Özdeş ve Ulus Başmuharriri ve Ankara Mebusu Falih Rıfkı Atay telefonla 
konuşmuşlar. 

Atatürk “sen, sen” diye bazı kimselere hitap eder61.
Daha önce sözü edilen Atatürk’ün Nöbet Defteri adlı esere göre o ak-

şam sofrada bulunup da Radyoevi’ne gönderilmeyenler şunlardır: Hik-
met Bayur, Edip Servet, Asım Us, Cemal Hüsnü, Fazıl Nazmi, Ahmet Ce-
vat, İsmail Hakkı.

Fakat burada bir muamma ile karşı karşıyayız: Falih Rıfkı Atay o ak-
şamki davetliler arasında bulunmadığı halde, radyoda konuşanlar ara-
sındadır. Öyle anlaşılıyor ki radyo meselesi çıkınca, işleri ayarlasın, ki-
taba uydursun diye ona haber verilmiş, Ankara içinde aranıp bulunarak 
Köşk’e çağırılmış. Atatürk’ün emrini Radyo Müdürlüğüne tebliğ eden de 
şüphesiz o idi.

Seçilen 7 (Falih Rıfkı ile beraber 8) kişi arabalara doluşup Radyoe-
vi’ne giderler ve o akşamki radyo programı iptal edilerek, Meclis’te sus-
muş olanlar konuşmaya başlarlar. Sabahın 2’sine kadar süren konuşma-
ların metni, gazetelerde 28 Aralık günü yayınlanır. Niçin 25 Aralık değil? 
Burada da şüphesiz Falih Rıfkı Atay’ın rolü vardır.

Ulus gazetesinin başyazarı olan ve Atatürk’ün yakını bilinen Falih 
Rıfkı’nın o dönemde etkisi büyüktü. Şüphesiz Anadolu Ajansı’na karşı 
baskı kullandı.

Evet, 28 Aralık sabahı bütün Türkiye şaşkınlık içinde idi. Gazetelerin 
birinci ve ikinci sahifelerini tamamen kaplayan, Sadri Maksudi aleyhin-
deki konuşmaların metni idi. Başlıklar şu şekilde: “Sadri Maksudi koyu 
cehaletle itham ediliyor…”

Siyasî kuvvet karşısında bazı insanların ne kadar alçalabildiklerini, 
ne kadar feragat ettiklerini gösteren bu konuşmalardan birini örnek ve-
riyorum:

“Ben Bay Sadri Maksudi’yi hakikaten bir şeyler zanneder-
dim. Halbuki Denizbank sözüne itiraz eden beyanatından 
anladım ki, bu zat hiçbir şey bilmiyormuş. Bir defa Türk di-
linin tamamen cahili olduğuna hasıl olan kanaatimi açıkça 
söylemeliyim. Halbuki, Sadri Maksudi’nin dil hakkında ya-
zılmış ve mukaddimesinde Atatürk imzası ile medh-ü-sena 
edilmiş kitabını okuduğum zaman hakikaten bu zatın dil ile 
alâkası olduğunu sanmıştım. Meclis’te işittiklerim bu sa-
nımı, ne yazık ki tüketti, sıfır yaptı. Ben Sadri Maksudi’nin 
meşhur tarih profesörü olduğunu da işitmiştim. Bu son 
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münasebetle, tam kanaatle anladım ki, bu zat asla tarihçi 
değildir. Tarihi bir papağanın söylediğinden ileri geçmemiş 
bir zavallı imiş... Artık cesaretle daha ileri gidebilirim: Sad-
ri Maksudi bir hukuk profesörü müdür? Henüz bunun üze-
rinde kuvvetli ve müeyyid bir vesika göremedim... kendile-
rinden menkul olmak üzere, Paris Sorbon Üniversitesinde 
kürsü sahibi imiş... Ne kürsüsü? Türk Dili kürsüsü? Hukuk 
Kürsüsü? Bunu henüz tahkike vakit bulamadım. Ancak, Pa-
ris Sorbon Üniversitesinde Sadri Maksudi’ye Hukuk kürsü-
sü vermezler. Türk dili kürsüsü mü? O da şüpheli. Eğer böyle 
bir hata vaki olmuşsa, yazık? Garp âlemi Türk dilini Sadri 
Maksudi’nin ağzından işitmiş oldu. Bay Sadri Maksudi’yi 
bu cesaretten dolayı tebrik etmemek mümkün değildir. Bir 
taraftan Sadri Maksudi Beyi hata içinde, gaflet içinde gör-
memek mümkün değildir, diğer taraftan... ben şimdi hatı-
rıma geleni söyleyeyim: Bay Sadri Maksudi! Sen derslerine 
devam etmeden evvel, Türkçeyi öğrensen ve onun leziz ağ-
zını tatsan, Türkçe konuşmaktan içtinap edersin. Eğer se-
nelerden beri seni Türkiye Türkleri ve Türk gençliği sakat 
Türkçenle verdiğin dersleri dinliyorsa, bunun kendin için 
bir lûtfu mahsus ve Türklüğün taşkın nezaketinin yüksek 
eseri telâkki etmelisin. Yoksa sen, Türkiye’de Türkçe konuş-
maya, Türkçe ders vermeye cesaret edememek mevkiinde 
bir adamsın...”

Yukarıdaki metin 28 Aralık 1937 tarihli Ulus gazetesinden alınmıştır. 
Konuşma metinleri, yer yer ufak kısaltmalarla aynı tarihli Cumhuriyet, 
Tan gibi gazetelerde de vardır. Fakat Denizbank hadisesi asıl Akbaba gibi 
mizah dergilerine sermaye olmuştur. Bu dergilerin hepsi Sadri Maksudi 
ile değil, onun hakkında konuşanlarla alay etmişlerdir. 

... Peki, bütün bunlar olup biterken Sadri Maksudi nerede idi ve de 
ne yapıyordu? Cuma gecesi, radyoda “müthiş cahilliği” ilan edilirken, 
Sadri Maksudi yataklı vagonda mışıl mışıl uyuyordu. Bildiğimiz, kendi-
si 1934’ten beri, Gazi’nin arzusu üzerine, her ayın son haftası sonunda 
trene atlar, İstanbul’a gidip Edebiyat Fakültesi ile Hukuk Fakültesi’ndeki 
derslerini verirdi. Gerçi 1935’te hafta tatili cumadan pazara çevrilmişti. 
Cumartesi saat 1’e kadar iş günü idi. 

O zaman Sadri Maksudi’nin Ankara ve İstanbul’daki ders saatlerine 
yeni bir düzen getirilmişti. Fakat yine her ayın son haftasının cuma ak-
şamı İstanbul’a hareket ederdi. Böylece 24 Aralık akşamı, daha doğrusu 
gecesi olup bitenleri Sadri Maksudi, 28 Aralık günü gazetelerden öğren-
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62 Büyük Millet Meclisi’nde olaylar şu şekilde geçmiştir. Sadri Maksudi’nin Denizbank adının 
Deniz Bankası adına çevrilmesi teklifi ile 24 Aralık’ta verdiği takririn Meclis tarafından kabul 
edilmesi üzerine, Komisyon’a iade edilmiş olan kanun, 27 Aralık Pazartesi günü Komisyon’dan 
geri isteniyor. Ve kurulan bankanın adı Denizbank olmak üzere, kanun yeniden oya sunuluyor ve 
o şekilde çıkıyor.

di. Falih Rıfkı o utanç verici konuşmaların yayınlanmasını önleyeme-
miş, fakat üç gün erteletmişti62.

Sadri Maksudi’nin bazı dostları “Atatürk’ten randevu iste, Denizbank 
kelimesi aleyhinde konuştuğun için af dile!” diye ısrar etmişlerse de o 
dimdik durmayı tercih etmiştir. Öte yandan, Atatürk’ün olup bitenlere 
üzülmüş olduğu anlaşılıyor. Çünkü “Denizbank hadisesi” diye meşhur 
olayın son safhası şöyle:

Kamile ve Sadri Maksudi Ankara’da
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31 Aralık Cuma sabahı, Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Celal Bey Sadri 
Maksudi’yi telefonla arayarak, mümkünse aynı gün için randevu ister. 
Randevu alınca da öğleden sonra, Sadri Maksudi’yi Karanfil Sokağında-
ki evinde ziyaret ederek, Atatürk’ün selamlarını getirdiğini, kendileri-
nin 24 Aralık gecesi radyoda söylenenleri katiyen tasvip etmediklerini, 
bunun bilinmesini arzu buyurduklarını söyler.

Başlangıçta çok resmî konuşan Başyaver Celal Bey, sohbet ilerledikçe 
açılmış, samimileşmiş ve Atatürk’ün 24 Aralık gecesi radyoda konuşan-
ları 25 Aralık akşamı sofraya çağırarak azarladığını söylemiştir. Nöbet 
Defteri’ne bakılarak durum kontrol edildiği zaman, hakikaten konuşan-
ların çoğunun 25 Aralık akşamı sofrada oldukları görülmektedir. Bu is-
bat ediyor ki, Atatürk Sadri Maksudi’den çok Meclis’te “Denizbank” adı-
nı müdafaa etmeyip sustukları halde, Sadri Maksudi’yi jurnal edenlere 
kızgındı.

Başyaver Celal Bey ile görüşüldüğü günün gecesi yılbaşı gecesi idi. 
Ertesi gün 1938 yılına girildi. On ay sonra Türklük ve insanlık Atatürk’ü 
kaybedecekti...

10 Kasım günü Sadri Maksudi radyodan acı haberi öğrendiği zaman, 
radyo başında hüngür hüngür ağladı. 
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1-	 aNKaRa’DaKİ	yıLLaR	(1938–1943)
Atatürk’ten sonra Fevzi Paşa’nın şahsında ordunun desteği ile, İsmet 

İnönü Cumhurbaşkanı seçildi ve “Millî Şef” dönemi başladı. İsmet İnönü 
dönemi için neden “Millî Şef” dönemi deniyor? Sadri Maksudi’ye göre 
bu, İsmet İnönü’nün Atatürk zamanındakinden daha totaliter bir Şeflik, 
bir Başkanlık rejimi uygulamış olmasındandır. İsmet Paşa, Başbakanlık 
yapmaya alışık olduğu için, Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Başba-
kanlık işlerine karışmaya devam etti.

İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olunca, otomatik olarak, Halk Partisi’nin 
de başına geçti. Çok geçmeden 1939 seçimleri yapıldı. Daha önce de işaret 
ettiğimiz gibi, Tek Parti zamanında seçimler tayinden farksızdı. 

Bilindiği üzere, Atatürk Türkiye’ye demokrasiyi getirmeyi arzu etmiş, 
bu amaçla 1930’da Fethi Okyar’a Serbest Fırka’yı kurdurmuştu. Serbest 
Fırka kurulunca, memleketin bazı bölgelerinde ölçüsüz heyecan ve taş-
kınlıklar olmuştu. Sadri Maksudi’nin fikrine göre İsmet Paşa, Atatürk’e 
bu taşkınlıkları milletin henüz demokrasiye hazır olmadığına dair delil 
olarak gösterdiği için Serbest Fırka kapatılmıştır.

İsmet İnönü 1939 seçimlerinde Atatürk’ün adamlarını listelerden çı-
kardı, kendi adamlarını koydu. Sadri Maksudi Atatürk’ün adamlarından 

sayıldığı için Meclis dışında kaldı. 
Meclis üyeliğinden ayrılınca Sadri 
Maksudi, Hukuk Fakültesinde bir 
ders daha üzerine aldı ve 1940’tan 
itibaren çok sevdiği Hukuk Felsefe-
sini okutmaya başladı. Aynı yıl Ordi-
naryüs Profesörlüğe terfi etti1.

ağabeyi	ahmed	hâdi	Maksudi’nin	
Ölümü

1941’de Sadri Maksudi’ye, Rus-
ya’dan acı bir haber ulaştı: Çok sev-
diği ağabeyi Hâdi Maksudi vefat et-
mişti. İki kardeş yirmi yıldan beri 
mektuplaşmıyor, mektuplaşamıyor-
lardı. Sadece Hacca giderken, Tür-
kiye’ye uğrayan bazı Rusya Müslü-
manları vasıtasıyla birbirlerinden 
haber alabiliyorlardı.
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1 Prof. Ahmet Mumcu, Ankara Hukuk Fakültesinin Yarım Yüzyıllık Tarihi, Ankara Hukuk Fakültesi 
yayınlarından No.416 Ankara 1977 s.255
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Hâdi Maksudi 1939 yılında
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Sadri Maksudi, birçok başkaları gibi, Sovyet düşmanı ve burjuva sa-
yıldığından Sovyetler Birliği’nde kara listede bulunuyordu. Onunla iliş-
kisi olmak bir suçtu. Nitekim Sadri Maksudi Rusya’dan ayrıldıktan sonra 
ağabeyine bir iki defa mektup göndermiş, fakat cevap alamamıştı. Sonra 
bir başkasından dolambaçlı yoldan, şöyle bir mesaj gelmişti: “Ağabeyi-
niz Hâdi Maksudi’ye mektup yazmayın! Sizden mektup aldıkça, bir müd-
det hapiste yatıyor...” diye...  

Sadri Maksudi’den on yaş kadar büyük olan ağabeyi onun için bir 
ikinci baba olmuş, yetişmesinde rol oynamıştı. Hâdi Maksudi bir peda-
goji dehası, “öğretme” sanatının ustası idi. Kazan Türkleri arasında, her 
konudaki okul kitapları Hâdi Maksudi tarafından yazılmış kitaplardı. 
Rusya Medreseleri için yazmış olduğu Arapça Gramer kitabında Arapla-
rın grameri o kadar kolay bir şekle sokulmuştu ki, Mısır maarifi bundan 
haberdar olup, kitabı Arapçaya çevirtmiş ve okullarda mecburî kitap ka-
bul etmişti. 

Bütün bunları Muharrem Fevzi Togay, 1 Ekim 1941 tarihli Tasvir-i Ef-
kâr gazetesinde yayınladığı uzun yazıda belirtmiştir.

Sadri Maksudi derin bir keder devresi geçirdikten sonra, teselliyi ça-
lışmakta buldu. Yıllardan beri okuttuğu, fakat kitap halinde çıkarama-
dığı hukuk tarihi notlarını Hukuk Tarihi Dersleri adı ile 1941 yılı içinde 
bastırdı. Kitap sadece öğrencileri tarafından kapışılarak az zamanda 
tükendi. Bunun üzerine ünlü bilgin bazı ilavelerle zenginleştirerek ve 
adını Hukuk Tarihi’ne değiştirerek, 1942 yılında yepyeni bir kitap halinde 
yayınladı. Kitabın gördüğü rağbet üzerine 1944’de ikinci, 1948’de üçüncü 
baskısı yapılacaktı.

1943 yılının başında milletvekili seçimleri yapıldı. Sadri Maksudi bu 
seçimlere fazla ilgi göstermedi. Aynı günlerde Başvekil Şükrü Saraçoğlu 
tarafından İkinci Maarif Şur’ası açıldı. Sadri Maksudi öteden beri eğitim 
işlerine büyük önem verirdi. Şura’da, Ahlak Komisyonu üyelerinden biri 
olarak, dikkatleri çeken bir rol oynadı.

16 Şubat 1943 tarihli Tasvir-i Efkâr gazetesinde, Peyami Safa’nın kale-
minden aşağıdaki satırları okuyoruz:

“Komisyonda, Reisten sonra ilk söz alan üye Profesör Sadri 
Maksudi Arsal oldu: ‘Yeni baştan ahlak prensipleri koyacak 
değiliz,’ dedi. ‘Alemşümul prensipler herkesçe malumdur. 
Bizce mücerret ahlak davası değil, Türk milletinin ahlaki-
yatı bahis mevzuu olmalıdır...’ Sadri Maksudi Türk milleti-
nin yüksek ahlakî vasıflarına tarihin her devrinde şahadet 
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2 O yıllarda henüz üniversite muhtariyeti yoktu ve nakilleri yapmaya Maarif Vekaleti yetkili idi.
3 Sadri Maksudi bu dersin adını değiştirip “Hukuk Felsefesi” yapmış ve sınırlarını genişletmiştir.
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eden delilleri kısaca hatırlattı”.
Zamanın meşhur solcularından Sadrettin Celal Antel, Sadri Maksu-

di’nin bu sözlerine sinirlenir ve müdahale eder. Sadrettin Celal’in söy-
lediği sözler şunlardır: “Milletlerde irsî ahlâk diye birşey yoktur. Bir 
İngiliz ahlakı, bir Fransız ahlakı, bir Türk ahlakı olamaz”. Peyami Safa 
yazısının ikinci başlığını şöyle koymuş: “İki Sadrilerin iki zıt fikri”. 

* * *

Atatürksüz bir Ankara Sadri Maksudi’ye tatsız tuzsuz geliyordu. Artık 
hayli yaşlanmıştı da. Sık sık yüksek tansiyon krizleri geçiriyordu. Dok-
torlar buna Ankara’nın iklimini sebep gösteriyor, deniz kenarında bir 
yerde yaşamasını tavsiye ediyorlardı. 

Sadri Maksudi’nin küçük kızı Naile evlenip İstanbul’a yerleşmişti. O 
yıllarda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde doçent olan büyük kızı da 
kocasının işi dolayısıyla vazifesini İstanbul’a naklettirmeye çalışıyordu. 
Yaşlı profesör 1942-43 ders yılı sonunda Maarif Vekaletine başvurdu2 ve 
kendisine temelli olarak İstanbul Hukuk Fakültesi’ndeki boş derslerden 
birinin verilmesini istedi. Bunun üzerine, 18 Ekim 1943’te, 1282 sayılı Ta-
yin Kararnamesi ile İstanbul Hukuk Fakültesine nakledildi. Okutacağı 
dersler Hukuk Başlangıcı3 ve Hukuk Tarihi dersleri idi.  

Ordinaryüs Profesör Sadri Maksudi Ankara’dan ayrılmadan önce, 
son bir defa öğrencileri ile buluşma arzusunu duymuştur. Ulus gazetesi-
nin 24 Ekim 1943 tarihli sayısının ikinci sahifesinde aşağıdaki satırları 
okuyoruz:

“Ankara Hukuk Fakültesinden naklen İstanbul Hukuk Fa-
kültesine tayin olan Prof. Sadri Maksudi Arsal dün Ankara 
Hukuk Fakültesinin Konferans salonunda öğrencilerine hi-
taben bir konferans vermiştir. Konferansta Hukuk Fakül-
tesi Profesör ve talebeleri ve mezunlarından başka seçkin 
bir dinleyici kalabalığı bulunuyordu. Konferansın konusu 
‘Bir münevver Türk’ün hayatında önder olması temenni 
olunan esas ve hakikatler’ idi. Büyük ilgi ile dinlenen ve sık 
sık alkışlanan bu konuşmadan sonra, Fakülte Dekanı Prof. 
Esat Arsebük kürsüye gelerek, değerli Prof. Sadri Maksudi 
Arsal’ın ayrılışı dolayısıyla duyduğu teessürü ve 18 yıldan 
beri Profesörün Fakülte’ye yapmış olduğu hizmetleri be-
lirtmiştir...”
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Ulus gazetesinin aynı sayısında konferans hakkında Behçet Kemal 
Çağlar’ın uzun bir yazısı da yayınlanmıştır. Yazıda ezcümle, şu satırlar 
okunmaktadır:

“Bu bir beylik konuşma değildi. Çoktan susadığımız ve ara-
dığımız bir konuşma idi. Onu dinleyen gençlere baktım: Ay-
lardır susuzken, ağzı duru bir pınara değen ceylanlar gibi 
memnundular.”

Konferanstan sonra Profesörün etrafını alan öğrencileri, özellikle 
eski mezunlar şöyle diyorlardı:

“Sizin son ders öğütlerinizi hiçbir zaman unutmayacağız!”
Ne idi “Son ders öğütleri”? Sadri Maksudi adet edinmişti; son sınıf 

öğrencilerine, yani mezun olacak olanlara yılın son dersini verdikten 
sonra, onlara bir baba gibi hitap eder, meslek hayatları bakımından tav-
siyelerde, öğütlerde bulunurdu. Son sınıf öğrencileri, son derse girerken 
derin heyecan duyarlardı ve öğütleri dinlerken dikkatli not tutarlardı.

Sadri Maksudi’nin başka sınıflarda da şöhret kazanmış olan bu “Son 
ders öğütleri” az çok değişik versiyonlar halinde, birkaç defa öğrencileri 
tarafından yayınlanmıştır. İlk defa 1942’de Ankara Hukuk Fakültesi Öğ-
renci Derneği tarafından, 1941–1942 Yıllığı adlı kitapta, daha sonra Türk 
Kültürü dergisinin Mart 1967 tarihli Sadri Maksudi Özel Sayısında. En 
son olarak da Filiz dergisinin Mayıs 1971 tarihli sayısında yayınlanmış-
tır.

Biz burada Özel Sayıdaki metinden alıntılar yapıyoruz4:

“… İşte böylece programımızı ikmal etmiş bulunuyoruz. Ya-
kında imtihanlarınızı vereceksiniz. Bir kısmınız diplomala-
rınızı alacak ve hayata atılacaksınız… Hayata atılmak için 
tam manasıyla mücehhez misiniz? Bunun için alacağınız 
diploma kâfi midir?
Hayır aziz talebelerim, diplomanın temsil ettiği mahdut 
bilgi yükünü her an arttırmaya gayret etmezseniz, cemiye-
tin sizden beklediğini veremezsiniz. Sizler şimdiden sonra, 
milletimizin münevver zümresini teşkil edeceksiniz. Fakat 
yüksek tahsil diplomasına sahip olmak insanın münevver 
olduğuna delil teşkil etmez. Diploma, hâmilinin münevver 
olabileceğini mübeyyin bir vesikadır. 
Münevverlik nedir? Münevver kimdir? Münevver bir taraf-
tan bilgisi, kültürü, bir taraftan da kanaat ve prensipleri 
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olan insandır… Hakiki münevver olmak isteyen insan, bir 
taraftan kendi ihtisasına taalluk eden neşriyatı takip etme-
li, bir taraftan da umumi kültürünü genişletmeye çalışmalı-
dır. Bunun için de okumalı, durmadan okumalıdır…
… Burada münevverliğin ikinci şartına geliyorum: Hakiki 
münevver şuurlu olan münevverdir, yani kanaat, hüküm 
ve prensiplerden teşekkül eden sağlam bir hayat görüşüne 
sahip insandır… Bu da kâfi değildir. Kendi vazifeleriniz, ha-
yatta, camiada oynamak istediğiniz rol, ifa etmek istediği-
niz hizmetler ve varmak istediğiniz hedef hakkında da açık 
fikir ve kanaatiniz olmalıdır…
Sizlere bir tavsiyem daha vardır: Bir Türk olduğunuzu hiç-
bir zaman unutmayınız… Türk olmaktan dolayı hepimizin 
gurur duymamız yerindedir. Bu gurur sizlere Türklüğü ya-
şatmak ve yükseltmek arzusunu ve aynı zamanda onun için 
her türlü fedakarlığı göze almak kuvvetini verecektir. Ara-
nızdan, Türklüğü yükseltecek kimseler çıkacağından kati-
yetle eminim…
… Gerek avukat gerek hakim olarak zayıfları kuvvetlilere, 
haklıları haksızlara karşı korumak vazifesi sizlere düşü-
yor… Sizlerin, kendi menfaatiniz için, haksızlık yapmanı-
zın hatır ve hayale gelmesi bile imkansız bir ihtimaldir…”

2-	 EMEKLİ	PRoFESÖR	DEMoKRaSİ	havaRİSİ	(1945–1946)
Sadri Maksudi’nin İstanbul’a taşındığı 1943 yılında, İkinci Dünya Sa-

vaşı en kritik dönemini geçirmekte idi. Aslında denebilir ki, İsmet İnönü 
dönemi İkinci Dünya Savaşı dönemidir. Çünkü Atatürk’ün ölümünden az 
zaman sonra Hitler ve müttefikleri ile dünyanın hemen bütün diğer dev-
letleri arasında savaş patlak vermişti. İsmet İnönü’nün en büyük tarihi 
hizmeti Türkiye’yi bu savaşa sokmamış olmasıdır. 

Sadri Maksudi 1939–1945 dünya savaşını bir maçı seyreder gibi, bü-
yük ilgi ve heyecanla takip etmiştir. Onun gözünde bu savaş Hitler ile 
Stalin arasındaki ölesiye bir güreşti. Stalin kazanırsa Hitlerizm, Hitler 
kazanırsa Komünizm yıkılacaktı. Sadri Maksudi’nin Hitlerizmde beğen-
mediği şeyler vardı fakat Rusların yenilmesi ve komünizmin yenilmesi 
Türklük için lazımdı. Çünkü Hitler’in zaferi Kızıl Rus İmparatorluğunun 
dağılması ve Sadri Maksudi’nin ümitlerine göre, Rusya Türklerinin hür-
riyete kavuşması demek olacaktı.
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Rusya’da iken nasıl aklı İstanbul’da idi ise şimdi de aklı Rusya’daki 
kardeşlerinde idi. 

Sadri Maksudi daha Ankara’da iken, 1943 yılının başında, Almanla-
rın Stalingrad’da Ruslara mağlup olması kendisi için büyük bir darbe ol-
muştu. Savaşın başında Almanları tutar gibi olan İsmet Paşa da 1943’ten 
sonra politikasını değiştirmişti. 

Türkiye’de Ruslara satılmış pek çok ajan vardı. Bunlar özellikle sa-
natçı, öğretmen ve yazarlar arasında bulunmakta idiler. 1943’ten sonra 
resmi makamlar bunlara hoşgörü göstermeye başlamışlardı. İşte o sı-
rada, milliyetçi Nihal Atsız ile komünist Sabahattin Ali arasındaki dava 
münasebetiyle, 3 Mayıs olayı patlak vermiş ve Turancılık davası başla-
mıştı. Milliyetçi idealist gençler suçlu sayılarak tutuklanmış ve hapislere 
atılmışlardı. İsmet Paşa’nın 19 Mayıs 1944’teki meşhur konuşması Sadri 
Maksudi’de hem şaşkınlık hem üzüntü yarattı.

Üzücü olayların birbirini kovaladığı bu dönemde Sadri Maksudi’nin 
kalbini parça parça eden bir şey de Kırım Türklerinin durumu idi. Ken-
disinin de gençliğinde bütün bir yıl yaşadığı Kırım bölgesi Rusya’nın en 
güzel, en sevimli bölgesi idi. Kırım Türklerinin, Ruslara nefretlerinden 
Almanların tarafını tutmuş olmaları kolay anlaşılır bir şeydi. İşte şimdi 
ceza olarak vatanlarından sürülüyorlardı.

O sırada Sadri Maksudi’nin en büyük korkusu Rusların Boğazları ve 
İstanbul’u istemesi idi. Bu korkunun boşuna olmadığı da çok geçmeden 
meydana çıktı. Her zaman saf olan Amerika’nın savaş sonundaki gafleti 
ve Avrupa’nın yarısını Ruslara peşkeş çekmesi Sadri Maksudi’nin kalbin-
de manevi bir yara açtı.

* * *

Sadri Maksudi İstanbul’a taşındıktan iki yıl sonra, yaş haddinden 
emekliye ayrıldı. Burada yıllar bakımından geriye giderek, bir nokta-
da açıklama yapmamız gerekiyor. “Yeni bir ilim yaratırken” bölümün-
de anlattığımız gibi, Sadri Maksudi ve ailesi 1925 yılının Nisan ayında, 
Bakanlar Kurulu’nun kararıyla Türk tabiiyetine geçince, Paris’teki Türk 
Şehbenderliğinden yeni nüfus cüzdanları almışlardı. Bu cüzdanları tan-
zim eden Şehbenderlik Kâtibi Maksudi’lerin ellerindeki evrakta Milâdî 
olarak gösterilen doğum tarihlerini Hicriye çevirmeye mecbur olmuştu. 
Çünkü 1925 başında Türkiye’de henüz Hicrî takvim geçerli idi.
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Eylül 1925’te, Sadri Maksudi’nin Ankara Hukuk Mektebine müderris 
olarak tayini, pek tabii olarak, nüfus cüzdanındaki Hicrî tarihe göre ya-
pılmıştı. Fakat 1925 yılının sonunda, 26 Aralık’ta, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hicri takvimi lağvedip Milâdî takvimi kabul etmişti. Artık bütün 
tarihlerin Milâdî olarak yazılması mecburi idi.

Derken, 1926’da Sadri Maksudi’nin başına şöyle bir şey gelmişti: Bir 
resmi işlem sırasında, nüfus cüzdanındaki Hicri tarihi Miladiye çevir-
mek gerekince, Sadri Maksudi şaşırıp kalmıştı, çünkü hesap tutmuyor-
du. 

Kamile Hanım’ın ve kızların nüfus cüzdanlarına da bakılınca, görül-
müştü ki aynı yanlış oralarda da var. Kısacası, Paris Şehbenderliğindeki 
acemi veya dalgın katip ailenin doğum tarihlerini bir yıl fazla yazmıştı, 
yani yaşlarını bir eksik. Yanlış olan sadece doğum yılları da değildi. Bü-
tün ailenin doğum günleri de yanlıştı. Şehbenderlik kâtibi unutmuştu 
veya bilmiyordu ki, Rusya’da düzenlenmiş belgelerdeki tarihlere 13 gün 
ilave etmek lazımdır. 

Sadri Maksudi soruşturmuş ve öğrenmişti ki, bütün bu yanlışlıkları 
idari yoldan düzeltmek mümkün değil, dava açmak ve şahit göstermek 
lazım. Sadri Maksudi, şahit olarak gösterebileceği tek insan olan Yusuf 
Akçura’ya meseleyi açmıştı. Yusuf Akçura ise, hayatında hiçbir sıfatla 
mahkemeye gitmediğini söyleyerek şahitlik etmeye istekli olmadığını 
belli etmiş: “Bir yıl farkın ne ehemmiyeti var?” demişti. 

* * *

Sadri Maksudi emekli olduktan sonra, dinlenmek şöyle dursun, son 
derece yoğun bir faaliyet dönemine girdi. Sanki asla yaşlanmadığını, 
kafasının ve kaleminin kuvvetinden bir şey kaybetmediğini ispat etmek 
istiyordu.

İlk önce “Hukuk Felsefesi” ders notlarına sarıldı. Yıllarca Ankara’da 
ve son olarak İstanbul’da okuttuğu bu dersi çok severdi. Çünkü genel-
likle felsefe denen şeye düşkündü. Kütüphanesi felsefe kitapları ile dolu 
idi5.

Sadri Maksudi birkaç ay içinde “Hukuk Felsefesi” ders notlarını kitap 
halinde basılacak hale soktu ve 1946 yılının başında bu kitabı bastırma-
ya gönüllü olan İstanbul Üniversitesi Talebe Cemiyetine teslim etti. 
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Buradan sonra emekli profesörü yepyeni bir faaliyet içinde görüyoruz. 
O zamanın çok okunan gazetesi olan Tasvir ’de 1945 yılının Ekim ayın-

dan itibaren, hemen her hafta, Sadri Maksudi’nin uzun birer makalesi 
çıkmaya başlar. Konu? Hürriyet ve Demokrasi... Üniversiteler için Hürri-
yet, yani Muhtariyet... Halk için Hürriyet, yani Demokrasi.

1945’te İkinci Dünya Savaşı son bulmuştu. Savaşın son bulması ile 
Hitler ve Mussolini’nin totaliter rejimleri de yıkılmıştı. Türkiye’de de to-
taliterliğin yıkılması lazımdı. Bilginler, yani üniversite hocaları da halk 
da artık hürriyete kavuşmalı idi. 

1946’dan önce üniversiteler sıkı sıkıya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
idi. Sadri Maksudi’nin Şubat 1946 ile Haziran 1946 arasında, bilim adam-
larının, yani üniversitelerin hürriyeti konusunda yayınladığı beş uzun 
yazı şunlardır:

- “İlim ve Hürriyet” (17 Şubat 1946)
- “Eski Yunanistan’da İlmî Muhtariyet” (24 Şubat 1946)
- “Üniversite Muhtariyeti” (3 Mart 1946)
- “Üniversite Muhtariyetini Zaruri Kılan Sebepler” (10 Mart 1946)
- “Milletlerin Hayatında Yüksek Öğrenim ve Profesörler 

Sınıfının Dilekleri” (2 Haziran 1946)
“Muhtariyet” kelimesi, üniversitelere uygulanması açısından, Sadri 

Maksudi’nin icadıdır. 1946’dan önce Türkiye’de üniversitelere ait olarak 
ne muhtariyetin kendisi ne de adı vardı. Sadri Maksudi, Rusya’da iken 
kurduğu “siyasi muhtariyeti” düşünerek, “otonomi” karşılığı muhtariyet 
kelimesini kullanmış ve kelime tutmuştur. 

Sadri Maksudi’nin Şubat ve Mart aylarında yayınlanan yazıları öyle 
etkili olmuştur ki, daha Nisan ayında bir Üniversiteler Kanunu hazırla-
mak için, Üniversite içinde bir Komisyon kurulmuştur. 

Tabii emekliliği sebebiyle, Sadri Maksudi Komisyona alınamıyordu. 
Üniversitenin dışında idi. Fakat kurulan Komisyon Sadri Maksudi’nin fi-
kir ve dileklerini harfi harfine yerine getirerek, bunları hazırlanan tasa-
rının içine alıyordu. Tasarı Mayıs ayı içinde Millet Meclisi’ne sevk edildi. 

Tasarı görüşülürken, Sadri Maksudi 2 Haziran 1946 tarihli yazısı ile 
son bir defa Meclis’i etkiledi. 

4936 sayılı yeni Üniversiteler Kanunu 13 Haziran 1946’da Meclis’ten çıktı. 

3-	 tEKRaR	ÜNİvERSİtEDE	(1946-1950)
İstanbul Hukuk Fakültesi, Sadri Maksudi’nin emekliliği sebebiyle bı-

raktığı “Hukuk Tarihi” dersini okutacak birini bulamamıştı. Kasım ayı 
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gelmiş çatmış, üniversite açılmış, 1946-47 ders yılı başlamış, gelgelelim 
Hukuk Tarihi gibi önemli bir ders boş geçiyordu. Diğer taraftan, 13 Ha-
ziran 1946’da kabul edilen Üniversiteler Kanunu emeklilik yaşı olarak 70 
yaşı kabul etmişti. Sadri Maksudi ise 65 yaşında emekliye ayrılmıştı. An-
cak yeni kanun, eski deyime göre “mâkabline şâmil” değildi, yani daha 
öncesi için geçerli sayılmazdı.

Bütün fakülte Sadri Maksudi’nin eski dersine tekrar sahip çıkmasını 
arzuluyordu. Bütün profesörler bu değerli hukukçunun Hukuk Tarihi adlı 
kitabını hayranlıkla okumuşlardı. Sadri Maksudi’den rica edildi: “İki sa-
tırlık bir dilekçe yazın.” Formülü raportör seçilen Prof. Ebulûlâ Mardin 
buldu ve günün birinde Sadri Maksudi’nin adresine, Hukuk Fakültesi 
Dekanlığı’ndan, 26 Kasım 1946 tarihli ve 1819 sayılı aşağıdaki yazı geldi:

“Fakülte Profesörler Kurulu münhal bulunan Hukuk Tarihi 
kürsüsüne zatıâlinizin intihabını ittifakla kararlaştırmış ve 
bu karar Üniversite Senatosunca yine ittifakla onanmıştır.”

Ve Sadri Maksudi bir hafta sonra, Hukuk Tarihi derslerine bıraktığı 
yerden devam etti. Bu şüphesiz, binde bir gerçekleşen bir olaydı. Fakat 
Sadri Maksudi’nin hayatı binde bir gerçekleşen olaylarla doludur. 

* * *

1946 başında, Hukuk Felsefesi kitabı çıkar çıkmaz, Sadri Maksudi Türk 
Hukuk Tarihi’ni baskıya hazırlamaya başlamıştı. Bu, yaşlı profesörün en 
mühim eseri olacaktı. Bir kere, kendisi Türk Hukuk Tarihi ilminin babası 
idi. Nasıl ki Herodot için “Tarihin babası” denilmektedir. Bu ilmi kendisi 
yoktan var etmiş, kendisi yaratmıştı. Türk Hukuk Tarihi Türklerin İslâ-
miyet’ten ve İslam Hukukundan önceki hukukun tarihi idi.

Bildiğimiz gibi, bu ilmin kitabı 1928 yılının başında Arap harfleriyle 
basılmıştı. O zamandan beri, bu yeni ilmi biraz geliştirmek, yeni kay-
naklar bulup kitaba ilaveler yapmak arzusu Profesörü yeni bir baskı 
çıkarmaktan alıkoymuştu. Gerçekten yıllar boyunca kitabı hayli geniş-
letmiş, yeni bilgiler bulmuş, bunlardan yeni neticeler çıkarmış, yeni yo-
rumlar yapmıştı.

Sadri Maksudi bir yandan derslerini yaparken, bir yandan da 1947 
yılını bu çok önem verdiği kitabını bastırmakla geçirir. Kitaba “İlave” 
adını verdiği bir fasıl ekler. Bu, 1924’te, “Société Asiatique”de okuduğu 
tebliğin bir az genişletilmiş metnidir. “Oğur ve Oğuz” başlığını taşıyan 
bu ek faslın başına, bir de şu vecize konmuştur: “Türk tarihinde Oğuz 
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Türkleri yoktur, yalnız Türk Oğuzları vardır”. Bazı tarihçileri, özellikle 
Oğuz uzmanı tarihçilerini kızdırdığı muhakkak olan bu vecize, şu mesa-
jı taşımaktadır: “Türk tarihi yeni baştan yazılmalıdır.”

Sadri Maksudi, 1924’te Paris’te ortaya attığı ve 1925’te Fuat Köprü-
lü’nün çürütmek isteyip de çürütemediği, büyük Wilhem Thomsen ta-
rafından da kabul edilen tezini daha yeni, daha kuvvetli delillerle bes-
lenmiş olarak dünyaya ilan ediyordu: Bir kısım Türklere Oğuz denmiş 
olmasının Arap ve Fars tarihçilerinin bir hatasından başka bir şey ol-
madığı, “Oğuz” kelimesinin sadece ve sadece “Kabileler” demek olduğu 
açıkça anlaşılıyordu. Sadri Maksudi’nin bir tarihçi olarak ortaya attığı 
mesele, bugün dahi aktüalitesini koruyan, tarihçilerin karşısında dikili 
duran bir meseledir. 

Bastırdığı kitabın adını koyarken, Sadri Maksudi’nin tevazu ve tered-
düdü tuttu. Kötü niyetli kimseler diyebilirlerdi ki, bu kitapta hukuktan 
çok tarih var. Türk hukuku ilmi ancak 1925’te doğduğu için, ancak birkaç 
hukukçu nesli üzerinde çalıştıktan, yeni araştırmalarla zenginleştiril-
dikten sonra, son şeklini bulacaktı. Bir alçakgönüllülük şaheseri olan 
“Önsöz”ünde ifade ettiği bu düşünceler neticesinde Sadri Maksudi, kita-
bına gerçek adını vereceği yerde, tutuyor ona Türk Tarihi ve Hukuk adını 
veriyor. 

Kitap 1947 yılının sonunda yayınlanınca, Sadri Maksudi’nin gerek 
dostları gerekse yakınları, adına itiraz etmişler, bu adı beğenmemişler-
di. Bunun üzerine büyük bilgin, eserinin yeni baskısı yapıldığı takdirde, 
Türk Hukuku Tarihi adı ile yayınlanması ve icabında tarihî bilgiler ayrı, 
hukukî bilgiler ayrı puntolarla basılması hakkındaki kararını yakınları-
na bildirmiştir. 

Kitap çıkınca, 21 Şubat 1948 tarihli Cumhuriyet ’te Kemal Salih Sel, 1 
Mart 1948 tarihli Tasvir ’de Bahadır Dülger, 12 Mart 1948 tarihli Ulus’ta 
Coşkun Üçok güzel birer yazı yayınlamışlardır. 

* * *

Atatürk döneminde Sadri Maksudi’yi en çok üzmüş olan olay 1931’de 
Türk Ocakları’nın kapatılması olmuştu. Türk Ocakları kapatıldıktan 
sonra, Ocakların “Umumî Reisi” Hamdullah Suphi Över elçi olarak Ro-
manya’ya gönderilmişti. Hamdullah Suphi Romanya’da yine Türkçülük 
yapmış, oradaki Gagavuz adı verilen Hıristiyanlaşmış Türklerle ilgi-
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lenmiş, onların Türkiye’ye göç etmesini teşvik etmişti. Sadri Maksudi, 
Avrupa seyahatlerinde birkaç defa Bükreş’e uğramış, Hamdullah Sup-
hi’nin misafiri olmuştu. Hamdullah Suphi İkinci Dünya Savaşı boyun-
ca Bükreş’te kalmış, Romanya Demir Perde içinde kalınca, Türkiye’ye 
dönmüştü. Hamdullah Suphi, Sadri Maksudi’nin dünyada en çok sevdiği 
insanlardan biri idi. Sevimli bir kişiliğe sahip olmaktan başka, Türkiye 
Türklüğünün temsilcisi idi. 

Hamdullah Suphi Türkiye’ye döndüğü günden beri, Sadri Maksu-
di ona Türk Ocakları’nı yeniden kurmayı telkin ediyordu. Aynı arzuyu 
besleyen başka Ocaklılar da vardı. Arada bir toplanıyor, görüşüyorlardı. 
1949’da zamanı ve zemini uygun buldular.

17 Mart günü Eski Ocaklılar Hamdullah Suphi’nin ünlü babasından 
kalmış İbrahim Suphi Paşa Konağında toplandılar ve tarihî kararı aldı-
lar. Gazetecilere haber verilmişti. 18 Mart 1949 tarihli Tan gazetesinde şu 
satırları okuyoruz: “H. Suphi Tanrıöver şunları söylemiştir: 

“Bugün eski mesai arkadaşlarımızı aramızda görmek ve bu 
irfan ve insaniyet ocağının (yani Türk Ocağı’nın) yeniden 
kurulmasına şahit olmak bahtiyarlığını duyuyorum.
“... Bundan sonra toplantıda hazır bulunan; eski Türkistan6 

İstanbul 1950 - Soldan sağa Adile Ayda, Reşid Ayda, Sadri Maksudi Arsal, 
Kamile Arsal, Naile Turhan, Vahit Turhan



196 V. ATATÜRK’TEN SONRA

Cumhurreisi Sadri Maksudi, Ispartalı Tevfik Ragıp Nuret-
tin, Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Hıfzı Tevfik Gönensay, sıra 
ile söz alarak Ocaklar hakkındaki görüşlerini anlattılar. 
Prof. Sadri Maksudi’nin teklifi ile bir beyanname hazırlan-
ması için lazım gelen kanunî teşebbüslerde bulunmak üze-
re, muvakkat bir İdare Heyeti seçilmiştir.”

O gün Sadri Maksudi’nin, hayatının mutlu günlerinden birini yaşa-
mış olduğu muhakkaktır.

4-	 tEKRaR	MİLLEtvEKİLLİğİ	vE	MİLLî	vE	MİLLEtLERaRaSı	
aLaNLaRDa	BaŞaRıLaR	(1950-1952)
1950 yılının Mayıs ayında yeni seçimlerin yapılmasına karar veril-

mişti. Bu defaki seçim daha önceki seçimlere benzemiyordu. Halk Par-
tisi’nin karşısında gelişmiş, güçlenmiş bir Demokrat Parti vardı. Sadri 
Maksudi, biraz da öz evladı saydığı Demokrat Partinin az zamanda bü-
yük güç kazandığını gördükçe seviniyordu. Bu, Türkiye’nin demokrasiye 
kavuşacağının müjdesi idi. 

Sadri Maksudi 1950 yılının Mayıs başında, vaktiyle 1946’da yazdı-
ğı yazıların devamı niteliğinde bir yazı yazdı ve Cumhuriyet gazetesin-
de yayınladı. 2 Mayıs’ta çıkan ve “Demokrasi Kapısı Önündeyiz” başlı-
ğını taşıyan bu yazı kehanetlerle dolu idi ve şu sözlerle son buluyordu; 
“Demokrasinin kapısına kadar gelmişizdir. Bu kapıdan, demokrasinin 
memleketimiz için bir hürriyet, refah ve medenî inkişaf rejimi olacağına 
inanarak, büyük bir azim ve vekarla girmeliyiz. Ne mutlu tarihî ve siyasî 
fırsatlardan istifade etmesini bilen milletlere.”

Sadri Maksudi’nin bu yazısından dolayı, kendisine Demokrat Partili-
lerden tebrik yağmıştır. Sadri Maksudi kendisi de Demokrat Parti’ye üye 
yazılmıştı ve Ankara listesinden milletvekili adayı idi. 

Her şey tereyağından kıl çeker gibi olup bitmişti. Refik Koraltan’ın 
kızı, değerli insan Ayhan Timurtaş’ın dediğine göre, Sadri Maksudi’ye 
adaylık teklif etme fikri, babasından gelmişti. Refik Koraltan’ın fikrini 
Sadri Maksudi’nin Hukuk Fakültesinden öğrencisi olan Adnan Menderes 
sevinçle kabul etmişti. Öteki iki kurucu, yani Celâl Bayar ile Fuat Köprü-
lü itiraz etmemişlerdi. Daha sonra mektuplaşmalar, telefonlaşmalar ile 
gerisi gerçekleşmişti. Ancak, Ankara şehri Sadri Maksudi’nin gözünde 
bir sembol olduğu için, Ankara adayı olmak konusunda ısrar etmişti.

14 Mayıs’ta seçimler yapıldı: Demokrat Parti ezici çoğunlukla seçim-
leri kazandı ve Sadri Maksudi tekrar milletvekili oldu. Seçimi kazanan 
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milletvekillerinin üçte biri hukukçulardan oluşuyordu ve bunların halk-
çısı olsun, demokratı olsun, hemen hepsi Sadri Maksudi’nin 1925’ten beri 
yetiştirdiği öğrencileri idi. Sadri Maksudi, daha Ankara garında hürmet 
içinde yüzmeye başladı.

Dahası var, seçimler biter bitmez gazeteler kimin Cumhurbaşkanı se-
çileceği meselesi ile uğraşmaya başlamışlardı. Başta Celâl Bayar’ın adı 
olmak üzere, üç dört isim ortada dolaşmakta idi. Mecliste genişçe bir 
grup Sadri Maksudi’nin Cumhurbaşkanı olmasını istiyordu. Bu kuvvetli 
eğilim ve istek basına yansımakta gecikmedi.

18 Mayıs 1950 tarihli Son Saat gazetesinin birinci sahifesinde şöyle 
bir başlık okunuyor: “Kimin Cumhurbaşkanı olacağı henüz belli değil”. 
Fakat oracıkta dört isim: Celal Bayar’ın Ali Fuat Cebesoy’un, Halil Özyü-
rük’ün ve Sadri Maksudi’nin resimleri!... Ve alt başlık: “Cumhurbaşkan-
lığı ve Başbakanlık mevkiine getirilecekleri söylenenlerden.”

18 Mayıs 1950 tarihli Son Dakika gazetesinin birinci sahifesinde ise bir 
kocaman soru: “Cumhurbaşkanı kim olacak” ve çerçeve içinde şu cümle: 
“Şayia halinde dolaşan isimler: Celal Bayar, Ali Fuat Cebesoy, Halil Özyö-
rük, Profesör Sadri Maksudi, Nihat Reşat Belger. Aynı tarihte İkdam Gece 
Postası gazetesinin ikinci sayfasında da şu adlar üzerinde durulmakta: 
Celal Bayar, Ali Fuad Cebesoy, Halil Özyürek, Sadri Maksudi, Hamdul-
lah Suphi Tanrıöver. Sadri Maksudi, elbette Celal Bayar’lar dururken, 
kendisinin seçilmesinin mümkün olmadığını biliyordu. Fakat gazetede 
adını gördükçe, şu düşünceyi derin heyecan ve minnetle içinden geçir-
di ki, Cumhurbaşkanlığı gibi şerefli bir mevki için adının söz konusu 
olması bile, Türkiye Türklüğünün hizmetlerinden dolayı, kendisine bir 
mükâfatı idi.

* * *

Sadri Maksudi Millet Meclisi’nde canla başla çalışmaya başladı. Fakat 
Sadri Maksudi’nin faaliyeti, çok geçmeden memleket sınırlarının dışına, 
milletlerarası alana taştı. O dönemde II. Dünya Savaşı’nın meseleleri ni-
hayet tasfiye edilmiş ve NATO, Avrupa Konseyi, Avrupa Topluluğu gibi 
kuruluşlar oluşmakta idi. Bu kuruluşların çoğu Avrupa Parlamentolar 
Birliğinin içinden doğmuştur.

Avrupa Parlamentolar Birliği Başkanlığı temsilcilerini Eylül 1950’de 
Almanya’nın Konstanz şehrinde yapılacak IV. Kongre’ye davet etmişti. 
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Bu sebeple, yeni Büyük Millet Meclisi işe başladıktan az zaman sonra 
Meclis içinde Parlamentolar Birliği Türk Grubu oluştu. Bu grup 13 Tem-
muz 1950’de, Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan’ın Başkanlığında 
toplanarak kongresini yaptı ve Yönetim Komitesini seçti. Bu komite-
nin başkanlığına oybirliği ile Sadri Maksudi getirildi. Bu olaylarla ilgili 
haberleri Vatan gazetesinin 14 Temmuz 1950 tarihli sayısında okumak 
mümkündür. Avrupa Parlamentolar Birliği IV. Kongresine katılan Türk 
Heyeti’nin, Kongre’deki faaliyetine gelince, bu konuda 21 Eylül 1950 ta-
rihli Gece Postası gazetesindeki haberler şu başlıkları taşımaktadır: “Av-
rupa Parlamentolar Birliğinde iki önemli teklifimiz kabul edildi…” “At-
lantik Paktının Akdeniz’e teşmilinde ittifak edildi…”

Gerçekten Türk Heyeti Konstanz Kongresinde her bakımdan etkili ol-
muş, çeşitli komisyonlarda faal rol oynamış, tekliflerini Kongre’ye kabul 
ettirmiştir. Bu tekliflerden biri Sadri Maksudi’nin Umumî Politika Ko-
misyonu’nda ileri sürdüğü ve kurulması düşünülen Avrupa Federasyo-
nu’nun Anayasası ile ilgili olan tekliftir. Sadri Maksudi demiştir ki: “Kaç 
zamandır bir Avrupa Federasyonu’nun kurulacağından söz edilmekte-
dir. Bunun siyasî ve hukukî bakımdan, neden ibaret olacağı hakkında 
hiç kimsenin bir fikri yoktur. Artık somut adımlar atmanın zamanı gel-
miştir. Onun için ben, gelecekteki Avrupa Federasyonu’nun Anayasasını 
hazırlayacak bir Anayasa Komisyonu’nun kurulmasını teklif ediyorum”. 

Sadri Maksudi’nin teklifi büyük çoğunlukla kabul edilmiş ve Avru-
pa’nın en tanınmış hukukçularından oluşan bir Anayasa Komisyonu ku-
rulmuştur. Sadri Maksudi de bu Komisyona üye seçilmiştir. 

Sadri Maksudi, Umumî Politika Komisyonu’nda bir ikinci mühim tek-
lifte bulunmuştur: Büyük milliyetçi Sadri Maksudi’nin bir ciddi korkusu 
da Türkiye’nin milletlerarası bir kuruluşa girip yutulması idi. Onun için 
kurulan Anayasa Komisyonu’nun çalışmalarına temel olmasını temenni 
ettiği şu esası teklif etmiştir: Federasyona üye olacak devletlerden millî 
hakimiyetlerinden vazgeçmeleri istenmemelidir. Yani Federasyon’un 
Anayasası, milli hakimiyete riayet edilmesini esas alan bir şekilde ha-
zırlanmalıdır. 

Sadri Maksudi’nin bu teklifi de ileride Anayasa Hazırlık Komisyo-
nu’nda ifadesini bulmak üzere, prensip olarak kabul edilmiştir. Öyle 
anlaşılıyor ki, 1949’da Washington’da kurulan ve ilk kuruluşu sırasında 
sadece Atlantik Denizi sahillerindeki ülkeleri kapsaması düşünüldüğü 
için “Atlantik Paktı” veya NATO adı verilen kuruluş da o dönemde Av-
rupa Parlamentolar Birliği’nin çerçevesine giren bir kuruluştu. Çünkü 
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Türk heyetinin Konstanz Kongresi’ndeki üçüncü teklifi Türkiye ve Yu-
nanistan’ın da NATO’ya alınması teklifi olmuştur. Bu teklifi Türk heye-
ti üyelerinden Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalinci ifade etmiştir. Bu 
üçüncü teklif de oylanmış ve prensip olarak kabul edilmiştir. Bilindiği 
gibi, Türkiye’nin NATO’ya girmesi 1952’de gerçekleşmiştir. 

Türk Parlamento Heyetinin Konstanz Kongresi’nde oynadığı mühim 
rol hakkındaki haberleri Cumhuriyet, Vatan ve Yeni İstanbul gazetelerinin 
22 Eylül 1950 tarihli sayılarında okumak mümkündür. Anayasa Hazır-
lık Komisyonu’nun üyesi bulunan Sadri Maksudi bu komisyonun çeşitli 
tarihlerdeki toplantılarına tek başına katılmıştır. 11 Kasım 1950 tarihli 
Vatan’da şu satırları okuyoruz: “Yakında Strasburg’da toplanacak olan 
Avrupa Konseyi7 İstişarî Meclisinin müzakerelerine iştirak edecek olan 
Ankara Milletvekili Sadri Maksudi Arsal dün Ankara vapuru ile Marsil-
ya’ya gitmiştir.” Sadri Maksudi’nin Vatan muhabirine verdiği bazı haber-
ler Avrupa Parlamentolar Birliği içinde Ortak Pazar veya Avrupa Toplu-
luğu denilen kuruluşun doğmakta olduğunu müjdeliyordu. 

Sadri Maksudi Anayasa Komisyonu’nda yine başarılı çalışmalar yap-
tı. Dünyanın en ünlü hukukçularına fikirlerini kabul ettirmek, kaderin 
Sadri Maksudi’ye sunduğu mutluluklardan biri idi. Komisyon’un bir baş-
ka toplantısı için Strasbourg’da bulunan Sadri Maksudi’nin damadı Reşit 
Ayda’ya yazdığı 6 Mayıs 1951 tarihli bir mektupta şu satırlar okunmak-
tadır:

“Avrupa Federasyonu lâyihasını hazırlayan “Comité Cons-
titutionnel” altı toplantı yaptı. Benim “Millî Hâkimiyet” 
esasının mahfuz kalmasına dair teklifim ekseriyetle ka-
bul edildi. Buna çok memnunum. Memleketimizde bunun 
ehemmiyetini anlayan hemen hemen yok ise de tarihî ba-
kımdan çok da kabul edilen “Les droits souverains seront 
transférés” cümlesi yerine benim “L’Exercise des droits sou-
verains seront délégués aux organes de la Fédération” ifa-
dem kabul edildi.”8

Evet, Sadri Maksudi “Milli Hakimiyet” prensibini kabul ettirdiğine, 
sanki Türkiye’yi bir tehlikeden kurtarmış gibi seviniyor ve bununla if-
tihar ediyordu. Ancak sonraları, Fransızların milliyetçi devlet adamı 
Charles de Gaulle bu şerefi Sadri Maksudi’den kapmıştır. Şöyle ki, 1958’de 
Fransa’nın başına geçince, milletlerarası meseleler münasebetiyle eski 
dosyalarda bulduğu “Souveraineté nationale” (Milli Hâkimiyet) üzerin-
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de o kadar ısrarla durmuş ve bunu çeşitli şekillerde ifade etmiştir ki, bu 
prensibe “La doctrine de De Gaulle” (De Gaulle Doktrini) demeye başla-
mışlardır. 

Avrupa Parlamentolar Birliği’nin 2 Aralık 1951’de başlayan Kongresi-
ne de Türkiye’den kalabalık bir heyet katılmıştır. Ancak bu toplantı İn-
giltere, İsveç gibi bazı devletlerin bir zamandan beri süren sinsi boykotu 
sebebiyle, federasyon fikrinin iflası ve Parlamentolar Birliği Asamble-
si’nin üç yıldan beri başkanı olan Belçikalı Spaak’ın 12 Aralık 1951’de şa-
tafatlı şekilde istifası ile son bulmuştur. 

5-	 DİL	İNKıLaBı	İÇİN	SoN	MÜcaDELESİ	(1952)
Atatürk zamanında, Aralık 1937’de kurulan ve kuruluşu Sadri Mak-

sudi aleyhine bir fırtına kopmasına sebep olan bankadan “Denizbank 
hadisesi” faslımızda söz etmiştik. İsmet Paşa döneminde Denizbank, ne-
dense lağvedilmişti: 16 Haziran 1939’da kabul edilen bir kanunla, bütün 
teşkilatı ile birlikte Devlet Limanları İşletmeleri Umum Müdürlüğüne 
devredilmişti.

Eylül 1951, Müştehrikler (Orientalistler) Kongresi – 
Adnan Adıvar, Sadri Maksudi, damadı Vahit Turhan
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1951 yılının Ağustos ayında, Menderes Hükümeti Meclise yeniden bir 
Denizbank kanunu tasarısı getirdi. 10 Ağustos 1951 günü tasarı Meclis’te 
görüşülmeye başladı. Kurulacak bankaya hükümet “Denizbank” adını 
koyma gafletinde bulunduğu için, Sadri Maksudi o gün bilhassa Meclise 
gelmedi. Büyük Millet Meclisi tutanaklarına göre, tasarının Genel Ku-
rul’da görüşülmesi sırasında şu görüşmeler cereyan eder:

Birinci madde görüşülürken, Trabzon Milletvekili Cahit Zamangil 
söz alarak şunları söyler: “Bugün burada, bu tasarı konuşulurken, Sad-
ri Maksudi arkadaşımızın huzuruna ihtiyaç hissediyorum... Denizbank 
tarihi nedir? ... Sokakta, evde, koridorda işittiğimiz, konuştuğumuz 
Türkçeye uygun buluyor musunuz? Bu tabir bütün bir tarihin hikayesi 
olabilir, bunu biliyorsunuz. Hepimiz hissediyoruz ki, bu tabir hakika-
ten Türkçe değildir. Siz bunu böyle yazabilirsiniz: Denizbank dersiniz, 
amma halkımız öyle demeyecektir, Deniz Bankası diyecektir. (Doğru 
doğru sesleri.)”

Cahit Zamangil’in arkasından Antalya Milletvekili Burhanettin Onat 
söz alır, şöyle der: “Ben bu mevzuda Cahit Zamangil arkadaşımla aynı 
fikirde olduğumu belirtmekle büyük bir iftihar duyuyorum... Bir defa, 
dilimizde “Bank” kelimesi yoktur... Bugün kurmak istediğimiz müessese 
“Deniz  Bankası” olmak lazım gelir... Önergemi takdim ediyorum. (Bra-
vo sesleri, alkışlar)”

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku da kalkar, şu sözleri söyler: 
“Bank, denizde görülen sığlıklara denir. O itibarla ben diyorum ki, De-
nizcilik Bankası diyelim.”

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk ise şöyle konuşur: “Biz 300 kanun 
dahi çıkarsak, Bank Bank desek, bu millet yine Banka diyecektir. Sayın 
Burhanettin Onat arkadaşımızdan rica ediyorum, önergelerini, Denizci-
lik Bankası şekline soksunlar.”

Bu sözler söylenirken, Cahit Zamangil “Denizcilik Bankası” adı için 
önerge vermişti bile... Ve kabul edilen onun önergesi olmuştu. Ziyaed-
din Fahri Fındıkoğlu, Sadri Maksudi Arsal hakkında yazmış olduğu bir 
yazıda şöyle der: “Demokrat Parti, fiiliyat sahasında, ‘Denizbank’ı bıra-
karak, ‘Denizcilik Bankası’ şeklini kabul etmekle, Profesörden yana ol-
duğunu ihsas etmek istedi.”9

Yani Fındıkoğlu Millet Meclisi’nin kararını Sadri Maksudi için bir 
zafer saymaktadır. Fakat Sadri Maksudi bu olaydan hiç de memnun ol-
madığını yakınlarına itiraf etmiştir. Çünkü kendisini haklı çıkaranların 
1937’deki durumu bütün nüansları ile kavramadıklarını ve sadece De-
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nizbank tabirinin değil, Dil İnkılâbı’nın da aleyhinde bulunduklarını 
sezdiğini söylemiştir. 

anayasanın	tadili	-	1924	teşkilatı-Esasiyesinin	Diline	Dönüş
Sadri Maksudi, 20 Mayıs 1950’den beri, Meclis içinde, kendisinden 

gizli şeyler yapılmakta olduğunun farkında idi. Soruşturdu ve öğrendi: 
Meğer “Anayasa tadili teklifi” diye bir kanun teklifi elden ele dolaşıyor, 
imza toplanıyormuş. 1945 Anayasası kaldırılıp, yerine hükümleri de-
ğiştirilmeksizin, dil bakımından 1924 Anayasasının kabulü söz konusu 
imiş. Ancak 100 imza toplandıktan sonra teklifin Meclis’e sunulacağı 
ilan edilmişti. Bir buçuk yıl sonra, yani 1952 yılının sonunda 100 imza 
toplandı. Hatta 103 oldu. Kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na takdim edil-
di. Oradan Anayasa Komisyonu’na gönderildi. “İvedilikle görüşülmesi” 
kaydı ile 8 Aralık 1952 Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nun günde-
mine geldi. Anayasa Komisyonu sözcüsü Ferit Alpiskender teklifi bir 
“Anayasa tadilli teklifi” olarak takdim etti. Fakat daha sonraki açıkla-
malarından, mevcut Anayasadaki hükümlerin herhangi bir suretle tadi-
li söz konusu olmadığı, ancak dil bakımından 1924 Teşkilatı-Esasiyesine 
dönüleceği anlaşıldı. 1924 Teşkilatı-Esasiyesinin dili, dil inkılâbından 
önceki Arapça kelimelerle, Arapça cemiler ve izafet terkipleri ile dolu bir 
dildi. Bu dile dönmek 1924 ile 1938 arasındaki Atatürk İnkılâplarını hiçe 
saymaktı. 

Teklifin sunuluş şekli ile ilgili ufak bir tartışmadan sonra, ilk olarak 
Sadri Maksudi söz aldı ve uzunca bir konuşma yaptı. Konuşmasından 
bazı cümleler: 

“Memleketimizde dil meselesinde iki tez vardır. Birinci tez: 
İlim dilimizi Arapça kelimeler istilâ etmiştir. Arapça keli-
meleri atıp, onların yerine Türkçe kelimeler üretmeliyiz... 
İkinci tez: Lisan yaratılmaz, kendi kendine inkişaf eder. 
Bu iki tezin hiçbiri mutlak surette doğru değildir... Arapça 
kelimeleri bir iki yıl içinde atmak mümkün değildir. Diğer 
taraftan dil yaratılır: Eski Yunanlılar, Romalılar, Araplar 
kelime yaratmışlardır, lisan yaratmışlardır...
Bizim memlekette ilim dili ne zaman yaratılmalı idi? İstan-
bul’un fethinden sonra... Fakat bu mesele ihmal edildi. Ya-
zarlarımız, tarihçilerimiz hem Arapça hem Farsçadan ke-
limeler alarak eserlerini yazdılar... Böylece Osmanlı lisanı 
denilen lisan hâsıl oldu... Türkler için kendi dillerinde bir 
ilim dili yaratmak zarurî idi. Bu mühim meseleyi dehası ile 
Atatürk kavradı. Dil Kurumunu kurdu... Dil Kurumu tara-



203V. ATATÜRK’TEN SONRA

fından yaratılan kelimelerin hepsi iyidir, muvaffakiyetlidir 
demiyorum. Fakat muvaffakiyetsiz olanlar teşriî yolla atıl-
maz. Bir Akademi kurulur, tasfiye işini o yapar.
.... Arkadaşlar, bu teklifi, 103 kişinin teklifini reddedelim. 
Bendeniz bir önerge vereceğim. Bu teklifin reddedilmesini 
isteyeceğim...”

Sadri Maksudi’nin konuşmasından sonra, bir haftadan fazla sürecek 
olan müzakereler başlar. Söz alan konuşmacılar şunlardır: Necip Bilge, 
Vasfi Mahir Kocatürk, Ali Canip Yöntem, Reşat Şemsettin Sirer, Feridun 
Fikri Düşünsel, Faik Ahmet Barutçu, Tevfik İleri, Ferit Alpiskender, Cez-
mi Türk, Avni Başman, Halide Edip Adıvar. 

17 Aralık 1952 günü Meclis Başkanı şöyle der: “Efendim, bu mevzuda 
konuşan arkadaşlar on üçü buldu. Daha on iki arkadaş söz almış bulun-
maktadır...”

Sadri Maksudi’nin konuşması 8 Aralık, 1952 günü olmuştu. 11 Aralık 
tarihli Ulus gazetesinde, “Kavafoğlu” imzasıyla, “Bir adam” başlığını ta-
şıyan bir yazı çıktı. Yazıda şu cümleler yer alıyordu: 

“Sadri Maksudi’nin bütün düşüncelerini, bütün dediklerini 
doğru bulanlardan değilim. O Demokrat Parti milletvekil-
lerindendir. Ben ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin çıkardığı 
bir gazetenin yazarlarındanım... Sadri Maksudi Arsal o gün 
Mecliste söylediği sözleri ile düşüncesinin eri olmak gerek-
tiğini gösterdi... O yalnız bir topluluğun, bir partinin adamı, 
bir parçası değildir... Biz burada, ayrılıklar ötesinden hay-
ran olduğumuz bir kimseye saygımızı söylemek istedik”.

Bir de Sadri Maksudi’ye Dil Kurumu Genel Sekreteri Agâh Sırrı Le-
vend’den 11 Aralık 1952 tarihli ve 1250 sayılı aşağıdaki resmî mektup 
geldi:

Sayın Ülküdaşımız,
Büyük Millet Meclisi’nde Dil Devrimi’ni savunmak için söy-
lediğiniz sözlere teşekkür edecek değiliz. Çünkü sizin bunu 
kendi bağlı bulunduğunuz ilkeler adına yaptığınızı biliyo-
ruz. Dil Devriminin en değerli öncülerinden olan bir kişi 
başka türlü yapamazdı. Ancak o günkü sözleriniz bizi çok 
sevindirdi. Bunun için sizi kutlamayı, bir kere daha size 
en derin saygılarımızı sunmayı kendimize borç bildik. Sağ 
olun!”

17 Aralık günü, Anayasa tadili teklifinin reddedilmesini isteyen bir 
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önerge daha Meclise sunulur: Bu, Cezmi Türk’ün önergesidir. 8 Aralık’ta 
sunulmuş Sadri Maksudi’nin önergesi gibi, Cezmi Türk’ün önergesi de 
Meclis tarafından reddedilir. 

Bu arada Meclis’te yeni gelişmeler olmuştur. İzmir milletvekili Zühtü 
Hilmi Velibeşe ve 185 arkadaşı Meclis Başkanlığı’na yeni bir kanun tek-
lifi sunmuşlardır. Bu teklif 1924 Anayasasının, düzeltmeli değil, AYNEN 
kabulüne dairdir. Yeni teklif Anayasa Komisyonu’na gönderilir ve onay-
lanarak Meclise gelir.

Sadri Maksudi’nin katılmadığı 24 Aralık 1952 günkü oturumda bu son 
teklif görüşülür. Şu konuşmacılar söz alır: Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Hasan Reşit Tankut, Kasım Küfrevi, Sinan Tekelioğlu. Zühtü Hilmi Veli-
beşe ve arkadaşlarının iki maddeden ibaret kanun teklifi aynı gün, yani 
24 Aralık 1952 günü oylanır ve büyük çoğunlukla kabul edilir.10

1924 Teşkilatı Esasiyesini kürsüden müdafaa etmiş milletvekilleri de 
bu Teşkilatı-Esasiye’nin Meclis’te kabulü haberini yazan gazeteciler de 
akıl edip bunun metnine bakmamışlardı ve “Yaşayan Dile Dönüş” ten 
söz ediyorlardı. “Yaşayan Dil” dedikleri şöyle cümlelerden oluşuyordu. 
... “Meclis adedi, mürettebinin ekseriyeti mutlakasıyle intihabat tecdit 

Büyükada 1950 yazı – Ayakta soldan sağa Tuğrul Teksel, Vahit Turhan, 
Oturanlar soldan sağa Naile Turhan, Kamile Arsal, Sadri Maksudi Arsal, Adile Ayda

Öndeki çocuklar soldan sağa Gülnur Üçok ve Gönül Pultar.
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olunur.... (Madde 25)... Millet Meclisi Heyeti Millet Meclisi Heyeti Umu-
miyesi azâyı mevcudesinin sülüsanı ekseriyeti arâsiyle karar verilir...
(Madde 27).”

Asıl tuhaf olan da şu idi: Türkiye’de ay isimleri çoktan beri değişti-
ği halde, milletvekilleri artık Ekim, Kasım, Aralık demiyecekler, Teş-
kilâtı-Esasiye’ye uyarak, 28 yıl önceki gibi Teşrinevvel, Teşrinisani, Kâ-
nunuevvel diyeceklerdi. Sadri Maksudi Dil İnkılâbının iflâsı karşısında 
bulunmakta idi. Gençliğinden beri beslediği, Osmanlıcanın Arapça ke-
limelerden temizlenip bütün dünya Türkleri tarafından kabul edilme-
si, bütün Türkler arasında bir dil birliği kurulması şeklindeki rüyasına 
veda etmesi gerekiyordu. Bu rüya yıkılmıştı. 24 Aralık 1952 tarihinden 
sonra, ölümüne kadar, Sadri Maksudi’nin yüzü gülmedi.

6-	 hayaL	KıRıKLıKLaRı	(1952-1954)
Meclisteki hayal kırıklığı üzerinden bir ay geçmeden, 23 Ocak 1953 

günü de Sadri Maksudi için gerçek bir keder günü olmuştur. O gün gaze-
telerin birinci sahifeleri, koca manşetlerle, şu haberi veriyordu: “Türki-
ye Milliyetçiler Derneği dün kapatıldı”. Milliyetçiler Derneği’nin kurucu-

İstanbul 1950 - Ayakta soldan sağa Reşid Ayda, Adile Ayda, 
oturanlar Kâmile Arsal, Gülnur Üçok, Gönül Pultar ve Sadri Maksudi Arsal
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ları, Sadri Maksudi’ye göre, pırlanta gibi gençlerdi. Özellikle, derneğin 
başkanı Sait Bilgiç çok sevdiği bir öğrencisi idi. Bu milletsever, idealist 
gençlerden memlekete ne zarar gelebilirdi?

İktidara gelmesini o kadar arzu etmiş olduğu Demokrat Parti’nin, 
ekonomi bakımından memleketin gelişmesi için çok faydalı tedbirler al-
makla beraber, manevî ve fikrî alanda, ilk günden beri yaptıklarına Sad-
ri Maksudi mânâ veremiyordu. O günlerde İstanbul’da, büyük damadı 
Reşid Ayda ile dertleşirken, ona aynen şunları söylemiştir. “Türkiye’nin 
başında hayırlı olmayan rüzgarlar esiyor. Demokrasi içinde gelişmeye 
başlamasını gizli kuvvetler çekemedi.”

1950’den sonraki yıllar, Sadri Maksudi için aile bakımından mutlu 
yıllar olmuştur. Çok bağlı olduğu hanımının sağlığı ve neşesi yerinde idi. 
Her iki kızı evli ve mutlu idiler. İkisi erkek, ikisi kız olmak üzere dört to-
runu vardı ve onlara çok düşkün idi. Ancak 1953’ten sonra, 74 yaşındaki 
Sadri Maksudi’ye bir dalgınlık, dikkatsizlik ârız oldu. Sokakta yürürken 
sağına soluna bakmıyor, düşüncelerine hatıralarına dalıyordu. 2 Nisan 
1953 akşamı Yenişehir’de, caddenin bir tarafına geçerken, yine sağına 
soluna bakmayı ihmal etti. Sağdan bir araba büyük bir hızla yaklaşıyor-
du. Sadri Maksudi bunu son anda gördü, fakat kendini karşıki kaldırıma 
atmaya muvaffak olamadı. Araba geldi ve Sadri Maksudi’ye çarptı.

4 Nisan 1953 tarihli Zafer gazetesinde şu satırlar okunuyordu: “Sad-
ri Maksudi kaza atlattı: Evvelki gece saat 21 sıralarında, Yenişehir’deki 
Bankalar durağı önünde müessif bir kaza olmuş, Ankara mebuslarından 
Sadri Maksudi Arsal şoför Mehmet Özbil’in idaresindeki 5178 sayılı pla-
ka sahibi taksinin çarpması ile yaralanmıştır. Derhal Nümune Hastaha-
nesine kaldırılan Sadri Maksudi Arsal tedavi altına alınmıştır. Yaralının 
sıhhî durumunda hiçbir endişe mevcut değildir. Sadri Maksudi Arsal’a 
geçmiş olsun der, âcil şifalar dileriz”.

Kaza haberi İstanbul gazetelerine yansımadığı için, Sadri Maksu-
di’nin İstanbul’da olan ailesinin haberi olmamıştır. Onları telaşlandır-
mamak ve üzmemek için, Sadri Maksudi ne telgrafla ne de telefonla hiç 
bir yakınına haber vermemiştir. Öylece, kendisi, iyice iyileşip İstanbul’a 
geldiği zamandır ki, ailesi kazayı öğrenmiştir. 

Geçirdiği kazadan sonra, Sadri Maksudi yaklaşmakta olan seçimler-
de adaylığını koymamaya, Ankara ile ilişkisini kesmeye ve İstanbul’daki 
evinin dışına çıkmamaya karar vermiştir. 
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Son	Meclis	Konuşması	-	Milli	Eğitim	Bakanlığına	uzun	vadeli	Eğitim	
Planı	Önerisi

Sadri Maksudi’nin milletvekili olarak son faaliyeti 24 Şubat 1954 günü 
bütçe görüşmeleri sırasında, millî eğitim konusunda uzun bir konuşma 
yapması şeklinde olmuştur. Bu konuşma hakkında en ayrıntılı bilgiyi ve-
ren gazete, o yıllarda Cavit Oral’ın çıkardığı, çok okunan Hürses gazetesi-
dir. Bu gazetenin 25 Şubat 1954 tarihli sayısının birinci sahifesinde, Sad-
ri Maksudi’nin resmi altında, şu sözler yazılıdır: “Millî eğitim üzerine 
önemli fikirler ileri süren Prof. Sadri Maksudi Arsal”. Gazetenin beşinci 
sahifesinde ise, şu satırlar okunmaktadır:

“Günün müzakeresi en uzun bütçelerinden biri Millî Eğitim 
Vekaleti bütçesi oldu. Otuzdan fazla hatip söz alıp, kendi 
bölgelerine dair temennilerde bulundular. Bunlardan bazı-
ları eğitim prensiplerine temas etti. Bunlar arasında Büyük 
Millet Meclisince en dikkate şayan bulunanı Sadri Maksudi 
Arsal’ın konuşması idi. 
Belki de bir daha Meclis’te bulunmayacağını söyleyerek 
söze başlayan Sadri Maksudi Arsal: ‘Eğitim konusunda çok 
mühim olan, bilhassa Türkiye gibi geri kalmış memleket-
lerin en başta dikkate almaları gereken şey “vadeli eğitim 
planı” hazırlanmasıdır,’ dedi. Bunu misallerle açıklayan ha-
tibin görüşü tasviple karşılandı. Mütalaaya göre, eğitim ve-
killerinin bile değiştirme yetkisi dışında kalan, uzun vadeli 
bir plana göre hareket edilmesi geri kalmış memleketlerin 
tek başarı şartıdır.”

ayaz	İshaki’nin	Ölümü	(temmuz	1954)
1954 yılının Temmuz ayında, Sadri Maksudi kaderin yeni bir sillesi-

ni yedi: En eski, en kıymetli, en çok sevdiği arkadaşını kaybetti. Kazan 
Türklerinin en meşhur yazarı, Kazan Türkleri davasının en yorulmaz 
bayraktarı Ayaz İshâki, her türlü maddî gelir ve imkândan mahrum ola-
rak, fakat kızı ve damadı tarafından bakılarak Ankara’da öldü.

Ayaz İshâki, ölmeden önce iki şeyi vasiyet etmişti: 1) İstanbul’da gö-
mülmek, 2) Japonya’daki Kazan Türklerinin kendisine hediye ettikleri, 
boydan boya gümüş kaplı bastonunun Sadri Maksudi’ye verilmesi. Bu 
son arzusunun altında şüphesiz, bir sembolik mana yatıyordu. Edirne-
kapı şehitliğinde mezarı başında Sadri Maksudi’nin yaptığı konuşma 
hakkında Azerbaycan dergisi şunları yazıyor: “İlk nutku altmış senelik 
arkadaşı bulunan muhterem Prof. Sadri Maksudi Arsal irad etmiştir. Za-
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man zaman hıçkırıkları ile kesilen nutkunda, Sayın Sadri Maksudi mer-
humla ilk tanışmalarını, onun tertemiz ve ideal aile muhitini, beraberce 
İdil-Ural Türklerinin millî uyanış ve kuruluşu yolunda çalışmalarını, 
Ayaz İshâki’nin yüksek edebi mevkiini ve seçkin eserlerini ve keza, bü-
yük siyasî hizmetlerini anlatmıştır”.11

Ayaz İshaki, kızı Saadet Çağatay ve damadı ile birlikte – Berlin 1933. 
Resmin arkasına Saadet Hanım Kamile Arsal’a gönderdiği fotoğrafı “Sevgili Kâmile Apa’ya 

Berlin’den 20 April, 1933” diye imzalamış. 

İstanbul Edirnekapı Mezarlığı, 23 Temmuz 1954 - Ayaz İshaki’nin mezarı başında Sadri Maksudi
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7-	 SoN	ESERİ	(1954-1957)
Altmış yıllık arkadaşını kaybetmiş olmak, Sadri Maksudi’ye kendisi-

nin de son yıllarını yaşamakta olduğunu hatırlatmıştı. Ancak yaşlı bil-
gin dünyadaki vazifesinin henüz bitmediğini düşünüyordu. Bütün öm-
rünü Türklüğün hizmetinde geçirmişti: Türk’ün tarihi... Türk’ün dili... 
Türklüğün bağımsızlığı... Türklüğün geleceği... Bunlar kendisi için en 
kutsal şeylerdi. Ne idi kendisinin bütün hayatını yönlendirmiş olan bu 
milliyetçilik ülküsü, milliyetçilik duygusu? Bu duygunun gerçek temel-
lerini hiçbir Türk veya Batılı yazar iyice belirtmemiş, açıkça meydana 
koymamıştı. Halbuki bu duygu sosyal bir varlık olan insanın hayatında 
rol oynayan en önemli faktörlerden biri idi.

Milliyet duygusu psikolojik açıdan şiirlerde, romanlarda, destanlar-
da ifadesini bulmuştu ve buluyordu. Fakat bu duygunun sosyolojik te-
mellerini araştıran olmamıştı. Bunu kendisi yapacaktı. Kutsal milliyet 
duygusunun sosyolojik, hatta biyolojik esaslarını ortaya koyacaktı. Sadri 
Maksudi 1954 yılının sonbaharında kitabını yazmaya başladı. Sadece 
öğle yemeklerinde işine ara vererek, sabahtan akşama kadar çalışıyor-
du. “Bu kadar çok çalışmaktan yorulmuyor musunuz?” diye soran yakın-
larına şöyle cevap veriyordu: “Yorulmuyorum. Sadece, yazmaktan elim 
yoruluyor... Kafamdan akanları yazmaya yetişemiyorum. İlhamın hücu-
muna uğruyorum”. 

Tabiî yılların birikimi vardı. Milliyet ve milliyetçilik hakkında çok 
okumuş, çok düşünmüştü. Gereken kitaplar zengin kütüphanesinde, eli-
nin altında idi. Bir yıl içinde kitabını hem yazdı hem bastırdı.

Sadri Maksudi kitabını çıkaracağı günlerde, matbaada gazeteci Hak-
kı Tarık Us’a rastladı. İkinci Dünya Savaşından sonra, Avrupa’da yayın 
dünyasında bir moda çıkmıştı: Yazarlar eserlerini piyasaya çıkarmadan 
önce, bir çeşit basın toplantısı yaparak tanınmış gazeteci ve yazarları 
davet eder ve eserlerini tanıtırlardı.

Hakkı Tarık Us, Sadri Maksudi’ye aynı şeyi yapmasını tavsiye etti. 
Sadri Maksudi fikri çekici buldu. 16 Haziran 1955 günü Konak Otelinde, 
otuz kırk tanınmış yazara kitabını anlattı. 

Peyami Safa Milliyet ’te, 17 Haziran günkü ve “Milliyetçilik üzerine bir 
eser” başlıklı yazısında şöyle der:

“Profesör Sadri Maksudi Arsal, eserini okuyucuya sunma-
dan evvel, bir basın ve muharrirler toplantısı yapmış, da-
vetlilerine kitabını izah etmeği düşünmüş. Ona bu Avrupaî 
fikri veren Hakkı Tarık Us’tur...”
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Esasen nedense, Sadri Maksudi’nin bu kitabı Us kardeşlerin büyük il-
gisini çekmiştir. Çünkü o günlerde eser hakkında çıkan yazılar arasında 
en uzun ve övgülü olan, Asım Us’un Vakit gazetesinde “Kıymetli bir eser” 
başlığı ile çıkan yazısıdır. (18 Haziran 1955).

Behçet Kemal12 ile Reşat Nuri Darago13 da güzel yazılar yazdılar. Vatan 
gazetesindeki uzun tanıtma yazısında ise, şu cümleler okunuyordu:

“Siyasî ve içtimaî hayatımızda büyük bir boşluk vardı. Mil-
liyetçilik duygusunun mahiyeti hakkında ilmî esaslara göre 
hazırlanan bir eserden mahrumduk. Profesör Sadri Maksu-
di Arsal milliyet duygusunun içtimaî ve ruhî tarihi üzerine 
araştırmaları havi bir kitap hazırlayarak bu boşluğu doldur-
muştur.”

Bununla beraber, diyebiliriz ki, Sadri Maksudi’nin en son ve en önem-
li eseri olan Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları kitabı, zaman içinde 
demlendikçe daha çok değer kazanmış, yani daha iyi anlaşılmıştır. Bunu 
söylememizin sebebi şudur ki, bize göre eserin ruhunu ve amacını en 
iyi anlatan yazı, bu eserin yayınlanmasından 33 yıl sonra yazılmış bir 
yazıdır. Yazı bir hukukçuya veya sosyologa ait değil, bir dil bilgini olan 
Ahmet Bican Ercilasun’a aittir. Türk Kültürü dergisinin Mayıs 1988 sayı-
sında yayınlanmış olan söz konusu yazıda Ercilasun, zamanın ardından 
geriye bakmak imkanından da yararlanarak, çok isabetli görüşler ifade 
etmiştir. Ahmet B. Ercilasun Sadri Maksudi’nin kitabını şöyle tanıtıyor:

“Sadri Maksudi’nin Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları’nı 
15 yıl kadar önce okumuştum. 15 yıl sonra tekrar okuyunca, 
Sadri Maksudi’nin en çapraşık zannedilen meseleleri nasıl 
vazıh bir şekilde ortaya koyduğuna hayret ettim. Sonra da 
düşündüm ki, bazı temel kitaplar bir defa okunup bir tara-
fa atılmamalı; zaman zaman tekrar okunmalıdır. İşte Sadri 
Maksudi’nin eseri böyle temel kitaplardan biridir...
“... Sadri Maksudi’nin fikirlerinin en önemli tarafı milliyet-
çiliği insan ve cemiyet hayatının tabii bir neticesi olarak gö-
ren ve böylece milliyetçilik fikrini biyoloji ve sosyolojinin 
ilmî temellerine oturtan görüşüdür...
“... Sadri Maksudi milleti teşkil eden unsurlar arasına ırkı 
da almıştır ve onun ifadesiyle “ırk bir çeşit mayadır”.
“... İlgi çekici olan gerek antropolojik, gerek etnolojik mana-
da, Türk ırkı ile Türk milleti kavramlarının (Sadri Maksu-
di’ye göre) aynı şeyi ifade etmesidir...
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“Sadri Maksudi’nin milli his ve milliyetçiliğin faydaları ko-
nusunda birkaç sözü ile yazıma son veriyorum: “... Bir mil-
letin ekseriyetinin ruhunda derin, kuvvetli millî duygu ve 
şuur kaynaklarının bulunması o milletin toprağında bitip 
tükenmez petrol kuyularının bulunmasından daha mühim-
dir”.

* * *

Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları’nın yazılması ve basılması bi-
ter bitmez Sadri Maksudi eserini Fransızcaya çevirmeye başladı. “Ben 
bu eseri sadece Türkiye için değil, dünya aydınları, dünya okurları için 
yazdım... Bu eser Batılılar için yeni bir görüş getiriyor, çünkü Batı’da bu 
konuyu bu açıdan ele alan yoktur. Halbuki milliyetçilik bugün en aktüel 
olan meseledir” diyordu.

Gerçekten Fransa’nın sömürgesi olan Cezayir 1954’ten beri Fransa’ya 
karşı bir bağımsızlık mücadelesine girmişti. Gazeteler bu mücadelenin 
haberleri ile dolu idi. Fransa Hükümeti Cezayirli milliyetçilerle başa 
çıkamadığı içindir ki, 1958’de De Gaulle Fransa’nın başına geçecekti. 
Tunus ile Fas’ta da bağımsızlık eğilim ve hareketleri başlamıştı. Hindis-
tan’da olup bitenler de hep milliyet duygusuna dayanan olaylardı.

Sadri Maksudi “Kitabım bir an evvel Fransızca olarak çıkmalı” diye 
çırpınıyordu. Kitabını beş altı ayda Fransızcaya çevirdi14. Fransız dilin-
de daktilo edecek birini bulamadığı için, oturup kendisi tek parmakla 
daktiloda yazdı. Bu iş onun tercümeden fazla vaktini aldı. 1956 yılının 
sonunda Les Bases Sociologiques du Sentiment de Nationalité adlı Fransızca 
kitap üç nüsha halinde basılmaya hazırdı. Sadri Maksudi’nin niyeti, sağ-
lığı iyi giderse, hanımı ile birlikte Fransa’ya gidip, eseri için bir yayıncı 
aramaktı. Ne yazık ki, Sadri Maksudi’ye bunu yapmak nasip olmadı...

Vefatından sonra kızları ve damatları, Fransa’ya gittikçe kitabın bir 
nüshasını götürüp, yayıncı aramışlar, fakat netice elde edememişlerdir. 
Fransız yayıncıların kitabı reddetmelerinin sebebi imzanın Fransa’da 
tanınmamış olması ve eserin satılma şansının olmaması idi. 

Sadri Maksudi’nin son eserinin Fransızcaya çevirisinden başka, üç 
basılmamış Fransızca eseri daha vardır. Biri, daha önce sözünü ettiği-
miz, büyük Şarkiyatçı Baron de Carra de Vaux’nun Les Penseurs de l’Islam 
(İslam Düşünürleri) adlı eserinde zikrettiği15 ve Hamdullah Suphi’nin, 
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Maarif Vekili sıfatıyla satın aldığı eser olduğunu tahmin ettiğimiz Türk-
lüğün Geçmişi, Bugünü ve Geleceği adlı kitaptır. Daktilo edilmiş tek nüsha 
halindedir. 

İkinci basılmamış Fransızca eserinin adı Turquisme (Türkçülük) tür. 
Bu eserin daktilo edilmiş iki nüshasından birinin kapağında (daha doğ-
rusu kapağına fazladan yapıştırılmış bir sahife üzerinde) Sadri Maksu-
di’nin mirasçıları için sürpriz oluşturan bir Türkçe el yazısı bulunmuş-
tur. Arap harfleriyle yazılmış bu el yazısı şöyle:

“Türk ırkının kurtarıcısı, Türk tarihinin en büyük siması, 
Türklük için namı mukaddes kalacak, muhterem ve muaz-
zez Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine hudutsuz ihtirama-
tımla beraber takdime cesaret ediyorum.

Sadri Maksudi”
Öyle anlaşılıyor ki Sadri Maksudi, 1924’te, Gazi ile buluşmak üzere 

Paris’ten Türkiye’ye geldiğinde, kitabın bu nüshasını beraberinde getir-
miş, fakat nedense, Gazi Paşa’ya takdim etmekten vazgeçmiştir.

O yıllarda Ruslarla dostluk havasının esmesi sebebiyle, eserin adı ve 
konusu aktüaliteye uygun olmadığı için, Yusuf Akçura tarafından Ga-
zi’ye takdimine mani olunmuş olduğu tahmin edilebilir.

Sadri Maksudi’nin basılmamış üçüncü Fransızca eseri ilmî değil, ede-
bî bir eserdir. 1917 Rus İhtilâlini anlatan bu eser bir çeşit piyestir. Çünkü 
İhtilal öncesinde ve İhtilal sırasında, çeşitli sınıflardan ve çeşitli siyasi 
gruplardan insanlar arasında diyaloglardan ibarettir. 

Yazar piyeste kendisine de rol vermiş: Sadri Mansuri adlı bir Türk-Ta-
tar genci bir yandan Rus asilzadeleri ile, bir yandan da ateşli ihtilalciler 
ile münakaşalar yaparak, milletinin hürriyet ümidini ve millî istekleri-
ni dile getirmektedir. Sadri Maksudi İhtilalden kaçıp Paris’e geldikten 
sonra, bir yandan diplomatik girişimlerde bulunurken, 1919 ile 1922 ara-
sında yazmış olduğunu tahmin ettiğimiz bu eser şu uzun adı taşımak-
tadır: Psychanalyse de la Révolution Russe (Dialogues entre les auteurs et 
les victimes de la Révolution). Yani: “Rus İhtilalinin Psikanalizi” (İhtilali 
yapanlarla ihtilâlin kurbanları arasında diyaloglar). Eser daktilo edil-
memiştir. El yazısı halindedir. 

* * *
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Sadri Maksudi’nin 1956 sonunda başlayan rahatsızlığı 1957 başında 
ciddi bir şekil almıştır. Büyük bilginin hastalığının ayrıntıları ve hayatı-
nın son günlerini burada uzun boylu anlatmamıza lüzum olmasa gerek. 
Ocak 1957 sonunda, doktorların tavsiyesi ile, Gureba Hastahanesine ya-
tırıldı. 17 Şubat’ta komaya girdi. 20 Şubat’ta ebediyete göçtü.

22 Şubat’ta yapılan cenaze törenini 23 Şubat tarihli Havadis gazetesi 
şöyle anlatmaktadır: “Muzdarip olduğu hastalıktan kurtulamayarak, üç 
gün evvel tedavi gördüğü Gureba Hastanesinde vefat eden kıymetli ilim 
ve siyaset adamı Türk Hukuk Tarihi Ordinaryüs Profesörü Sadri Mak-
sudi Arsal’ın cenazesi dün yapılan büyük bir merasimle kaldırılmıştır.

“Merhumun na’şı saat 10’da Gureba Hastanesinden alınarak, eller 
üzerinde taşınmış ve Beyazıt Camiine getirilmiştir. Burada kılınan öğle 
namazını müteakip tabutu eller üzerinde taşınarak, uzun müddet vazife 
gördüğü İstanbul Üniversitesi merkez binasına getirilmiştir. Üniversite-
de öğretim üyeleri, talebe ve dostlarının iştirakiyle bir tören yapılmıştır. 
Törende Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Recai Galip Okandan, Edebiyat 
Fakültesi adına Prof. Tayyip Gökbilgin ve bir öğrenci merhumun ilmî 
değerini ve hocalık vasıflarını belirten birer konuşma yapmıştır.16 Tö-
reni müteakip tekrar eller üzerinde taşınan tabut Beyazıt meydanında 
otomobile konmuş ve Zincirlikuyu asri mezarlığına götürülerek ebedî 
istirahatgâhına tevdi edilmiştir.”

Bütün bu ayrıntıları veren gazete bir noktayı kaydetmeyi unutmuş-
tur. O da Sadri Maksudi’nin tabutunun Türk bayrağına sarılı bulunduğu-
dur. Büyük milliyetçinin ruhu, hiç şüphesiz, taparcasına sevdiği Türklü-
ğün sembolüne sarılı olduğundan dolayı şad olmuştur, mutlu olmuştur.

Zincirlikuyu’da mezarı başında, ilk konuşmayı irticalen şair Behçet 
Kemal, ikinci konuşmayı da asistanı Selçuk Özçelik yapmıştır. İkinci ko-
nuşmanın metni Türk Yurdu dergisinin 1957 sayısında yayınlanmıştır. 
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KaZaN	tÜRKLERİNİN	taRİhİ
Sadri Maksudi Arsal Kazan Türklerindendir. Kuzey Türkleri veya 

İdil-Ural Türkleri diye tanınan Kazan Türkleri, tarihte ilk göçebeliği bı-
rakıp yerleşik hayata geçmiş, ilk Müslüman olmuş ve bugün, Sovyetler 
Birliğindeki Türkler arasında, en medenî seviyede olan Türklerdir.

Fakat Kazan Türkleri, bazı bakımlardan kaderin, tarihin haksızlıkla-
rına uğramış bir Türk kavmidir: Kazan Türkleri Rus boyunduruğu altı-
na girmiş ilk Türklerdir. Tuna Bulgarlarının Hıristiyanlaşıp Slavlaşması, 
yani soysuzlaşması yüzünden, Kazan Türklerinin tarihteki en parlak dö-
nemi olan İdil-Bulgar Hanlığı dönemi, bugün sevimsiz bir ad, sevimsiz 
bir etiket taşımaktadır. 

Batı	hunlar	ve	İdil	Bulgar	Devleti
Kazan Türklerinin en eski ataları Batı Hunlardır. Büyük Attila’nın bu-

gün Kazan şehrinin bulunduğu bölgede doğup büyüdüğünü ve adını İdil 
(Etil, Atil) nehrinin adından1 aldığını düşünen Türkologlar vardır.2 Hun-
lar Orta Asya’dan batıya M.S. birinci yüzyılda gelirler. Ancak tarihçile-
rin bir kısmına göre, İdil-Ural bölgesine daha önce de “doğrudan türlü 
Türk boyları gelip yerleşmişlerdir”3. Esasen Asya Hunları İmparatorluğu 
döneminde (M.Ö. III. Yüzyıl), bu Hunların İdil-Ural bölgesine de hâkim 
olmuş olmaları ve bir kısım ahalinin oraya gidip yerleşmiş bulunması ta-
rihçilerce mümkün görülmektedir. Aslında, ünlü tarihçi Herodot zama-
nında (M.Ö. V. Yüzyıl) Saka adı ile bütün Doğu Avrupa’yı egemenlikleri 
altında bulundurmuş olan Proto-Türklerin bir kısmı şüphesiz İdil-Ural 
bölgesinde yerleşmişti.4 Kısacası, bugün Kazan Türklerinin yaşadıkları 
coğrafi bölge, en eski çağlardan beri bir Türk yurdu idi.

Bilindiği gibi, Attila’nın ölümünden (M.S. 453) az sonra, şahsi otori-
te ve şahsi idare üzerine kurulmuş olan geniş imparatorluğu çökmüş, 
dağılmıştır. Hun ordusunun ve ahalisinin5 kalıntılarını en küçük oğlu 
İrnek toparlayarak, Orta Avrupa’dan Doğu Avrupa’ya getirir. Bu sıra-
da, İrnek ile peşindekiler yolları üzerinde, ta Orta Asya’daki Çu nehri 
vadisinden kalkıp gelmiş ve çok muntazam bir kabile teşkilatına sahip, 
tarihçilerin Ogur adını verdikleri bir göç kafilesine rastlarlar. Tarihte 
çok defa bu tür karşılaşmalar toprağa, otlaklara hakimiyet meselesi se-
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1 İdil nehrine Volga adını Ruslar değil, Finler vermişlerdir (Akdes Nimet Kurat, Karadeniz 
Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1972, s. 112)

2 Özellikle Macar Türkologları
3 Türk Ansiklopedisi, s. 396
4 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü 2. baskı, İstanbul 1983, s. 51
5 Eski Türklerde, Ordu Kızıl Elmayı aramak, yani toprak fethetmek için yola çıktığında, ahali de 

orduyu takip ederdi. Göçler böyle meydana gelmiştir
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6 Ben şahsen bu etimolojiyi aynen kabul edemiyorum. Gramer bakımından “bulgar” şeklinin 
karışan veya karışmış değil, “karıştıran” anlamını ifade etmesi gerekmez mi?

7 Bizanslılar bu adları “Kutrigur” ve “Utrigur” şekline çevirmişlerdir.
8 Kamuran Gürün, Türkler ve Türk Devletleri Tarihi İstanbul, ikinci basım 1984, s. 247
9 İslam Ansiklopedisi, “Bulgar” maddesi.
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bebiyle, kardeş kavgası ile savaşla sonuçlanmıştır. Bu defa öyle olmamış-
tır. Orta Avrupa’da, etraflarında Latince ve Almanca konuşulmasından 
bıkmış olan Hunlar Orta Asya’dan gelen Ogur’ların Türkçe konuştukla-
rını duyunca onlara kucaklarını açmışlar: İki Türk topluluğu birleşmiş, 
karışmış. Hepsi birden BULGAR adını almışlar. Bazı Türkologlara göre, 
bu kelime “bulgalamak” fiilinden gelmekte ve “karışmış” anlamını ifade 
etmektedir.6

İki ayrı coğrafi doğrultudan gelen Türk kafilelerinin birbirine karış-
ması yeni bir sosyal düzenin kurulmasını gerektirmiş, boylar yeni icap-
lara göre birleşerek, yeni adlar almışlardır. Yeni kabile birliklerinin ara-
sında, tarihte en önemli rolleri oynamış olanlar “Dokuz Ogur” ile “Otuz 
Ogur” lardır.7

İrnek’in idaresinde Orta Avrupa’dan dönenler arasında, elbette İdil-U-
ral hatıralarını babadan, dededen dinlemiş, orada yakınlarının bulun-
duğunu bilenler vardı. Bunlar İdil havzasını öz vatanları biliyorlardı. Bu 
Hunların etkisi olacak. Ogur’larla karıştıktan sonra “Otuz Ogur” adını 
almış olan BULGARLAR, zannedildiğine göre M.S. VI. yüzyılda, Kuzeye 
doğru yürüyerek, Orta İdil havzasına varırlar ve orada yerleşirler. Bun-
lara İDİL BULGARLARI denir. “Dokuz Ogur” halinde örgütlenmiş olan 
Bulgarlar ise, başka bir ırmağa, Tuna’ya doğru yönelirler. Bunlara TUNA 
BULGARLARI adı veriler ki 671 yılında, Balkanlarda bir Türk Devleti ku-
rarlar. Fakat bu Bulgarlar Ortodoks dinini kabul etmek yüzünden Slav-
laşırlar, Türklüklerini kaybederler. Ancak, halis bir Türkçe kelime olan 
Bulgar adını taşımaya devam ederler. Tuna Bulgarları bizi burada ilgi-
lendirmiyor. Konumuz İdil Bulgarlarıdır.

Otuz Ogurlar Bulgar adı ile Orta İdil havzasına geldikleri zaman, hiç 
şüphesiz vaktiyle oralarda Attila’nın bırakıp gittiği Hun ahaliyi8 ve hat-
ta bazı tarihçilere göre, Sabir Türklerini bulmuşlardır.9 Böylece Bulgar 
Türkleri tarihinin bu döneminde, yeniden bir “karışma” olayı meydana 
gelmiştir. Esasen, göreceğimiz gibi, Kazan Türklerinin kaderi o şekilde 
çizilmiştir ki, durup başka Türk zümreleri ile karışmışlar, Türklükleri 
boyuna tazelenmiş, yenilenmiştir. ‘Otuz Ogur’ lar İdil boyuna yerleştik-
ten az zaman sonra Büyük Göktürk İmparatorluğu kurulur ve İdil-Ural 
bölgesi de bu İmparatorluğun kapsamına alınır. Burada yeni bir karışma 
olayına tanık olmaktayız.

O zamanki insanlar yürümekten veya at sırtında koşmaktan bık-
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10 İslam Ansiklopedisi, “Bulgar” maddesi.
11 Slav kelimesi Latince “sclav-us” kelimesinden geliyor ki, esir demektir.
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madıkları ve mesafeleri hiçe saydıkları için, Batı Göktürk İmparatorlu-
ğundan bazı ailelerin veya kafilelerin İdil-Bulgar bölgesine gelip yerleş-
tiklerini ve böylece yeni bir “karışma” gerçekleştiğini düşünmek hayal 
mahsulü değildir. Bu görüşün yerinde olduğunun delili şudur ki, bugün 
bir İstanbullu aydın ancak sözlüklerin yardımı ile Orhon yazıtlarını sö-
kebilmekte, okuyabilmektedir. Aynı yazıtları bir Kazanlı aydın, sözlük-
lerden yararlanmadan gayet iyi anlar. Anlamadığı, bilmediği kelimeler 
on, on beşi geçmemektedir. Bu gösteriyor ki İdil Bulgarları üzerinde 
Göktürklerin kültürel etkisi derin olmuştur. Bu etkinin dışında, İdil Bul-
garlarının VII. ve VIII. yüzyıldaki hayatları hakkında pek bir şey bilin-
miyor. Ancak, bölgeye gelir gelmez, göçebeliği bırakıp, orada buldukları 
öteki Türk boylarına uyarak, yerleşik hayata geçtikleri ve tarıma başla-
dıkları kuvvetle tahmin ediliyor. Birçok tarihçiye göre, İdil Bulgarları 
ilk yerleşik hayata geçmiş Türk topluluğudur. Dil tetkiklerinden açıkça 
görüldüğü gibi, Macarlar, daha Orta İdil sahasına yakın bir yerde iken, 
ziraat usullerini İdil Bulgarlarından öğrenmişlerdir.10

Göktürk İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, İdil Bulgarları siyasi ba-
ğımsızlığa kavuşuyorlar. Gerçi bir aralık Musevi Hazar devletinin ege-
menliği altına düşüyorlar. Fakat bu, yılda bir Bulgar Hanından vergi 
almaktan öteye gitmeyen, her bakımdan özgürlük bırakan bir egemen-
liktir. 

IX. yüzyılda İdil Bulgarları hızlı bir gelişme dönemine giriyorlar ve 
bir yandan şehircilik, bir yandan ticaret alanında ilerledikleri görülü-
yor. İdil Türkleri Bulgar adını o kadar benimsiyorlar ki, kurdukları dev-
leti Bulgar Hanlığı diye adlandırmakla yetinmeyip, yabancıları hayran 
bırakan başkentlerine de Bulgar adını veriyorlar. Bu başkent az zaman-
da milletlerarası bir ticaret merkezi halini alıyor. Bir yandan Arap, İran-
lı, Türkistanlı, bir yandan İskandinavyalı ve Rus tüccarları Bulgar şeh-
rinde buluşuyor ve Doğu Avrupa malları ile Asya mallarını değiş tokuş 
ediyorlar.

İdil Bulgarlarının kendilerine mahsus tarım ve endüstri ürünleri var-
dı: Buğday, çavdar, darı, ceviz, balmumu, bal, tuzlanmış ve kurutulmuş 
balık, ok, kılıç gibi... Slav esirleri. Evet, savaşta esir edilip, pazarda satı-
lan Slav esirleri, milletlerarası piyasada aranan bir maldı.11 Fakat en çok 
rağbet gören ve ticaret dünyasında meşhur olan Bulgar ürünü, işlenmiş 
keçi ve tavşan derileri idi ki, Arap ülkelerinde “bulgari” diye adlandırıl-
dı. Esasen Bulgarlar kendi ayaklarına bu deriden yapılmış çizme giyer-
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12 Tıpkı Persepolis kabartma heykellerinde görülen İskitler (Sakalar) gibi.
13 İslam Ansiklopedisi, “Bulgar” maddesi, Cilt II s. 783
14 İslam Ansiklopedisi, Cilt II s. 789
15 Aynı Ansiklopedi, Cilt II s. 789

VI. SADRİ MAKSUDİ ARSAL'IN DOĞDUĞU TOPRAKLARIN TARİHİ

lerdi.12 Çarık giyen o zamanki Ruslar, vakayinamelerinde, bunu hayret 
ve hayranlıkla kaydetmişlerdir. 

İdil Bulgar devleti, zamanın Avrupa ülkelerinin de önem verdikleri 
bir devletti. O dönemde resmi dil olarak Latincenin kullanıldığı bu ülke-
lerde İdil Bulgar devletine (Tuna Bulgar devletinden ayırmak için) MAG-
NA BULGARIA, yani Büyük Bulgaria deniyordu. İdil Bulgar Devletinin 
en parlak dönemi olan IX. ve X. yüzyıllar İslam medeniyetinin en parlak 
dönemidir. Bulgarlar arasında Müslümanlığa büyük rağbet vardı. Bağ-
dat'tan gelen tüccarlardan ve bilginlerden İslamı öğrenip, etraftan hiç 
bir telkin ve baskı olmadığı halde, Müslüman olan olana idi. 

Bulgar Hanı Almuş Yaltavar İslama ve Halifeliğe o kadar bağlı idi 
ki, Halifenin Bulgar Hanlığını kendi toprakları saymasını istiyordu ve 
Halifenin bunu kabul ettiğini belirtmek için, sembolik olarak, Bulgar 
Devletinin sınırında Hazarlara karşı bir kale inşa ettirmesini arzu edi-
yordu. 921 yılında Bağdad’a bir elçi heyeti göndererek arzusunu bildirdi. 
Halife de kale yaptırmak için gereken parayı bir elçi heyeti ile gönderdi. 
Bu heyetin katibi olan İbni Fadlan yazdığı Seyahatname’de yaptıkları yol-
culuğu anlatmıştır.

Arap Elçi Heyetinin Bulgar ülkesine varmasının tarihi 12 Mayıs 
922’dir. Bu tarih Bulgar Hanlığının, devlet olarak, resmen Müslüman ol-
duğu tarih sayılır. Esasen, bunu vurgulamak için, Bulgar Hanı Şelkeyoğ-
lu Almuş Yaltavar, Bağdatlı Heyet misafir iken, Türk adını bırakıp, Cafer 
bin Abdullah adını almıştır. Şu halde, İdil Bulgarları ilk Müslüman olan 
Türk kavmidir ve Bulgar Devleti ilk Müslüman Türk devletidir. Çünkü, 
bilindiği gibi, Karahanlıların Hanı Satuk Buğra Han ancak 926’da Müs-
lümanlığı kabul etmiştir. 

X. yüzyılın başında yaşamış Arap tarihçilerinden İbn Rüste, Bulgar-
lar hakkında şunları yazıyor: “Bulgarların ekserisi Müslüman dininde-
dir. Her tarafta camiler ve okullar vardır, müezzinler ve imamlar var-
dır.”13

Bulgar Hanlığı, kültür bakımından gelişmiş, ilerlemiş bir devletti. 
İdil Bulgarları arasında Arapça eserler yazan tarihçiler vardı. Mesela, 
Endülüslü Abu Hamit, Bulgar yazarlarından Arapça olarak “Bulgar tari-
hi”ni yazmış olan Numan bin Yakub’un adını zikrediyor.14 Hatta, Bulgar 
Türk bilim adamları arasında astronomi alanında incelemeler yapan bil-
ginler vardı.15 İşte Avrupa Ortaçağ uykusunda iken, Bulgar Devletindeki 
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16 Laszlo Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara 1971, s. 218
17 Akdes Nimet Kurat, Türk Kavimleri ve Devletleri Ankara 1972, s. 128
18 Fransızlar “Horde d’Or” derler.
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kültür seviyesi bu kadar yüksekti. 

cengiz	han,	Batu	han	ve	altın	orda	
Türk Bulgar medeniyeti Moğolların ortaya çıkması üzerine yıkılmış-

tır. Moğol ordusunun, bir rivayete göre, ancak dörtte biri16 bir rivayete 
göre onda biri17 Moğol'du. Gerisi Türktü. Cengiz Han Türklerden bir Mo-
ğol ordusu kurmakla kalmamış, Türk töresini, gerek askeri gerek idari 
alanda Türk geleneklerini uygulama sayesinde İmparatorluğunu kur-
muş ve idare edebilmiştir.

Moğollar 1237’de İdil Bulgarlarına saldırırlar. Bulgar şehri ahalisini 
kılıçtan geçirip şehri yerle bir ederler. Dünya Büyük Bulgaria devletinin 
yıkıldığına şahit olur. Moğol ordusunun başında bulunan Cengiz’in toru-
nu Batu Han, daha sonra yoluna devam ederek Polonya’ya, Almanya’ya 
kadar gidip, Avrupa’nın bütün doğusunu fetheder ve 1241’de Altın Ordu 
Devletini kurar.

Altın Ordu deyiminin doğrusu Altın Ordadır. Moğol dilinde Orda 
Osmanlılardaki Otağ kelimesinin karşılığıdır ve büyük çadır demektir. 
Batu Hanın çadırının tepesinde altından süsler bulunduğu için, devleti-
ne Altın Orda denmiştir. Fakat Türk tarihçiler bunu Altın Ordu’ya çevir-
mişlerdir.18

Çok geniş topraklara sahip olan Batu Han, merkez olarak eski Bulgar 
şehrine yakın bir yeri seçer ve orada kendine yeni bir başkent inşa etti-
rir. Bu başkente Saray adını verir.

Bu dönemde geçen bir seri olay vardır ki, kültürel açıdan önemlidir 
ve zikredilmeden geçilmesi mümkün değildir.

İdil Bulgarları Devletine yakın, Arap yazarlarının Dest-i Kıpçak adı-
nı verdikleri bir bölge vardı ki, burada teşkilatsız ve dağınık bir şekilde 
Kıpçak Türklerinin kabileleri yaşıyordu. O dönemin Avrupa milletleri 
bunlara Kuman adını vermişler, onların arasında Hıristiyanlığı yayma 
girişimlerinde bulunarak, dilleri ile ilgilenmişler ve misyonerlere mah-
sus bir “Kuman dili sözlüğü” meydana getirmişlerdir. Bu sözlüğün adı 
“Codex Comanicus” tur.

Yukarıda Kazan Türklerinin tarihinde başka Türk grupları ile “karış-
ma” olaylarından söz ettik. İşte Moğolların etkisi ile, yani Dest-i Kıpçak’a 
saldırıları sebebiyle, yine Bulgar Türkleri için iki defa “karışma” olayı 
olduğunu görüyoruz: Biri Bulgar Devleti yıkılmadan önce, diğeri yıkıl-
dıktan sonra. Moğollar Kıpçaklara saldırdıkça, Kıpçaklar İdil Türkleri-
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19 İslâm Ansiklopedisi, Cilt 21, s. 443
20 Abdullah Battal Taymas. Kazan Türkleri İstanbul 1925, s. 33
21 Kazan Hanlığı yıkıldıktan sonra, XIX. yüzyılın sonunda bile okur yazar nisbeti Ruslarınkinden 

daha yüksekti. (%20 - %18), Alexandre Beningsen, Sultan Galiev s.29
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ne sığınıyorlar, İdil Türkleri de onları tereddütsüzce kabul ediyorlardı. 
XIII. yüzyılın ilk yarısındaki bu karışma olayı dil bakımından önemli 

bir sonuç vermiştir. Dil bilginlerine göre, Türk lehçeleri arasında Codex 
Comanicus’un diline en çok benzeyen lehçe Kazan lehçesidir.

Kazan	hanlığı	(1437	-	1552)	
1437 yılında KAZAN HANLIĞI’nı kuran Uluğ Muhammed, Cengiz 

sülâlesi ile uzak akrabalığına rağmen, tamamen Türkleşmiş, parlak bir 
askerî kumandan ve teşkilâtçı idi. Ruslara karşı kazandığı zaferler sebe-
biyle büyük şöhret sahibi idi. Altın Orda İmparatorluğunun çözülmesi 
neticesi olarak zayıf ellerde, başıboş kalmış Kazan halkı Uluğ Muham-
med’i sevinçle karşıladı. Uluğ Muhammed önce bir iki yılını kurduğu 
Hanlığın idarî ve askerî teşkilâtını düzene koymakla geçirdi. Sonra, ar-
tık Altın Orda Hanlığına vergi vermekten kurtulmuş ve gittikçe toparla-
nan Rusların gücünü kırma işini ön plana aldı. 

Kazan Hanlığının bir özelliği güneydeki Kırım Hanlığı ile sınırdaş 
olması idi. Uluğ Muhammed’in Kırım Hanları arasında akrabaları da 
vardı. Kırımlılarla Kazanlılar, kapı komşusu gibi birbirlerinin ülkesine 
gidip geliyorlardı. Yani, Kazan Hanlığı döneminde, Kırım Hanlığı ile Ka-
zan Hanlığı aynı ülkenin iki ayrı bölümü gibi idi. Zaman zaman Kırımlı 
prensler Kazan tahtına geçmişler, zaman zaman Kazan Kırım’a tabi sa-
yılmıştır. Ayrıca Kırım Hanlığı o sıralarda, Osmanlı İmparatorluğunun 
gevşek de olsa egemenliği altında bulunduğundan bir aralık zincirleme 
“Türk Birliği” gerçekleşmiş gibi olmuştur. Fakat Kanunî Sultan Süley-
man, Doğu Avrupa’daki soydaşlarının kaderi ile ilgilenmez olmuş ve on-
ların yardım isteklerini cevapsız bırakmıştır.

Kazan Hanlığı kuruluşundan sonraki ilk yıllarında güçlü bir devletti. 
Arkası kesilmeyen Rus saldırılarına direnmekle kalmayıp, 1445 ile 1467 
yılları arasında Moskova prensliğini kendisine vergi veren, yenilmiş bir 
ülke haline düşürmüştü.19

XX. yüzyılda, eski Bulgar şehrinin vârisi olan Kazan bir milletlerara-
sı ticaret merkezi halini almıştır. Kazan Hanlığı ekonomik bakımdan ge-
lişmiş, zenginleşmiştir. Bulgar Hanlığı zamanındaki her köyde bir cami 
ve her camiin yanında bir okul bulundurma âdeti20 Altın Orda zamanın-
da da kesilmeksizin devam etmiştir. Kazan Hanlığında halkın kültür se-
viyesi, Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere, bütün Türk ülkele-
rinden daha yüksekti.21
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Kazan Hanlığı Ruslara Orta Asya yolunu kapatan bir ülke ve sınır 
komşusu olduğu için tarihte, Türklük bakımından çok önemli ve çok 
ağır bir vazifeyi yerine getirmiştir. Kazan Hanlığı Orta Asya Türklüğünü 
tehdit eden Rus tehlikesine göğüs gererek Ruslarla durmadan savaşmış-
tır. Kazanlılar aralıksız dövüşerek, Rusların Orta Asya’ya yayılmalarını 
yüz yıl geciktirmişlerdir. 

Kazan Hanlığının son günleri Süyüm Bike’nin adı ile bağlantılıdır. 
Süyüm-Bike çok güzel, aynı zamanda zeki ve cesur bir kadındı. Kazan 

Hanı Can Ali’nin Hatunu idi. Ruslara karşı gevşekliği ve aczi sebebiyle 
pek sevilmeyen Can Ali’nin 1533’de milliyetçi bir fedai tarafından öldü-
rülmesi üzerine Kazan tahtına çağırılan Kırımlı Sefa Giray dul Süyüm 
Bike’yi görüp aşık olur ve onunla evlenir. Bir oğulları dünyaya gelir. Ona 
Öktemiş Giray adını verirler.

Sefa Giray ruhunda Türklük şuuru taşıyan ve Kırım Hanlığının da 
desteğini gören bir hükümdardı. Ruslarla başarılı bir mücadelede bulun-
du. Bunun üzerine Moskova Prensi vaktiyle Çinlilerin Gök Türk İmpara-
torluğuna uyguladıkları taktiği kullanmaya ve Kazan Hanlığını içinden 
çürütmeye karar verdi. Bir takım seviyesiz, fakat etkili kimseleri satın 
alarak ve onlara cazip vaatlerde bulunarak, Kazan içinde Sefa-Giray’a 
karşı muhalefet yarattı. Bu hainler bir aralık Kazan tahtına bir ay için 
Şahin Ali adlı Rus dostu birini çıkarmayı bile başardılar. 

Sefa Giray gerçi tahtını geri aldı. Fakat 1546’da anî ve şüpheli bir şekil-
de vefat etti. Oğlu Öktemiş-Giray henüz ufak bir çocuktu: Han ilân edildi 
ise de fiilen, naip sıfatıyla Süyüm-Bike Kazan Hanlığının başına geçti ve 
kocası gibi, Ruslarla mücadeleye devam etti. Kazan halkını Ruslara karşı 
direnmeye teşvik etmek için minareden yaptığı heyecanlı konuşmalar 
Rus vakayinamelerine bile geçmiştir. Denilebilir ki, Süyüm Bike Kazan-
lıların Jeanne d’Arc’ı idi. 

Süyüm Bike’nin bütün gayretlerine rağmen ve biraz da satılmış hain-
ler yüzünden, Moskova’nın yeni prensi IV. Ivan (ki Çar ünvanını alan ilk 
Moskova Prensidir), 1552’de Kazan ordusunu mağlup edip Kazan şehri-
ni zapt etti. Kahramanca mücadelesinde başka hiçbir Türk devletinden 
yardım görmeyen Kazan Hanlığı, Ruslara esir düşen ilk Türk Devletidir. 





BELGELER



1. Sadri Maksudi’nin (Nizameddin oğlu Sadreddin Maksudof’un) doğum ta-
rihini gösterir belge

2. Sadri Maksudi Arsal’ın cenazesinde Prof. Tayyip Gökbilgin’in konuşması 
3. Sadri Maksudi Arsal’ın İsmail Gaspıralı’nın vefatından  sonra yazdığı yazı
4. Hukuk Fakültesinde Son Ders Öğütleri
5. Yazdığı “La Révolution” şiiri
6. Namık Orkun’un yazısı
7. 1919 yılında vize başvurusuna ilişkin İngiliz arşivlerinde yazışmalar
8. 1919 yılında İngiltere vizesine başvurusunda İngilizlerin talebi üzerine 

verilen yazı ve çevirisi
9. 10 Ocak 1920 tarihinde Paris’te verilen Memorandum
10. İç Rusya ve Sibirya Tatarlarının Milli İstekleri
11. 1909 yılında Bernard Pares’e verilen kadehler ve Maksoudov kadehi

226 BELGELER



1.	 SaDRİ	MaKSuDİ’NİN	(NİZaMEDDİN	oğLu	SaDREDDİN	
MaKSuDoF’uN)	DoğuM	taRİhİNİ	GÖStERİR	BELGE	
Sadri Maksudi’nin 23 Temmuz 1878 tarihinde doğumunu gösteren bu belge 

Süleyman Rahimov tarafından temin edilmiştir.
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Belgenin Türkçe çevirisi:

Kazan kazası Suğuksu ili Taşsu ilçesindeki 
Resmi Doğum Belgesi defterinden alınan suret

Vücûd faslından 1878’inci yılının Resmi Doğum Belgesi 
defterinden Sadreddin molla Nizameddin oğlu hakkında

Sayı: 8
Çocuğun adı: Sadreddin

Hangi ayda doğduğu: Temmuz 23

Çocuğun babası, anasının her iki tarafta bulunan ebeveynleri-
nin ismi varsa soyadı: Babası Molla Nizameddin oğlu Maksudov, 
anası Bibi Meftuha Şâhî Ahmed kızı

Doğduğu yer: Taşsu ilinde mevcud

Kazan eyaleti Soğuksu ili Taşsu ilçesinde levazım-ı eda kılmak-
ta olan Suğuksu  ilinden ikinci imam Muhammed Fatih Molla 
Ahmed oğlu işbu Taşsu ilinin Resmi Doğum Belgesi defterinden 
yazdım ve adıma olan mühürle damgayı bastım

(Muhammed Fatih b. Molla Ahmed mührü) 

Ve nizama göre seksen kuruş gümüş karşılığında pul yapıştırdım.

Rusça yazının çevirisi:
Molla Fatih Ahmetov’un imzasını tasdik ediyorum. 
İl İdaresi azası Mazitov. Mühür



2.	 SaDRİ	MaKSuDİ	aRSaL'ıN	cENaZESİNDE	PRoF.	tayyİP	
GÖKBİLGİN'İN	KoNuŞMaSı

22.02.1957

Türk ilim ve fikir âlemi bugün yeni ve büyük bir kayba uğradı. Profesör Sadri 
Maksudi Arsal ile kıymetli bir uzvunu, olgun bir ilim adamını, yüksek milliyet 
hisleriyle meşbu temiz bir evladını kaybetti.

Onun Kıpçak steplerinden kopup bugünkü Türk ana vatanında ruhunu tes-
lim ettiği âna kadarki 77 senelik hayatı, baştanbaşa Türklük davasında, derin 
bir aşk ile bağlandığı milletinin ilim ve kültür hizmetlerinde geçti.

Sadri Maksudi Bey, esasında bir hukukçu olmakla beraber, ilk gençliğinden 
itibaren Türk Tarihi ve Türk Dili meselelerine büyük bir şevkle alaka gösterdi, 
fikrî ve ilmî çalışmalarını bilhassa bu sahalarda teksif etti.

Cumhuriyetin ilanından bir sene sonra 1924’te uhdesinde Sorbon Türk Ka-
vimleri Tarihi hocası sıfatı bulunduğu halde Ankara Türk Ocağında Türk Ta-
rihinin telkinleri mevzuunda verdiği konferansta düşüncelerini, ilk defa Türk 
umumi efkârına arz etti ve bundan sonra dimağını, mefkuresini hep bu konu 
etrafında işletti.

Milletler için tarihin ehemmiyetini, o milletin istikbali hakkında tahmin-
ler yapmaya, geleceklerine dair bir fikir edinmeye vasıta olmasında gören Sadri 
Maksudi Bey, “Milletler için tarih hissi ve istikbal endişesi birbirinden ayrılma-
yan hislerdir” diyordu.

“Medeni bir millet geleceği hakkında plansız yaşayamaz, yaşasa bile ilerle-
yemez, istikbal tasavvurları lazımdır” mütalaasında bulunuyor. “Bugüne kadar 
geçen Türk mazisi ile bundan sonra gelecek devirler arasında büyük bir fark 
olacaktır. Bu fark Türklük Tarihi için fevkalade büyük ve mühimdir... Türkün 
bekasını temine sevk ve îsâl1 eden her şey her hareket, her teşebbüs, her te-
ceddüt2 matluptur, mukaddestir. Türklüğün terakki ve refahına engel olacak, 
tekâmül ve inkişafına mâni olacak her şey yıkılmalıdır... Türklüğün bugünkü 
ve istikbâldeki rehber ve reislerinin vazifesi büyük ve mukaddes olduğu kadar 
da ağırdır” diyordu.

O, o tarihte dünya yüzünde 51 milyon olarak hesapladığı Türkler hakkında, 
Türklüğün manevi merkezi diye vasıflandırdığı Ankara’da, müşahedelerinin ve 
mülahazalarının hülasasını arz etmeyi ilmî ve millî bir borç addediyordu.

Türk Tarihinin tetkikinden edindiği intibaları, müşahedeleri birer birer sı-
ralarken Türk Milletinin hayatiyet dolu vasfına, büyük intişar ve tevessü3 mey-
line, ebediyet-i siyasiyesine kahraman ve rehber doğurmak kudretine, hukuk 
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1 Ulaştıran
2 Yenilenme
3 Yayılma
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4 Konuya hakim olarak
5 Tarih öncesi
6 Prof. Carl Brockermann (1868-1956) Alman kökenli Doğu bilimcisi ve Sami dilleri bilgini
7 Sonradan gelen nesillere
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devleti kurmak kabiliyetlerine, ilim, fen ve tefekkür sahasındaki istidatlarına, 
dinlere karşı gösterdikleri geniş toleransa işaret eden Sadri Maksudi Arsal, bu-
günkü vaziyet hakkında ise şu hükmü vermekte idi:

Büyük Türk Milletinin mazisine, mazideki ihtiraslarına, iki bin senelik faa-
liyet ve gayretlerine, memleket teşkilindeki dehasına, bugünkü vaziyet hiç uy-
mamaktadır. Tarihi ile hâli asla mütenasip değildir.

Sadri Maksudi Bey, Ankara Hukuk Fakültesi’ne geldikten ve profesör olduk-
tun sonra da bu meselelerle uğraşmaktan hâli kalmadı. Bir taraftan Türk Yurdu 
ve Türk Ocağı faaliyetlerine iştirak ederken diğer taraftan Journal Asyatik’te 
Orhun Türk Kitabeleri, Uygurlar ve Oğuzlar hakkında derin ve vâkıfane4 etütler 
neşrediyordu. Onun zihnini, muhayyilesini daima işgal eden mukaddes bir ide-
al olarak bütün benliğini kaplayan şey Türk birliği meselesi idi. Bu çetin ve hayli 
müşkül meselenin tarihi veçhesini tetkik ediyor, eski Türklerde dil ve hareket 
birliği mevzuunu ele alıyordu. Sadri Maksudi Bey bu konuda diyordu ki:

“Hangi âmilin tesiriyle olursa olsun Türk kavimlerinin harsen ve lisânen 
birleşmesi pek eskidir. Asrımızda Türklerle meskûn kıtaların âdetâ hepsi pek 
eski zamanlardan beri Türk vatanıdır. Bu kıtaların her birinde kable’t-tarih5 de-
virlerde ve tarihi asırlarda birkaç defa büyük siyasi vahdetler vücuda gelmiş ve 
büyük Türk İmparatorlukları teessüs etmişti.”

Sadri Maksudi Bey bundan sonra dil meseleleriyle biraz daha derinden meş-
gul olmaya başladı. Lisanların inkişâf ve tekâmülünde akademilerin rolünü 
ehemmiyetli buluyor, “hatta denilebilir ki lisanlarını tedvin ve ıslaha verdikleri 
ehemmiyet milletlerin medeniyet seviyesinin mizanıydı” diyordu.

Bu husustaki eserini Türk Dili İçin’i 1930’da neşrettiği zaman bu kitap bir 
yandan Breslau Üniversitesi profesörlerinden Brockermann’ın6 takdirini celp 
ediyor, öte yandan Atatürk’ün bir takrizini muhtevi bulunuyordu. Bu kitabın 
başıdır. “Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin 
olması milli hissin inkişâfında da başlıca müessirdir.” Girişi yazan Atatürk, belli 
idi ki onun bu sahadaki faaliyet ve hizmetlerini büyük bir sempati ve alaka ile 
takip ediyordu.

Sadri Maksudi Arsal’ın çok velûd geçen ilmi, fikrî ve siyasi hayatı son zaman-
larına kadar devam etti. Üstat, Türklük ve Millet bahislerinde, milli davalarında 
temiz heyecanını, samimi fikirlerini her yerde, üniversitede, Tarih Kurumun-
da, Büyük Millet Meclisi’nde, daima müdafaa etti, savundu. Onun ilim ve fikir 
sahasındaki hizmetleri ve eserleri bugünkü ve yarınki nesillere nasıl kıymet-
li bir vedia ise, Türklük ve milliyet davalarındaki samimiyeti, onları müdafaa 
kudreti ve belagati de yine ahlafa7 asıl bir özellik olacaktır.
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Kendisinin vaktiyle bir uzvu olduğu Edebiyat Fakültesindeki arkadaşları ve 
talebeleri onu bugün derin bir hüzün içinde fakat böyle bir his ve inanç ile ebe-
diyete teşyi etmektedirler. Sadri Maksudi Bey, büyük üstat, senin fikirlerine ve 
emanetlerine bizler ve bizden sonrakiler aziz ve kıymetli bir vedia olarak sadık 
kalacağız. Bunu bilerek, duyarak ebedi istirahatgâhında huzur ve ulvi bir istira-
hat içinde uyur gibi uykunu uyu!

* Bu konuşma metnini Mehmet Altay Gökbilgin babasının arşivinden katkı-
da bulunmuştur.



3.	 SaDRİ	MaKSuDİ	aRSaL’ıN	İSMaİL	GaSPıRaLı’NıN	vEFatıNDaN		
SoNRa	yaZDığı	yaZı
Sadri Maksudi’nin İsmail Gaspıralı’nın vefatından sonra yazdığı bu yazı önce 

Yıldız gazetesinde, daha sonra 1914 yılında 202 numaralı Tercüman gazetesinde 
yayınlanmıştır. Bu metin Cafer Seydahmet Bey’in Gaspıralı İsmail Bey kitabın-
dan alınmıştır. (Avrasya Bir Vakfı Yayınları, 1996)

Emeller	Üstadı
İsmail Bey’in vefatı ile hissettiğim teessürlerimi, derin infialimi, şedit ferya-

dımı dışarı çıkarmak istiyordum, fakat kalbimden manevi yaşlar aktığı bir za-
manda bu kabil olamıyor. Hazırda en mukaddes ve en aziz bir şeyimi kaybetmiş 
bir çocuk gibi ağlamaktan başka elimden bir şey gelmiyor! Fakat bu kâfi değil, 
bir samimi fikir, açık sözle ifade etmek istiyorum.

Lakin ne söylesem de her söz, her cümle İsmail Beyin nazarımdaki büyük-
lüğüne, tarihî mevkiinin ulviyetine, kendisine olan nihayetsiz ihtiramatıma kı-
yasen pek küçük, pek renksiz hatta hiç kalıyor! Gasprinski kimdir? O, dünyada 
ne işledi (ne yaptı)? İşte eğer söz ile bunu bildirmek, bunu anlatmak mümkün 
olsaydı, ben suallere cevap verirdim. Bu hususta şimdilik yalnız şunu diyebile-
ceğim:

Gasprinski, hepimizin fikrinde, kalplerimizde en büyük bir mahalli işgal 
eden bir kişidir. Hepimizin ufku millisinden en nurani bir noktadır. Her biri-
mizin tevessüü fikri tarihinde en malum bir âlimdir. Bilâihtiyar her birimizin 
samimi ihtiramlarını celbeden, ismi zikrolundukça hepimizin ağzına “Büyük” 
kelimesini getiren şey ise onun işleridir.

Dikkatle düşününüz! Asırlardan beri Türk-Tatar kavimleri medeniyetten 
ırak, maarifsiz, ziyasız, gönülsüz, bir hayat ile yaşadılar. Ormanlarda, çöllerde 
sahralarda, Türk-Tatarlar nursuz, şadlıksız, ölmüş bir hayat içinde asırlar ge-
çirdiler... Mazi unutulmuş, hal sevinçsiz, istikbal meçhul idi. Önde bir hedef, 
sevindirecek bir maksat yoktu. Hûlasa: Rusya Türkleri çok zamanlar ruhsuz, 
şadlıksız yaşadılar, çünkü emelsiz, idealsiz idiler.

İşte Türk-Tatar hayatının şu devrine nihayet verip, yeni bir devre girmesine 
sebep olan zat İsmail Bey Gasprinski’dir. Onun minberi talimi olan Tercüman 
manasız hayatımıza mana vermiş, maksatsız yaşayışımıza emeller icat etmiş, 
sönmüş maişetimize ümitler doğurmuştur...

Büyük bir kavmin hayatında yalnız başına, yeni bir devir açan; ümitsiz 
maksatsız ömür geçiren bir millete ümit doğuran, asırlarca ümitsizliğe alışmış 
bir millete idealler, gayeler veren, manen ölmekte olan bir kavme hayat nefh 
eden bir zatın ehemmiyetini yazmak mümkün değildir; Gasprinski gibi adam-
ların hizmetlerini, mevkiini hissetmek, takdir etmek kabil olamıyor. Bunun için 
bundan vazgeçiyorum.
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4.	 huKuK	FaKÜLtESİNDE	SoN	DERS	ÖğÜtLERİ
... İşte böylece, programınızı ikmal etmiş bulunuyorsunuz. Yakında imti-

hanlarınızı vereceksiniz. Bir kısmınız diplomalarınızı alacak ve hayata atıla-
caksınız... Hayata atılmak için tam manasıyla mücehhez misiniz? Bunun için 
alacağınız diplomalar kalıcı midir?

Hayır aziz talebelerim, diplomanın temsil etiiği mahdut bilgi yükünü her an 
artırmağa gayret etmezseniz, cemiyetin sizden beklediğini veremezsiniz.

Sizler şimdiden sonra milletimizin münevver zümresini teşkil edeceksiniz. 
Fakat yüksek tahsil diplomasına sahip olmak insanın münevver olduğuna delil 
teşkil etmez. Diploma, hamilinin münevver olabileceğini mübeyyin bir vesika-
dır.

Münevverlik nedir? Münevver kimdir? Münevver bir taraftan bilgisi, kültü-
rü, bir taraftan da prensip ve kanaatleri olan insandır.

Şüphesiz, ilmin, alimliğin hududu yoktur. Zamanımızda bütün ilimler akıl-
lara hayret verecek şekilde inkişaf etmiş bulunuyor. Her şey hakkında bilgi 
sahibi olmak mümkün değildir. Fakat hakiki münevver olmak isteyen insan, 
bir taraftan kendi ihtisasına taalluk eden neşriyatı takip etmeli, bir taraftan da 
umumi kültürünü genişletmeğe çalışmalıdır. Bunun için de okumalı, durmadan 
okumalıdır. 

Her ilim, her ihtisas mütemadi inkişaf halindedir. Her ihtisas dahilinde her 
gün yeni keşifler yapılmakta, yeni nazariyeler ileri sürülmekte, yeni müesse-
seler zuhur etmektedir. Bir hakim Fakülteyi bitirdikten sonra, kanun maddele-
riyle dosyalar haricinde hiç bir şey okumaksızın on sene geçirirse, kendisinden 
çok aşağı gördüğü zabıt katibinden pek farkı kalmaz ve sanki hiç yüksek tahsil 
yapmamış gibi olur. Şerefli hukukçu ismini ancak kanun maddelerinin istinad 
ettiği tarihi, iktisadi, felsefi ve sosyolojik esaslar hakkında bilgi sahibi olan ve 
bunlar hakkında düşünen hukuk hadimlerine verebiliriz. 

Kültürümüzü artırmak için okumağı bir itiyad ve bir eğlence haline getirme-
lisiniz. Hakikaten okumak en ucuz ve en sıhhatli eğlencedir. Aynı zamanda hem 
şahsınız, hem milletiniz için faydalıdır. Okuma zevkini itiyad edinenler okuma 
tiryakiliğinin en tatlı tiryakilik olduğunu bilirler.

Fakat kitap seçmesini bilmek mühimdir ve bir sezgi işidir. İnsanın kafasını 
aydınlatan, ruhunu yükselten, hislerini incelten, ufkunu genişleten, bilgisini 
artıran kitaplar olduğu gibi, maalesef, bilhassa gençlerin prensip ve kanaatleri-
ni aşındıran, ahlaki inanışlarını sarsan, ruhlarını zehirleyen zararlı kitaplar da 
mevcuttur. Bazı garp milletlerine mensup, bozuk fikirleri yaymaktan hoşlanan 
müelliflerin eserleri bir genç için uyuşturucu maddeler kadar zararlıdır. Onun 
için elinize aldığınız eseri okumağa başlamadan evvel onu zaman ve mekan 
içinde “yerleştirmeğe”, müellifi hakkında fikir edinmeğe icabında ansiklopedi-
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ye bakmağa gayret edin. Bilhassa okuduklarınızı pasif olarak aynen benimse-
meyin, kendi görüşünüzün süzgecinden geçirerek, her sahifeyi, her satırı kendi 
hayat görüşünüzü inşa etmek için malzeme telakki ediniz.

Burada münevverliğin ikinci şartına geliyorum; hakiki münevver şuurlu 
olan münevverdir, yani kanaat, hüküm ve prensiplerinden teşekkül eden sağ-
lam bir hayat görüşüne sahip olan insandır. Tarihte müsbet işler görmüş büyük 
adamların hepsi vazıh bir dünya görüşüne ve sarsılmaz kanaatlere malik olmuş, 
bunların bahşettiği dinamizm ile hareket etmiş insanlardır.

Şuurlu bir münevver olmak için hayat, kainat, beşeriyet, milletlerin istikba-
li, insanların camia içindeki vazifeleri hakkında vazıh görüş ve kanaat sahibi 
olmak lazımdır. Aziz talebelerim, bu da kafi değildir. Kendi vazifeleriniz, hayat-
ta, camiada oynamak istediğiniz rol, ifa etmek istediğiniz hizmetler ve varmak 
istediğiniz hedef hakkında da açık fikir ve kanaatiniz olmalıdır. Çünkü şuur ve 
hedeften mahrum olan münevver denize atılmış dümensiz bir kayık gibidir.

Sizlere bir tavsiyem daha vardır; bir Türk olduğunuzu hiç bir zaman unutma-
yınız. Türk olduğunuzdan dolayı sevinç ve gurur duyunuz. Türk olarak doğmak 
iftahar edilecek bir mazhariyettir. Çünkü Türk ırkı her bakımdan çok büyük, 
çok şerefli bir ırktır.

Biz Türkler beşeriyet tarihinin her devrinde Cihan sahnesinde rol oynamış 
bir milletiz. Biz beşeriyet haricinde hiç bir zaman istiklalini kaybetmemiş, her 
devirde müstakil devlet sahibi olmuş bir milletiz. Türkün hususiyeti siyasi öl-
mezliğidir. 

Bizim devlet kuran büyüklerimiz yalnız siyaset sahasında değil, fikir ve ah-
lak sahasında büyük şahsiyetlerdi: Mete, Bumin, İstemi, Tong Yabgu, Kutluk, 
Tuğrul, Alp Arslan, Nurettin Zengi, Babür, Ekber, Özbek, Orhan, Atatürk, hepsi 
yüksek dirayetle ve siyasi deha ile birlikte tefekkür kudretini, adalet ve doğrulu-
ğu şahıslarında birleştirmiş kimselerdi.

Türkler tarihte sadece devlet kuran millet değildir. Bildiğiniz gibi biz ilim 
ve medeniyet sahasında pek çok büyük adam yetiştirmiş bir milletiz. İslam me-
deniyetini yaratanların büyük kısmı Türktür. İslam Kültür tarihinden Farabi, 
Fergani, Cevheri, Merginani, Semerkandi ve Tebrizileri, Uluğbeyleri ve Katip 
Çelebileri çıkartırsanız İslam kültürü çok fakir kalır.

Türk ırkının tarihini iyi bilen yabancı alimler bu ırkın vasıflarına, büyüklü-
ğüne hayran olmaktan kendilerini alamıyorlar. Onun için Türk olmaktan dolayı 
hepimizin gurur duymamız yerindedir. Bu gurur sizlere, genç nesillere Türk-
lüğü yaşatmak ve yükseltmek arzusunu ve aynı zamanda onun için her türlü 
fedakarlığı göze almak kuvvetini verecektir. Aranızdan Türklüğü yükseltecek 
kimseler çıkacağından katiyetle eminim.
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Şimdi başka bir noktaya geliyorum. Sizler birer hukukçu, yani adaletin 
mümessili olacaksınız. Hukuk, adalet, ahlak, fazilet birbirine bağlı olan mef-
humlardır. Siz hukukçu olarak adaleti tevzi veya temin edeceksiniz. Şu halde, 
adaletsizlik, haksızlık yapmak hukukçuluk vasfınıza aykırıdır. Zulüm bir nevi 
haksızlık olduğu için, hukukçu kalmak isterseniz zulüm de yapamazsınız. Yani 
ahlak kaidelerine riayet edeceksiniz. 

Evet, adalet ile ahlak yanyana yürür. Adaletsizlik, haksızlık, zulüm yaptığı-
nız gün hukukçuluk sıfatına halel gelir, bir hukukçu şuuru ve gururu duymağa 
hakkınız kalmaz.

Esasen zulüm ve ahlaksızlık yapan insan, her şeyden evvel kendisine kötü-
lük eder. Çünkü zulüm yapmak bir insan için ruhi huzur ve gururundan feda-
karlığı icap ettirir. Yapılan her zulüm, sahtekarlık veya cürüm bizzat failin ruhi 
bünyesine indirilen bir darbedir, ruhi hayatında açılan bir rahnedir.

Hakiki hukukçu haksızlık ve adaletsizlikten içtinap etmek, ahlak kaideleri-
ne göre hareket etmekle de iktifa etmez, haksızlık ve adaletsizliği başkalarına 
da yaptırmaz. 

Her köyde, her kasabada zayıfları ezmek, başkaları zararına mal iktisap et-
mek, kendi kuvvet ve nüfuzundan istifade ederek menfaat temin etmek isteyen, 
başkasının malına göz dikmekten, zulüm ve haksızlık yapmaktan çekinmeyen 
insanlar vardır. İşte bu gibi insanlarla mücadele etmek vazifesi ve şerefi devlet 
tarafından siz hukukçulara tevdi edilmiş bulunuyor. Gerek avukat, gerek ha-
kim olarak, zayıfları kuvvetlilere, haklıları haksızlara karşı korumak vazifesi 
sizlere düşüyor. Millet bu hususta size güveniyor. Bu vaziyette sizlerin, kendi 
menfaatleriniz için haksızlık yapmanız hatır ve hayale bile gelmesi imkansız 
bir ihtimaldir.

Burada sözlerimi bitirmeliyim. Hepinize şerefli bir hayat, gayeniz yolunda 
muvaffakiyet, ruhi huzur ve saadet temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun. 

Bu yazı Kazan Dergisinin 1976 yılı 18 No.lu sayısında yayınlanmıştır. 



5.	 yaZDığı	“La	RévoLutıoN”	ŞİİRİ

Pendant la révolution
Changent toutes les institutions. 
Car l’abolition
De toutes les organisations 
Devient une obligation. 
Il y a une fermentation 
Dans toutes les conditions 
De la grande assosiation, 
Qu’on appelle la Nation. 
Tous perdent la notion 
De la juste compréhension 
Des choses de l’administration 
Et de la sujéstion. 
On se fait des suggestions, 
Comme pris par hallucination. 
Alors changent les relations 
Entre les corporations. 
On fait des ovations 
Aux chefs des factions, 
Qui ont fait l’adoption 
De l’idée de rénovation.
Ils sont pleins de présomption 
Concernant l’innovation, 
Dont is entreprennent l’introduction. 
Et le peuple est sous la pression 
De la premiére impression 
De la grande diminution 
De l’unanime volition.
On ne fait aucune distinction 
Entre sommes d’argent et ses fractions, 
Que l’on dépense sans attention, 
Pour créer une attraction 
A la masse sans direction.
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Tout se fait sans approbation, 
Ni aucune autorisation 
Du peuple de la grande portion. 
Les anciens chefs, sans participation, 
S’enferment dans leurs habitations. 
Voila la vraie illustration 
De ce qu’on appelle Révolution.

Sadri Maksudi

(1923)



6.	 NaMıK	oRKuN’uN	yaZıSı

Sayfa 144’de bahsi geçen mektubun eski yazı ile yazılmış suretidir.
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7.	 1919	yıLıNDa	vİZE	BaŞvuRuSuNa	İLİŞKİN	İNGİLİZ	
aRŞİvLERİNDE	yER	aLaN	yaZıŞMaLaR
Bu yazışmalar, Japonya’da araştırmalar yaptığı dönemde Prof. Dr. Merthan 

Dündar tarafından İngiliz arşivlerinde bulunmuştur. 

24 Mart 1919 tarihinde Stokholm’den gönderilen ilk mesajda, Rusya Müslü-
manları Konseyi Başkanı Sadry Maksoudoff’un, Rusya’daki Müslümanların du-
rumunu açıklamak üzere İngiltere’ye gitme talebinde bulunduğu, askeri ataşe 
yardımcısının kendisi hakkında çok olumlu bir intiba edindiği yazılı. Bu yazıya 
29 Mart tarihinde verilen yanıtta, Maksoudoff’a son derece kibar davranılması 
istenmekte, bu arada kendisinin kişisel ziyaretinden bir yarar sağlanamayaca-
ğının, davasını yazılı olarak İngiliz hükümetine iletmesinin uygun olacağının 
bildirilmesi önerilmektedir. Aynı yazının altına hizmete özel bir not düşülmüş: 
“M.Maksoudoff’un ziyaretinin İngiltere’deki muhalif Müslüman grupları arzu 
edilmeyen bir yönde etkileyebileceği düşünülmektedir”.

Lord Curzon ve Lord Balfour’a kadar intikal eden ve 3 Mayıs 1919’da sona 
eren yazışmaların sonucunda, şahsına karşı hiçbir olumsuz görüş bulunmadı-
ğı halde Sadri Maksudi’nin vize talebinin kabul edilmediği anlaşılıyor. İngiliz 
hükümeti talebini o günlerin koşullarında değerlendirmiş, milliyetçi Mısırlı 
siyasi liderlerin Londra’ya gelmelerini engellerken bir Müslüman lidere izin 
vermenin sorun yaratabileceğinden endişe etmiş, aynı zamanda İngiltere’deki 
muhalif Hintli Müslümanların tepkilerinden çekinmiştir. Sadri Maksudi’nin 
oldukça ısrarcı olduğu, istedikleri memorandumu verdiği ve hatta kendisinden 
İngiltere’de hiçbir Müslümanla görüşmeyeceğine dair söz alındığı anlaşılıyor. 
Sadri Maksudi kısa süre sonra Fransız vizesi alarak 19 Mayıs 1919’da Paris’e 
ulaşmıştır.

Decipher. Mr.Clive (Stockholm)  March 24th, 1919

  D. 9.0 p.m. March 24th. 1919

  R. 2.15 p.m. March 25th. 1919

No.574

 Sadry Maksoudoff, President of National Council of Musulmans 
in Russia is anxious to go to England to represent position of his 
co-religionists in Russia. He tells me he was member of delegati-
on from Duma which visited England in 1909. Assistant Military 
Attaché was favourably impressed by him.

 I request instructions whether permission may be granted.

(25.3.8/4)



This document is the Property of His Britannic Majesty’s 
Government, and should be returned to the Foreign Office if not 

required for official use.

POLITICAL

Cypher telegram to Mr. Clive (Stockholm).

Foreign Office. March 28th 1919  7 p.m.

No.532

. . . . . . .

 (Proposed visit to England of President of National Council of 
Russian Mussulmans).

 You should show every possible courtesy to M.Maksoudoff, 
and while informing him that His Majesty’s Government are of 
opinion that no useful purpose would be served by a personal 
visit to London at the present time, suggest that he should put 
the case of his co-religionists in writing and forward it through 
you to His Majesty’s Government who will give it the most 
sympathetic consideration.

 CONFIDENTIAL.

 We are reluctant to discourage Mr.Maksoudoff’s visit but 
apprehend that advantage might be taken of his presence here 
by certain disaffected Moslem elements to influence Russian 
Moslem opinion in an undesirable direction. 

. . . . . . .
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SWEDEN

         
POLITICAL

Decipher. Mr.Clive (Stockholm)

April 3rd, 1919

D. 8.35 p.m. April 3rd, 1919

R. 4.45 p.m. April 4th, 1919

No.623

Your telegram No. 531.

  He will give me memorandum as asked but hopes that refusal 
of facilities will be reconsidered. He at once ascribed refusal 
to the influence of Russian Chargé d’Affaires and old régime of 
Russians in London. I said I had no information that this was the 
reason, but suggested that it might be invidious for His Majesty’s 
Government to allow a leading Russian Muselman to come to 
England when they had been obliged to refuse permission to 
Egyptian nationalist leaders, or again it might be thought that 
disaffected Moslem elements in England might take an advantage 
of his presence in London in a manner inconvenient to His 
Majesty’s Government.

 In any case I assured him that there was nothing personal 
in refusal of facilities, and that Your Lordship had made this 
quite clear to me. He repeated that he had no wish to remain 
in England beyond time necessary to explain verbally to some 
competent authority position of Moslem population in Russia and 
Turkestan, which was sole object of his visit, and that he would 
guarantee not to meet any other Moslems in London. He then 
said that Swedish Authorities were threatening to turn him out of 
the country as a Bolshevist. I told him I was quite ready privately 
to give a hint in proper quarter that he should be allowed to 
remain. Finally he asked whether, if French gave him a visa, 
he would have permission to travel through England. I said 
transit visas were usually given in such cases, but I could not say 
definitely without asking you. I suggested however that so long as 
refusal of above visit to England is maintained, it would be better 
if French Government refused visa. There is a somewhat general 
impression here that it is much easier to obtain a French than 
British visa. 
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No. 120

STOCKHOLM

April 16, 1919

My Lord,

 “With reference to Your Lordship’s telegram No.533 of March 
28th and my telegram No.623 of April 3rd, I have the honour to 
transmit herewith a memorandum by Monsieur Maksoudoff on 
the Moslems in Russia during the revolution and their national 
claims.

 Monsieur Maksoudoff required some persuasion to induce him 
to write this memorandum as he evidently feared that with this 
document in their possession His Majesty’s Government would 
be less inclined to allow him to come to England on the ground 
that verbal explanations would be useless. He has applied to the 
French Minister for a visa to go to France but no reply has as yet 
been received. 

 Monsieur Maksoudoff was anxious that I should draw your 
Lordship’s attention to the fact, stated in the penultimate 
paragraph, that the Kerensky Government just before the 
Bolshevist revolution had, with certain amendments, accepted 
the proposals of the Russian Moslem Congress for national-
cultural autonomy. If the Provisional Government had lasted a 
little longer these proposals would have obtained the sanction of 
law. As it was however he considered it essential in the interests 
of his co-religionists to go to London to explain verbally to some 
responsible British Authority the points that he had superficially 
developed in this memorandum before the whole question 
of Russia came to be discussed at the Peace Conference. He 
therefore urged me to allow him to come to England. He added 
that he had no wish or intention to meet any Moslem elements, 
Russian or otherwise, in London and he would, if required 
guarantee not to do so. He did not wish to remain in England 
longer than was necessary for the special object of his visit.

 I have the honour to be, with the highest respect,

  My Lord,

  Your Lordship’s most obedient,

  Humble servant,

The Earl Curzon of Kedleston, K.G.

 Etc.,  etc.,  etc.
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BRITISH DELEGATION
PARIS 

April 19th, 1919

No. 549.

(7-612/1/6828)

My Lord,

 With reference to Your Lordship’s despatch No. 2094 (52617/
W38) of April 9th, enclosing Mr. Clive’s telegram No. 623 of 
April 3rd, in which he reported that the Russian Moslem leader 
Maksudov was still desirous of proceeding to England, I have 
consulted Sir A. Hamilton Grant on the question, and find that 
he deprecates permission being given to Maksudov to undertake 
this journey.

 He considers that, in view of our previous experience with the 
various elements in Russian Central Asia, it is desirable that His 
Majesty’s Government should not commit themselves further, 
but should confine themselves to watching the situation from 
outside – especially as there appears to be no danger at present of 
Bolshevism spreading into Afghanistan.

 He suggests that to receive Maksudov in London would be to 
hold out hopes of support which it might be embarrassing to give, 
and which could serve no useful purpose as can be seen.

 I concur myself in Sir A. Hamilton Grant’s views.

 I am, with great truth and respect,

   Yours Lordship’s,

  Most obedient,

   Humble servant,

   (For Mr. Balfour)

The Right Honourable

Lord Curzon of Kedleston, K.G., P.C.

Etc.,  etc., etc. 
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It is requested that in any further communication on this subject the 
under-mentioned letter and number may be quoted, and the reply 
addressed to

The UnderSecretary of State for India,
Political Department,
India Office
London, S.W.

INDIA OFFICE
WHITEHALL,

LONDON, S.W.

P. 1894

29th April 1919

Sir,

 I am directed by the Secretary of State for India to acknowledge 
the receipt of your letter of the 9th April 1919, No.52617/W.38, 
transmitting a copy of a telegram from His Majesty’s Minister at 
Stockholm regarding the desire of M.Sadry Maksoudoff, Presi-
dent of the National Council of Mussulmans in Russia, to visit 
United Kingdom.

 The objection felt by Mr.Secretary Montagu to the proposed 
visit is that indicated in the confidential postcript to the Foreign 
Office telegram to Stockholm of the 28th March last, No.533, viz:- 
the danger that disaffected Muhammadans in this country might 
take advantage of M.Maksoudoff’s presence to endeavor to influ-
ence Russian Moslem opinion in an undesirable direction. This 
objection, would no doubt be met to some extent by the underta-
king which M.Maksoudoff is prepared to give, that he will hold 
no intercourse with other Moslems in London. But having regard 
to the present state of unrest in India and other Mohammadan 
countries, Mr.Montagu thinks it is desirable to avoid any steps 
that might have the effect of encouraging Moslem agitation in 
London or elsewhere. In all the circumstances he would recom-
mend that M.Maksoudoff’s visit be discountenanced.

  I have the honour to be, Sir,

  Your obedient Servant,

The Under Secretary of State,
FOREIGN OFFICE
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P.F.R. 1868/M.I.5.E.
WAR  OFFICE

WHITEHALL,
S.W.1.

3rd May 1919

The Director of Military Intelligence presents his compliments to 
the Under Secretary of State for Foreign Affairs, and, with refe-
rence to his letter No. 52617/W.38 dated 9th April 1919 and enclo-
sure from His Majesty’s Representative at Stockholm respecting 
the desire Mr. Maksoudoff to come to the United Kingdom, begs 
to acquaint him, for the information of Mr. Secretary Balfour that 
there is no military objection to the proposed journey, but the 
Home Office, to whom the matter has been referred, do not consi-
der Mr. Maksoudoff’s presence in this country desirable. 

The Under Secretary of State,

      Foreign Office



8.	 1919	yıLıNDa	İNGİLtERE	vİZESİNE	BaŞvuRuSuNDa	
İNGİLİZLERİN	taLEBİ	ÜZERİNE	vERİLEN	yaZı	vE	ÇEvİRİSİ	
(British Foreign Office  371/4007, 45-50, 23 April 1919, document number 
62660)

246 BELGELER



247BELGELER



248 BELGELER



249BELGELER



250 BELGELER



251BELGELER



252 BELGELER



253BELGELER



254 BELGELER



255BELGELER



Sadri Maksudi’nin vize müracaatı dolayısıyla Nisan 1919’da İngiliz Hüküme-
tine verdiği Memorandum’un Türkçe çevirisi*

Devrim	Sırasında	Rusya	Müslümanları	ve	ulusal	talepleri
Rusya’da yaşayan Müslümanların sayısı 28 milyona ulaşıyor. Rusya Müslü-

manlarının en büyük kısmı Rusya Asyasında Türkistan ve Kırgız bozkırlarında 
ikamet etmektedir; ama Rusya Avrupasında da ikamet eden çok büyük miktarda 
Müslüman vardır. Moskova’dan Doğu’ya doğru giderken, aşağı yukarı tüm eya-
letlerde Müslüman nüfus bulunur ve Volga-Kama havzasmda yoğun bir nüfus 
oluştururlar.

Yuvarlak rakamla Rusya Müslümanları Rusya topraklarında aşağıdaki şekil-
de dağılmıştır:

Kafkasya   4 milyon
Türkistan 10 milyon
Bozkır Kırgızları   6 milyon
Avrupa Rusyası ve Sibirya   8 milyon
(200.000 olan Kırım dahil)

Güney Kafkasyadakiler dışındaki bütün Rusya Müslümanları Sünnî’dir. Et-
nografik bakımdan ise, Kuzey Kafkasya’daki bazı kabileler dışında Rusya Müs-
lümanları Ural-Altay (Türk-Tatar) ırkının farklı dallarına mensuptur; hepsi de 
farklı Türk-Tatar lehçelerinde konuşurlar. Lehçeler arasındaki fark büyük de-
ğildir: farklı kabile mensupları, birbirlerinde birkaç hafta kaldı mı birbirleriyle 
kolaylıkla anlaşabilirler.

Başlıca lehçeler şunlardır:
1. Bütün Türkistan’da kullanılan Çağatayca;
2. Bozkırlarda konuşulan Kırgızca;
3. Avrupa Rusyasında ve Sibirya’da konuşulan Tatarca;
4. Güney Kafkasya’da konuşulan Azerbeycanca.

Edebiyatın gelişmesi açısından, Çağatayca ortaçağ Tatar edebî eserleri ba-
kımından çok zengindir. Çağatayca, Tatarların klasik lehçesidir; buna karşılık, 
Rusya, Avrupa ve Sibirya Tatarlarınca konuşulan modern Tatarca, modern ede-
bî ürünler bakımından zengindir. Günümüzde modern Tatarca ile yazılmış, her 
tür bilimsel kitap bulunmaktadır ve bunun dışında, çok sayıda (özgün ve çeviri, 
roman, hikâye, şiir kitabı gibi) edebî eser de mevcuttur.

Eski	Rejim	Sırasında	Müslümanların	hukukî	Durumları
Çeşitli Müslüman toplulukları Rusya’ya değişik dönemlerde dahil oldukla-
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1 Raporun orijinalinde Tatarca olarak, Fransızca transkripsiyonla “fen kouyoudjy.” Çevirmenin 
(Gönül Pultar) notu.
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rı için, birbirinden farklı bölgelerin hukukî durumu aynı değildir. Rusya’ya on 
altıncı yüzyılda dahil olmuş olan Volga-Kama havzası Müslüman toplulukları 
Rusya’nın geri kalan kısmıyla aynı yasalarla yönetilmekte iken, Türkistan’ın 
beş vilayeti ile Kırgız vilayetleri özel yasalar ile yönetilmekte. Bu Asya vilayet-
lerinde yönetim askerî yetkililere bırakıldı. (Türkistan’a bir genel valilik ile her 
vilayet [oblast] için beş askerî yönetici; Kırgız topluluklarının tamamı için bir 
genel vali.) Fakat Müslümanlar hiçbir yerde tam vatandaş değillerdi (Rus vatan-
daşlık haklarının hepsine sahip değillerdi); onlar için önemli hak kısıtlamaları 
mevcuttu.

Kısıtlamaların miktarı bölgeden bölgeye değişiyordu. Örneğin, Avrupa Rus-
yası Müslümanları İmparatorluk Duması seçimlerine katılabildikleri halde, As-
ya’nın birçok şehrinde belediye meclisi bile yoktu.

Ancak Müslümanlara en çok acı veren konu eğitim, ulusal kültür ve kimi za-
man da inanç özgürlüğünün olmayışı idi. Örneğin, Avrupa Rusyası Müslüman-
ları için bir caminin yapılması sadece devlet yetkililerin iznini değil, Ortodoks 
piskoposun rızasını da gerektiriyordu.

Dinî nitelikli mektep ve medreseler, temel bilim kavramlarının eğitimi ile 
ulusal dil eğitimi yapılmadıkça müsamaha görüyordu, fakat ulusal okullarda 
(coğrafya, aritmetik gibi) bilimler ile dil öğretimi yasaktı. Eğer fen bilimleri 
öğrenilmek isteniyorsa, Rus okuluna gitmek gerekir (o da çoğu zaman yakın 
yerlerde yoktu). Müslüman okullarında fen bilimleri olmamalı — eski rejimin 
eğitim politikası buydu. Müslümanların “bilim kovar” (fen kovucu1) adını ver-
dikleri müfettişler, Müslüman okullarına çocukların ilerlemesini gözlemlemek 
ve bilimsel kavramlara o denli susamış Müslümanlar arasında bilimin yayıl-
masına katkıda bulunmak amacıyla değil, yasak bir şeymiş gibi bilimi kovma-
ya geliyorlardı. Bu bilim avcılığı rolü, çoğu müfettişin kendisine o kadar iğrenç 
geliyordu ki, aralarında en kültürlü olanları bakanlığın emirlerine uymuyorlar 
ve bu okullarda fen bilimlerinin ve dilin öğretilmesine göz yumuyorlardı. Müs-
lümanların (özellikle Avrupa Rusyasındaki Müslümanların) son 25 yıllık döne-
mi, [kendilerinin] Ulusal Okul’un[un] kurulması için bir mücadele dönemi oldu. 
Büyük zorluklara ve zalimce eziyetlere rağmen Avrupa Rusyası Müslümanları 
(ilk ve orta eğitim veren) ulusal bir okul kurmayı başardılar.

Günümüzde ilk ve orta eğitim programına giren bütün dersler Tatarca yapıl-
maktadır.

Bunu başarmak için birçok fedakârlıkta bulunmak, zor ve adil olmayan bir 
mücadele vermek gerekti; sürgüne gönderilen öğretmen sayısı ile gizli eğitim 
suçlamasıyla açılan davaların sayısı çok büyük.
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uygarlık	Düzeyleri
Yukarıda sözünü ettiğim farklı Müslüman gruplar arasında en uygar olan-

ları muhakkak ki Avrupa Rusyası Müslümanlarıdır. Onlar, tüm Rusya Müslü-
manları arasında gittikçe yayılmakta olan ilerleme hareketinin başını çekerler. 
50’den fazla günlük gazete ve 10 kadar da süreli yayınları var (daha doğrusu var-
dı, zira Bolşevikler her şeyi yok ettiler).

Ulusal kültür, uygarlık merkezleri: Kazan, Ufa, Orenburg’tur. Avrupa Rusya-
sı Müslümanları arasında, Rus yüksek okullarında öğrenim görmüş ve avukat, 
doktor, mühendis olmuş hatırı sayılır miktarda erkek var. Büyük tüccarlar ve 
sanayiciler de vardı.

ulusal	Emeller
Mart 1917’deki ilk devrimden sonra, geçici Lvoff-Kerenski yönetimi sırasında 

Rusya Müslümanları Moskova’da büyük bir kongrede toplandılar. Bu kongrede 
Hive ve Buhara Hanlıkları temsilcileri de olmak üzere, bütün Müslüman 
bölgelerinin temsilcileri vardı. Kongrenin gündemindeki meseleler arasında, 
Rusya’da gelecekte oluşacak hangi devlet şeklinin Müslümanlar açısından en 
arzu edilebilir olacağı idi. Bu sorun canlı tartışmalara yol açtı. Güney Kafkasya ve 
Türkistan temsilcileri, gelecekteki Rus devletinin federal Cumhuriyet olmasını 
gayet ateşli bir şekilde savunurken; Avrupa Rusyası ve Sibirya Müslümanları 
üniter bir demokratik Cumhuriyet fikri üzerinde duruyorlardı. Bu görüş farklılığı, 
farklı bölgelerdeki Müslümanların farklı coğrafi konumları ile farklı sayısal 
durumlarından kaynaklanıyordu. Yaşamakta oldukları eyaletlerde çoğunluğu 
oluşturmayan Avrupa Rusyası Müslümanları, büyük Rus Cumhuriyeti içerisinde 
özerk bir ulusal devlet kurma emeli güdemezlerdi; oysa ülkelerinde ezici bir 
çoğunluğa sahip olan Türkistan ve Kafkasya Müslümanları özerk birer devlet 
kurmayı ümit edebilirlerdi. 10 gün kadar süren hararetli tartışmalar sonucunda, 
kongreye katılanlarm büyük çoğunluğu tarafından, federal devlet yanlısı görüş 
kabul edildi.

Federal devlet şeklinin, iç Rusya Müslümanlarına hiçbir yararı yoktu; aksi-
ne, özerk birer devlet kurarlarsa kendilerinden mânen uzaklaşacak olan Tür-
kistanlı ve Güney Kafkasyalı kardeşlerinden ayıracak nitelikteydi. Gene de, iç 
Rusya Müslümanları [artık, bu durumda] ulusal devletlerini kurma emelini gü-
demeseler de bu canlanmış, yeni Rusya içinde hiç olmazsa, eski rejim dönemin-
de kendilerinden esirgenmiş olan, özellikle eğitim ve din konusunda bir takım 
özgürlükleri elde etmek istiyorlardı.

Avrupa Rusyası ve Sibirya Müslümanları, ulusal taleplerini belirlemek üze-
re, Kazan’da özel bir kongrede toplandılar.
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Avrupa Rusyası ve Sibirya Müslümanlarının ulusal talepleri açık seçik bir 
şekilde kağıda dökülür—bunun dışmda, kongre çalışmalarından, ulusal kurum-
ların düzenlenmesini öngören başlı başına bir plan da ortaya çıkar.

Talepler ile ulusal kurumların düzenleme planı nelerden oluşuyordu? Rusla-
rın, denetlemenin dışında, hiçbir müdahalesi olmaksızın, bütün din, eğitim ve 
kültür işleri bizzat Müslümanların tasarrufunda olmalıydı.

Ulusal işlerin yönetimi için, üç bölümü olan bir merkezî ulusal yönetimin 
(millî idarenin) kurulması öngörülüyordu. Bu bölümlerin sorumlulukları şu şe-
kilde [ayrılmaktaydı]:

1. Din;
2. Eğitim ve kültür;
3. Vakıflar, fonlar ve ulusal mal ile mülk.

Ulusal işlerin tedviri için gerekli ayrıntılı kurallar, bölgesel konsey üyeleri 
arasından seçilecek ulusal meclis tarafından hazırlanacaktı. Ulusal meclis (bir 
tür ulusal parlamento) yasa çıkarmak ve merkezî ulusal yönetim konseyinin ça-
lışmalarını denetlemek için yılda en az bir defa toplanmalıydı. Bölgesel ulusal 
konseyler, köy sâkinleri ve şehir cemaatleri tarafından seçilmeli; ve bunların da 
dinî, kültürel ve millî varlık konularında üçer bölümü olmalıydı.

Laik eğitimin düzenlenmesi için gerekli maddî destek, Rus hükümeti tara-
fından, Müslüman sayısı oranında millî eğitim bakanlığı hesabına gerekli mik-
tarın yatırılması ile sağlanmalıydı.

Dinî faaliyetler ile dinî okulların bakımı ve kültürel kurumların oluşturul-
ması için gerekli harcamaları ise, belirli aralarla gerçekleştirecekleri ulusal 
yardım isteği yoluyla Müslümanların kendileri karşılayabilmeliydiler.

Kongre bu ulusal düzenleme programının tümünü kabul etti; ayrıca, bu 
“kültürel öz-tanzim” programını, Rus unsuru tarafından onaylanacağı zama-
nı beklemeden, hemen uygulamaya geçirecek geçici bir ulusal konsey seçti (22 
Temmuz 1917).

Geçici konsey, yerel konseyler düzenlemek ve bunlar düzenlenir düzenlen-
mez, her bölgede 50.000 Müslüman başına bir üye mantığıyla seçilecek ulusal 
meclisi toplantıya çağırmakla yükümlüydü.

Bütün bu çalışmaları gerçekleştirebilmek için gereken miktarlar, zengin va-
tansever Müslümanlar tarafından bolca karşılandı.

Ulusal meclis üyelerinin seçileceği bölgesel konseylerin oluşturulması aylar 
aldı.

İç Rusya ve Sibirya Müslümanlarının ulusal meclisi [Millî Meclis] ancak 20 
Kasım’da (Ufa’da) açılabildi. Meclisin açılış günü, ulusal fon oluşturulmasına 
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yönelik geniş çaplı bir yardım kampanyasının da yer alacağı, bir bayram günü 
olarak tayin edildi. Yardım kampanyası her türlü tahmini aşan bir sonuç verdi 
(yaklaşık 5 milyon).

Meclis 55 gün çalıştı (15 Ocak 1918’e kadar). Kurulacak ulusal yönetim ko-
nusunda kalıcı yasalar çıkardı ve ulusal konseyin [Millî İdare’nin] başkanı ile 
üyelerini seçti.

Müslümanlar için olduğu kadar genelde tüm Rusya için ne yazık ki, Ufa’da 
Müslüman meclisinin açılışından birkaç hafta önce Petrograd ile Moskova’da 
ikinci bir devrim gerçekleşmişti: niteliği, anlamı ve hedefleri konusunda Müslü-
manların hiç de yanılmadıkları Bolşevik devrimi. Müslümanların bu yeni dev-
rime ve Bolşeviklere tutumları ne olmalıydı? Ulusal meclis, Müslümanların dinî 
buyruklarıyla, halet-i ruhiyeleriyle ve psikolojileriyle hiçbir ortak yanı olmayan 
Bolşevizm’i kabul edemezdi. 3 gün süren gizli oturumdan sonra (bazı genç üye-
lerin Bolşevik komiserine bir kutlama telgrafı gönderilmesinde ısrar etmelerine 
rağmen) Meclis, Bolşevik hükümet darbesi ile ilgili hiçbir görüş belirtmeme, 
buna karşılık Müslüman bölgelerini Bolşevik propagandasından korumak için 
önlemler alma kararı aldı. [Ayrıca] (Kerenski döneminde kurulmuş olan) o sı-
rada mevcut Müslüman alaylarının, ulusun hizmetinde olduklarını ve Müslü-
man bölgelerin korunması için var olduklarını ilan etmeye, başka yeni alaylar 
oluşturmaya ve mümkün olduğu kadar çabuk, tüm Volga-Kama havzası halkları 
kurucu meclisini toplanmaya çağırmaya karar verdi (bu havzanın %45’ini Müs-
lümanlar, %40’ını Ruslar, geri kalanlarını Fin-Ugorlar, Çuvaşlar, Mordvalar, vs. 
kabileleri oluşturuyorlar). 

Müslümanlar, bölge halklarının, Bolşevik rejimini yasal rejim olarak kabul 
etmeden önce, [benimsenecek] hükümet şekli ile Bolşevik rejimi konusunda 
görüşlerini serbestçe ifade etmeleri gerektiğini düşünüyorlardı; ve de bütün 
halklarm Bolşevizm konusunda olumsuz tavır takınacaklarından emindiler. O 
sırada Bolşevikler sadece Moskova ve Petrograd’da güçlüydüler; Müslüman alay-
ların koruması altında olan Volga-Kama havzası halklarının oluşturacakları bir 
meclis, kolayca toplanabilir ve Bolşevizm’in bölgede yayılmasını engellemek 
için gerekli önlemleri alabilirdi. Fakat maalesef genç Tatar halkının örgütleme 
şevki, Bolşevizm karşısında afallamış Rus nüfusun anlaşılmaz vurdumduymaz-
lığına çarptı; Ruslar kendilerini Bolşeviklerden kurtaracak mucizeyi bekliyor-
lar, başlarına gelen felaket karşısında hiç bir direniş iradesi göstermiyorlar ve 
kendilerini kurtarmalarını bekledikleri alaylarımıza sadece platonik bir hay-
ranlık göstermekle yetiniyorlardı.

Halklar meclisi toplanmadı. Bolşevik dalgası ise gittikçe yükseliyordu. Bol-
şevik olmayan Rus unsurlar hiçbir şey yapmazken, Bolşevikler “uyumuyordu.” 
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Onlar bölgenin kendisinde kızıl muhafız alayları oluşturmaya başladılar, der-
ken Brest-Litovsk barışı sonuçlandı ve ordu terhis edildi; terhis olanlardan fakir 
olanlar, yürütülen akıllı bir propaganda sonucu ve yüksek maaşların çekicili-
ğiyle (daha sonra kızıl ordu hâline dönüşecek) kızıl muhafız alaylarına kitleler 
hâlinde giriyorlardı.

Fakat kızıl muhafız alaylarının oluşmasma rağmen, Nisan 1918’e kadar Ka-
zan-Ufa bölgesinde rejim Bolşevik değildi. Kızıl muhafız alaylarıyla aynı anda 
varlığını sürdüren alaylarımız, Bolşevizm’in bütün olarak ülkeye yerleşmesi-
ni engelliyordu. Bolşevikler henüz, sivil ve askerî kuruluşlarımız mensupları-
na gayet de kibar davranıyorlardı. Bankalar, cephaneler ve levazım depoları 
Müslüman askerlerce korunuyordu. Bolşevikler, kendilerinin bölgede mutlak 
hakim olmalarını engelleyen, bölgede Bolşevik olmayan tek güç olan birlikle-
rimizden korkuyorlardı. Mart başlarına doğru, Bolşevikler Kazan ile Ufa’nın 
çevresindeki bütün eyaletlerde duruma hakim oldular. Öyle ki Müslüman bir-
likleriyle Müslüman kuruluşları bir gün kendilerini, emri altında iyicene silah-
lı olan kızıl birliklerin bulunduğu muzaffer Bolşevizm tarafından tamamiyle 
kuşatılmış buldular. Müslüman birliklerin durumu çok kritikleşmişti. Bir gün 
(Mart ortalarında), güçlerinin bilincinde olan Bolşevikler, birliklerimize dağıl-
malarını ihtar ettiler.

Ne yapmalı? Genç askerî âmirler, mücadele etmeden dağılmak istemiyor-
lardı; ama merkezî ulusal konsey, herhangi bir mücadelenin boşuna olacağını 
görerek, bütün etkisini kullanarak askerleri kan akmaksızın dağılmaya ikna 
etmeyi başardı. Bolşeviklerin ültimatomuyla başlayan gerginlik Kazan’da iki-
üç gün sürdü, hatta bu sürede bir muharebe başlangıcı bile oldu. Moskova-Ka-
zan demiryolu ile Bolşevikler mitralyöz ve top getirtirken, Müslümanlar bu tür 
tahrip gücü yüksek silâhlara sahip değildiler. Askerî birliklerimiz dağıtıldı. 
Ordunun ortadan yok oluşundan sonra, sıra sivil kuruluşlarımıza geldi. Nisan 
ayında yayımlanan bir kararname, merkezî ulusal konsey ile bölgesel konsey-
lerin feshedilmesini ve ulusal para kaynaklarının müsaderesini emrediyordu. 
Ulusal konsey üyelerinin tutuklanmaları emredilmemişti, fakat Bolşeviklerin 
davranış tarzını bilen ulusal konsey üyeleri “ikamet adreslerini değiştirdiler”.  
Kısa süre sonra birçoğu tutuklandı, diğerleri önce saklandı sonra Sibirya’ya kaç-
tı (Mayıs - Haziran 1918).

Kazan-Ufa’da birliklerin oluşturulduğu sırada, merkezî askerî kurumun 
talimatıyla Güney’deki cephede Müslümanlardan oluşan bir askerî müfreze 
kurulmuştu. Bu Müslüman müfrezeyi oluşturma görevi, Müslüman general 
Soulkievitch’e verilmişti. Bu kuvvet Bolşevik Ukrayna’ya geçerek Kazan’a döne-
mediğinden, Kırım’da bin bir zorluk yaşayarak—çoktan Sivastopol’da subaylar-
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la Tatar liderlerin katliamını gerçekleştirmeye vakit bulmuş olan—Bolşevizm’e 
karşı mücadele eden Kırımlılara arka oldu. İşte Soulkievitch’in Müslüman bir-
likleri sayesinde Kırım devleti kurulabilmiş ve [bu devlet] bugüne kadar Bolşe-
vizm’e karşı etkili bir şekilde mücadele edebilmiştir.

Bu esnada diğer bölgelerin Müslümanları ne yapıyorlardı?

Onlar, Bolşevik rejiminin ülkelerine zoraki girişine karşı mücadele etmeye 
iyicene kararlı, Kırım’da, Türkistan’da ve Güney Kafkasya’da Müslüman hükü-
metler oluşturdular.

Kırım ve Güney Kafkasya hükümetleri hâlen varlıklarını sürdürüyorlar; 
Türkistan hükümetine gelince, düzenli silahlı gücü olmayan, hatta kullanabi-
leceği tek bir mitralyözü bile bulunmayan bu hükümet, Taşkent’teki Bolşevik 
garnizonuna karşı koyamadı ve binlerce Müslüman’ın telef olduğu korkunç bir 
çatışma sonrasında, hükümetin bulunduğu Hokant şehri düştü. Hükümet üye-
leri tutuklandı, Müslüman birlikler dağıtıldı (Mart-1918). Bolşevikler böylece 
Türkistan’a yerleşiyorlardı.

Daha sonra Kırım Müslüman hükümeti Bolşevik olmayan bütün unsurların 
katılımıyla bir koalisyon hükümetine dönüştü. (Güney Kafkasya’daki) Müslü-
man Azerbeycan Devleti’nin şimdiki durumu hakkında çok kesin bilgiler yok. 
Azerbeycan’da Bolşevizm’le mücadele, Ermenilerle Müslümanların birbirlerine 
olan karşılıklı nefretleri yüzünden güçleşti.

Müslümanların Bolşevik dönemindeki rolüne bu kısa göz atıştan, Rusya’daki 
genel edilgenlik ortamı içinde Çek- Slovakların ortaya çıkışına (Temmuz 1918’a) 
kadar, Bolşevizm’le mücadele etmek isteyen tek unsurun Müslümanlar olmuş 
olduğu görülür.

Eski rejimin Rus hükümetinin Müslüman politikasını ve Bolşeviklerin ulu-
sal kurumlar ve özgürlükler konusundaki davranışını betimledikten sonra, ge-
çici hükümetin politikası ile ilgili bir kaç kelime söylemek gerekmektedir.

Geçici hükümet başlangıçtan itibaren Müslümanlara karşı gayet liberal bir 
politika benimsedi. Türkistan’da [çarlık dönemindeki] askerî hükümetin orta-
dan kaldırılmasından sonra, geçici hükümet, Türkistan için sivil bir hükümet 
oluşturdu — bu hükümetin dokuz üyesinden dördü Müslümandı. Moskova’daki 
Müslüman kongresinin açılışında, geçici hükümetin komiseri, gayri-Ortodoks 
dinî işler bölümü başkanı Bay Kotliarevsky konuşmasmda bundan böyle Müs-
lümanların kendi dinlerini ve ulusal kültürlerini ilgilendiren her şeyde tama-
men özgür olduklarından emin olabileceklerini bildirdi. Özerk ulusal kültürel 
[muhtar millî medenî] kuruluşun planı Kerenski hükümetinin yıkılmasının ari-
fesinde hükümete takdim edilmişti ve geçici hükümet bazı değişikliklerle bunu 
resmî gazetede ilan ederek yasalaştırmak istiyordu.
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Ve Müslüman ulusal meclisinde hazırlanan ulusal-kültürel öz-tanzimin ku-
rallarının aynısı, Şamara kurucu hükümeti tarafından kabul edildi ve Çek döne-
mi sırasında hükümet bülteninde resmen ilan edildi (Eylül 1918).

Sadry Maksudoff

Ulusal Konsey (Milli İdare) Başkanı**

(F.O. 371/4007, 45-50, 23 April 1919, document number 62660)

* Gönül Pultar tarafından yapılan bu çeviri Prof. Merthan Dündar’ın Yirmibirin-
ci Yüzyılda İdil-Ural’da çıkan makalesinde yayınlanmıştır.

** Burada imzanın altındaki ünvanın 10 Ocak 1920 tarihli memorandumda oldu-
ğu gibi “Rusya ve Sibirya Müslümanları Ulusal Konseyi Başkanı” olarak yazıldı-
ğı ancak belgenin mikrofilmi çekilirken bazı kelimelerin resmin dışında kaldığı 
düşünülmektedir (Editörün notu).



9.	10	ocaK	1920	taRİhİNDE	PaRİS’tE	vERİLEN	MEMoRaNDuM*

Appel à la Conférence de la Paix

10 Janvier, 1920

 Je prends la liberté d’adresser cet appel au Conseil Suprême et à 
la Conférence de la Paix comme Président de la Délégation et du 
Conseil National des Musulmans de la Russie d’Europe et de Sibé-
rie (de la Région de Volga-Kama et de la Sibérie: Kazan, Astrakan, 
Orenbourg, Oufa, Perm, Tchelabinsk, Omsk, Irkoustk).

 J’ai l’honneur et le devoir de vous exposer dans cet appel l’opi-
nion des Musulmans que je représente en ce qui concerne la paix 
avec la Turquie. Ce que je vous écris ici, (en ce qui concerne le sort 
du Sultan, de la Turquie et de Constantinople), est non seulement 
l’expression et la traduction fidèle de l’opinion et des sentiments 
des Musulmans de la Russie d’Europe et Sibérie, mais encore ces 
Musulmans ont expressément chargé notre délégation de faire 
parvenir cette opinion et ce sentiment à la connaissance de la 
Conférence de la Paix.

 Mais avant de vous exprimer les voeux des Musulmans de la Rus-
sie d’Europe et de Sibérie, je suis obligé de vous exposer l’état d’es-
prit, l’attitude et les espérances des Musulmans pendant la guerre. 

 Les Musulmans de Russie se sont de tous temps distingués par 
leur loyalisme et leur fidélité à l’Etat russe et cela malgré les persé-
cutions dont ils étaient souvent l’objet de la part de la bureaucratie. 
Pendant la dernière guerre européenne, les soldats musulmans 
ont été les meilleurs soldats de l’armée russe. Lorsqu’en 1914 l’Alle-
magne a déclaré la guerre à la Russie, la guerre fut très populaire 
chez les Musulmans ainsi que chez les Orthodoxes. La mobilisa-
tion s’est faite dans les régions musulmanes non seulement avec 
ordre et avec calme, mais même avec entrain. De sorte que la frac-
tion musulmane de la Douma et le bureau auxiliaire qui ensemble 
tenaient lieu de Conseil National des Musulmans, n’ont pas eu 
besoin d’user de leur influence pour préparer les Musulmans á la 
guerre. Mais lorsque les mauvais bergers de la Turquie, influencés 
par l’Allemagne ont entraîné malencontreusement ce pays dans la 
guerre, la masse musulmane de Russie a traversé une crise psycho-
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logique profonde. Pourquoi? – Parce que le Sultan de Turquie est 
considéré par les Musulmans comme leur chef religieux suprême 
au même titre que le Pape l’est pour les Catholiques. Les Musul-
mans voulaient bien se battre contre l’Allemagne mais contre le 
Sultan, le Khalife? – Que répondrait-on devant Allah? C’était un 
cas de conscience chez le vrai croyant. A un Européen, surtout à 
un Européen détaché des idées religieuses, cela peut paraître in-
compréhensible de confondre le sentiment religieux avec le devoir 
de citoyen et d’hésiter à choisir entre les deux. Mais il faut tenir 
compte de l’état d’esprit des Musulmans. Le sentiment religieux et 
comme conséquence l’attachement au Khalife sont très forts chez 
les Musulmans dans tous les pays islamiques.

 La fraction musulmane de la Douma par l’intermédiaire des 
chefs religieux a fait tout son possible pour remonter le courant 
d’opinion qui se dessinait chez la masse musulmane contre la 
guerre. Qu’ont-ils dit, les hommes influents et les mullahs à la 
masse musulmane? Comment ont-ils persuadé les croyants de se 
battre contre les sujets du Khalife? – en disant tout simplement la 
vérité.  Ils ont dit: “La Turquie a été entraînée dans la guerre mal-
gré le Sultan et malgré le peuple turc par les politiciens infIuencés 
par l’Allemagne”.

 “Le Sultan ne voulait pas la guerre. Notre pays, la Russie, se bat à 
côté de la France et de l’Angleterre, (l’Italie n’était pas encore alors 
en guerre); ces deux pays sont les pays les plus démocratiques, les 
plus libéraux de l’Europe. Aucun pays ne peut résister aux forces 
réunies de la France, de l’Angleterre et de la Russie, la victoire des 
Alliés est mathématiquement sûre. Or, la victoire des Alliés c’est le 
triomphe du libéralisme, du démocratisme et du droit à l’existence 
pour les peuples petits et grands. Après la guerre victorieuse sous 
l’influence de nos alliés libéraux, il se fera en Russie de grandes 
réformes: la Russie deviendra aussi un pays libre. Nous, les Musul-
mans, nous deviendrons non seulement des citoyens libres, mais 
encore nous obtiendrons qu’on nous garantisse le respect de nos 
institutions nationales, de nos écoles, de notre langue; on n’aura 
plus le courage de refuser ces libertés à un peuple qui a fourni à 
l’armée russe plus de 800 000 (huit cent mille) bons soldats.

 “Quant à la Turquie et au Khalife, elle et lui perdraient beaucoup 
plus au cas du triomphe de l’Allemagne. L’Allemagne ne veut pas 
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du tout le bien du Sultan et de la Turquie; elle se sert de la Turquie 
pour elle-même en ce moment-ci, mais, triomphante, l’Allemagne 
asservirait la Turquie et le Sultan non seulement économiquement 
mais aussi politiquement et administrativement. 

 “Quant aux Alliés, ils ne mènent pas une guerre de conquête; 
ils se battent pour la liberté, pour la justice et pour le droit pour 
tous les peuples. Les pays alliés, l’Angleterre, la Russie, la France, 
sont en même temps les plus grandes puissances musulmanes du 
monde. L’Angleterre a plus de 100 millions de sujets musulmans, la 
Russie – 30 000 000 et la France – 12 000 000. Même victorieux de la 
Turquie, les gouvernements de ces pays tiendront toujours compte 
des sentiments religieux de leurs millions de sujets musulmans 
et n’oublieront pas la participation loyale et efficace des musul-
mans de tous les pays islamiques à la guerre. La conduite de leurs 
sujets musulmans pendant la guerre leur dictera après la victoire 
beaucoup de ménagement pour la Turquie et le respect pour la 
personne et la dignité du Khalife. Donc le triomphe des Alliés est 
désirable non seulement pour les Musulmans de Russie, mais pour 
la Turquie elle-même”. Ces idées que j’expose ici sommairement 
développées, expliquées dans les réunions et dans la presse mu-
sulmane ont eu une influence considérable: Le murmure contre 
la guerre a cessé. Nous avons pu maintenir la masse et les soldats 
musulmans dans le calme et la discipline, non seulement jusqu’à 
la Révolution, mais aussi pendant la Révolution. Il aurait suffi en 
ce moment d’un mot du Conseil national musulman pour que plus 
de 800 000 soldats quittent le front. Ils pouvaient le faire impuné-
ment, étant donnée la désorganisation qui s’est infiltrée, hélas! 
dans l’armée russe après la Révolution sous l’action dissolvante du 
bolchevisme. Parmi les soldats orthodoxes il y a eu des désertions, 
mais les soldats musulmans sont restés jusqu’au bout fidèles à la 
Cause des Alliés. Après la démobilisation forcée par les Bolcheviks 
pas un soldat musulman n’est entré volontairement dans l’armée 
rouge, jusqu’à ce que l’on les mobilise à nouveau un an après par 
la force et la terreur. Grâce à notre influence (je parle de celle du 
Conseil National des Musulmans de Russie d’Europe et de Sibérie) 
nous avons maintenu la discipline; les Musulmans sont restés fi-
dèles aux Alliés, jusqu’au bout. Voilà quelle fut l’attitude des Mu-
sulmans de Russie pendant la guerre. Maintenant quelles étaient 
leurs espérances pour après la guerre? Les Musulmans de Russie 
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attendaient de la victoire des Alliés, en dehors de la satisfaction 
du sentiment patriotique de voir leur pays triompher, deux sortes 
de récompenses morales: plus de liberté nationale à l’intérieur de 
la Russie, une attitude indulgente et un traitement juste pour la 
Turquie et le respect du Sultan – ils croyaient avoir mérité ces ré-
compenses au prix des centaines de mille de leurs enfants tués sur 
le champ de bataille pour défendre la cause des Alliés.

 Les Musulmans de Russie ont été, du moins pour le moment, dé-
çus dans la première partie de leurs espérances. Au lieu de liberté, 
ils subissent en ce moment la plus abjecte oppression que  ’huma-
nité ait jamais connue. Quant à la seconde espérance (traitement 
juste pour la Turquie et le Sultan) nous sommes devant une ques-
tion angoissante pour les Musulmans de tous les pays: on parle de 
chasser le Sultan de Constantinople de la ville que est considérée 
comme une des villes saintes par tous les Musulmans. Vous trou-
verez partout en Russie dans toutes les maisons musulmanes la 
vue lithographique de Constantinople encadrée de versets sacrés.

 Les Musulmans comprendront que l’on fasse payer aux Turcs 
leur part dans les frais de la guerre et que l’on assure des libertés 
et des droits aux peuples non turcs de la Turquie. Mais les Musul-
mans croyants ne comprendraient jamais la nécessité de chasser 
leur chef religieux de sa capitale “La ville aux mille mosquées”. 
L’effet produit dans le monde musulman de Russie par cette me-
sure serait immense et désastreux pour le prestige et la popularité 
des Alliés. 

 Quelque ménagement, quelque adoucissement de forme que l’on 
apporte à l’expulsion du Sultan et des Turcs de Constantinople, elle 
provoquera une consternation générale dans le monde islamique 
de Russie aussi bien en Europe qu’en Asie.

 Ce serait pour les Musulmans de Russie un véritable deuil. Ja-
mais les Musulmans n’auraient subi pareille humiliation. Cette hu-
miliation serait une blessure ineffaçable dans le coeur de tous les 
Croyants et provoquerait une effervescence dans tous les pays mu-
sulmans. Pourquoi nous punit-on dans notre sentiment religieux, 
diraient-ils, nous qui étions avec les Alliés pendant la guerre? Les 
Chefs Musulmans qui ont entraîné pendant la guerre la masse mu-
sulmane du côté des Alliés ne pourraient plus expliquer à leurs 
correligionnaires la nécessité de l’expulsion du Khalife. D’ailleurs 
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aucun Musulman n’essaierait même pas d’expliquer ni de jus-
tifier une mesure telle que l’expulsion du Khalife de sa capitale. 
Même s’il s’en trouvait un, personne ne l’écouterait. A partir de 
cet événement (s’il se produisait) le monde musulman n’aurait 
plus confiance dans les anciens chefs partisans des Alliés, mais 
il pourrait étre tentés d’en écouter de nouveaux d’une orientation 
contraire à l’Entente?

 Quelle situation favorable créerait-on ainsi dans les pays mu-
sulmans à toutes sortes  ’agitations et à la propagande bolcheviste 
plus particulièrement contre les puissances alliées. Je sais très 
bien que les Alliés peuvent triompher en ce moment de n’importe 
quel mouvement qui pourrait se produire contre eux et avec le mi-
nimum d’effort. Mais, quand même, au point de vue de l’avenir, 
quel intérêt auraient l’Angleterre, la France et l’Italie et les autres 
pays alliés de créer dans le monde, de gaîté de coeur, à côté de 
l’agitation bolcheviste, encore une effervescence musulmane, en 
admettant même que c’est sans péril sérieux pour le prestige de 
puissances alliées? N’est-ce pas risquer tout de même beaucoup 
pour un résultat d’un avantage problématique pour les Alliés? D’un 
côté tout un mouvement possible de mécontentement du monde 
musulman et de l’autre la satisfaction des convoitises agressives de 
certains peuples impérialistes des Balkans qui ont la hâte d’assis-
ter à la tragédie de l’expulsion du chef religieux de tout un monde 
dans l’espoir que tôt ou tard, ce sont eux qui pourront s’emparer de 
Constantinople.

 Je sais, Messieurs les Délégués, que ma voix a peu de chance d’être 
entendue. Si je prends néanmoins la parole c’est que pour moi c’est 
un devoir de conscience comme représentant officiel de 10 millions 
de Musulmans de la Russie d’Europe et de Sibérie de faire parvenir 
à la connaissance de la Conférence dans un moment critique pour 
le Khalife l’opinion et la prière de ceux que je représente.

 En prenant la parole dans une question si angoissante et si dé-
licate pour exprimer sincèrement devant la Conférence l’opinion 
franche et sincère des Musulmans de Russie d’Europe et de Sibé-
rie, j’ai la conscience d’agir non seulement pour le bien des Mu-
sulmans et du Khalife, mais de servir en même temps et autant la 
cause des Alliés et celle de la civilisation. Par devoir religieux et 
par souci de la tranquillité du monde et de la civilisation, je déroge 
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aujourd’hui à l’habitude musulmane de souffrir en silence. Mais il 
ne faut pas vous méprendre sur le silence des Musulmans: il y a des 
silences qui crient.

 Je termine donc l’appel que j’adresse à la Conférence en la priant 
– au nom des 10 millions de Musulmans de la Russie d’Europe et de 
Sibérie – de rejeter sans hésitation l’idée même d’expulser le Sultan 
et les Turcs de Constantinople et des provinces turques, car cela 
serait non seulement un acte dur et injuste au point de vue musul-
man, mais aussi un acte dangereux, inopportun, gros de consé-
quences imprévues et imprévisibles au point de vue de la politique 
mondiale, de l’ordre et de la tranquillité sociale de l’univers.

Sadry Maksoudoff

Président du Conseil National des Musulmans de la Russie d’Euro-
pe et de Sibérie.

10 Janvier, 1920

Paris

* Bu belge ilk kez Musa Gürbüz tarafından Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi 
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi’nde (1996, c. 5, s. 17) yayınlanmıştır. Kaynak olarak 
Fransız Dış İşleri Bakanlığı Arşivi (Quai d’Orsay), Levant 1918-1929 Türkiye, vol. 
561 gösterilmektedir. Bu kaynakta Fransızca nüshasının yanısıra İngilizce nüs-
hası da olduğu belirtilmiştir. Musa Gürbüz’ün makalesi ikinci kez 2017 yılında 
İstanbul Hukuk Mecmuası’nda yayınlandığında orijinal belgenin fotokopileri de 
yer almıştır. 

Bu konuda yapılan diğer bir araştırma Salavat İshakov’un 2014 yılında yayınla-
dığı "The Appeal of Sadri Maksudi to Paris Peace Conference: Original Text and 
Translation" makalesinde yer almaktadır. Bu makalede İngilizce ve Rusça çevi-
rileri verilmiştir. (Kazan Federal Üniversitesi Dergisi Tatarica, Yıl 2014 Sayı 2)

Salavat İshakov’un gösterdiği kaynak: Archives du Ministère des Affaires Etran-
gères de France. Série E. Sous-série Russie d’Asie. Dossier 40. F. 135–142. The 
photocopy is provided by Doctor of Political Science B. I. Sadykova (Almaty). (in 
French).



10.	İÇ	RuSya	vE	SİBİRya	tataRLaRıNıN	MİLLİ	İStEKLERİ

MEMoRaNDuM	
(İç Rusya ve Sibirya Tatarlarının Milli İstekleri)

Yüksek Konseye ve Barış Konferansına 10 milyon iç Rusya ve Sibirya Tatarla-
rı adına başvurmakla şeref duyarım.

Diplomasi dünyasındaki yetkili şahsiyetlerin beyanları ve gazetelerin yayın-
ları gösteriyor ki, Paris Barış Konferansı barış esas ve şartlarını tesbit etmekle 
yetinmeyerek, çeşitli milletlerararsı meseleleri de ele alacak ve dünyaya yeni 
bir düzen verecektir.

Halledilecek mühim politik meselelerden biri, şüphesiz, Rusya meselesidir. 
Bugün Rusya, İç Savaş halinde bulunduğundan kendisi, hiç bir meselesini halle-
decek durumda değildir. Aslında, Rusya’da Ruslar dışında 70 millet bulunduğu 
için, Rusya meselesi Rusya’daki milletler meselesidir.

Bugün Rusya’da 30 milyon Müslüman vardır ki, aşağıdaki şekilde dağılmak-
tadırlar:

Azerbeycanlılar .....................................3 milyon
Türkistanlılar ...................................... 10 milyon
Kırgızlar................................................. 6 milyon
Kırım Tatarları ...................................... 1 milyon
İç Rusya ve Sibirya Tatarları ................ 10 milyon

Benim temsil ettiğim İç Rusya ve Sibirya Tatarları Asya’da değil, Rus İmpara-
torluğunun Avrupa kısmında yaşamaktadırlar.

Rus İmparatorluğunun Asya kısmına “Dış Rusya”, Avrupa kısmına “İç Rusya” 
denilmektedir. Tatarlar (özellikle Volga-Kama havzasında) yoğun nüfus halinde 
bulunmaktadırlar.

Burada, şu noktaya dikkati çekmemde fayda bulunduğuna kaniim ki, temsil 
ettiğim millete “Tatar” adının verilmesi bir tarihî hatadan ve bir aralık geniş 
bir alana yayılmış Moğol hâkimiyetinin mirasından başka bir şey değildir. Zira, 
biliniyor ki, “Tatar” kelimesi bir Moğol kabilesinin adı idi. Rusların cahil idarî 
makamları bu adı, Turanî menşeli olan Kırım ve Volga Müslümanlarına uygula-
yarak resmileştirmişlerdir.
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Mart 1917 deki ilk İhtilâlden sonra, Bolşevikler iktidarı ele almadan önce, 
yani Geçici Hükümetler zamanında, Rusya Müslümanları, Mayıs 1917 de Mosko-
vada büyük bir Kongre halinde toplanmışlardı. Bu Kongrede Müslüman bölge-
lerin hepsinin temsilcileri vardı. Kongrenin programındaki meseleler arasında 
en önemli mesele şu idi: Gelecekteki Rusya için Müslümanların menfaati açısın-
dan en uygun rejim, yani idare şekli hangisidir? Güney Kafkasya ve Türkistan 
temsilcileri gelecekteki Rusya için Federe Cumhuriyet rejimine taraftar idiler. 
İç Rusya ve Sibirya Müslümanları ise, Ünyonist Demokratik Cumhuriyet şeklini 
istiyorlardı. Bu görüş ayrılığı çeşitli Müslüman bölgeleri arasındaki coğrafî şart 
ve nüfus durumundaki farklardan ileri geliyordu.

Avrupa Rusyasındaki Müslüman Tatarlar, yaşadıkları bazı vilâyetlerde nü-
fus bakımından çoğunluk halinde olmadıklarından, Büyük Rus Cumhuriyeti 
içinde tam manasiyle Muhtar bir Devlet kurmağı düşünemezlerdi. Türkistan 
ve Kafkasya Müslümanları ise, bölgelerinde bariz bir nüfus çoğunluğu halinde 
bulunduklarından, onlann tam manasiyle Muhtar birer Devlet kurması müm-
kündü.

Neticede, Kongre tarafından Federasyon formülü kabul edildi.

Toprağa dayanan bir Devlet kurmağı ümit edemeyen İç Rusya ve Sibirya 
Müslüman Tatarları, liberalleşmiş Rusya içinde “Millî-medenî Muhtariyet” adı 
altında bir millî ve kültürel Muhtariyet formülünü seçmişler ve 1917 yılının 
Temmuz ayında Kazan şehrinde toplanan Kongrede, Muhtariyetlerini ilân ede-
rek, hemen teşkilâtlanmağa başlamışlardır.

Teşebbüs organı olarak seçilen Millî-medenî Muhtariyet Heyeti, Rusya ça-
pındaki Kurucu Meclisin toplanmasını beklemeden, İç Rusya ve Sibirya’nın her 
tarafında Millet Meclisi seçimlerini yaptırmağa girişmiştir. Seçimler neticesin-
de İç Rusya ve Sibirya Müslüman Tatarlarının Millet Meclisi 20 Kasım 1917’de 
toplanmıştır. Millet Meclisi Yürütme organını seçtikten sonra, ilk iş olarak, 
Millî-medenî Muhtariyetin Anayasasını tesbit etmiş ve kanunlaştırmıştır.

Burada, 1917’de Rusya’da kurulmuş Geçici Hükümetlerin Müslüman Tatar-
larla ilgili politikalarına dair bir kaç söz söylemek yerinde olacaktır.

Birinci Geçici Hükümet, başından beri, Müslümanlara karşı çok liberal bir 
politika kabul etmiştir. Türkistan’ın Çar zamanında tâbi olduğu Askeri İdareyi 
lağvederek, orada bir sivil idare kurmuştur. Yeni Vilâyet Meclisi 9 üyeden oluşu-
yordu. Bu 9 üyeden dördü Müslüman idi.

Mayıs 1917’de Moskova’da toplanan Müslümanlar Kongresinin açılışında, İlk 
Geçici Hükümetin temsilcisi olarak gönderilen Dinî İşler Dairesi Başkanı Kotl-
yarevski, konuşmasında demiştir ki: “Bundan böyle Müslümanlar dinleri ve kül-
türleri alanında tamamen hür olacaklarından emin olabilirler”.
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Kerensky Geçici Hükümeti zamanında ise, Tatarların Millî-medenî Muhtari-
yet Anayasası bu Hükümete sunulmuş ve Hükümet söz konusu Anayasayı, bazı 
değişikliklerle, Rus Devletinin diğer kanunları gibi, Resmî Gazetede ilân etme-
ğe söz vermiştir. Bolşevikler tarafından devirilmesi sebebiyle, bunu yapmağa 
imkân ve vakit bulamamıştır.

Tatarların Millî-medenî Muhtariyet Anayasası, Çek döneminde, Şamara Ku-
rucu Meclisi tarafından da kabul edilmiş ve Eylül 1918’de Hükümet Bülteninde 
yayınlanmıştır.

Paris Banş Konferansında söz sahibi olan ve hepsi de Demokratik Devlet 
sıfatını taşıyan İtilâf Devletlerinin, dünyaya yeni bir düzen verirken, yenilmiş 
Rusya hakkında alacakları kararların da demokrasi doğrultusunda olacağı mu-
hakkaktır.

Bu kanaatle, Rus İmparatorluğuna kabul ettirilecek şartlar arasında, İç Rus-
ya ve Sibirya Tatarlarının aşağıdaki Anayasasının, Rus Devleti Anayasasının bir 
kısmı ve bir parçası olması şartının da bulunmasını, temsil ettiğim 10 milyon 
Müslüman Tatar adına ehemmiyetle rica ediyorum.

İç	Rusya	ve	Sibirya	tatarlarının	Milli	İstekleri	(anayasa	maddeleri)

Madde 1: İç Rusya ve Sibirya Müslüman Tatarları Rus Devleti içinde hukuken 
tanınmış ayrı bir millet teşkil ederler. Müslüman Tatar milleti kendisini 
oluşturan fertlere bazı maddî ve manevî mecburiyetler yükleyebilir.

Madde 2: Müslüman Tatar milleti İç Rusya ve Sibirya’nın sınırları içinde 
toprakla ilişkisi olmayan (ekstra-territoryal) bir millet oluşturur. İç Rusya 
ve Sibirya’da oturan Müslüman Tatarların hepsi, hangi Vilâyette yaşarlarsa 
yaşasınlar, Müslüman Tatar milletinin fertleridirler.

Madde 3: Müslüman Tatar milletinin dini İslâmiyettir. Bu din Rusya’daki bütün 
diğer dinlerin faydalandığı durumdan ve haklardan faydalanır.

Madde 4: Müslüman Tatar milleti İç Rusya ve Sibirya içinde Rus Devleti 
tarafından bir “Hükmî Şahıs” olarak kabul edilir ve bu sıfatından dolayı Rus 
Devleti içindeki bütün diğer Hükmî Şahısların faydalandığı siyasî ve medenî 
haklardan faydalanır.

Madde 5: Müslüman Tatar milleti ve onu oluşturan fertler Rusya içindeki diğer 
milletlerin ve diğer vatandaşların yararlandıkları bütün haklara sahiptirler.

Madde 6: İç Rusya ve Sibirya Müslüman Tatarları aşağıdaki hususların idaresi 
konusunda tamamen muhtardırlar:

a) Din ile ilgili hususlar,
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b) Millî okullar, millî dilde öğretim ve eğitim ile, genel olarak millî dil ve 
millî kültürle ilgili hususlar,

c) Kültürle ilgili kuruluşlar,
d) Vakıflar,
e) Millî Hâzinenin idaresi,
f) Genel olarak Müslüman Tatar milletinin Din, Dil, Basın, Millî Kuruluşlar, 

Okullar ve millete ait Mal ve Mülk gibi hususlar.

Madde 7: Yukarıda sayılmış hususlara Rus Devletinin katiyen karışmaması 
ve bu hususların Müslüman Tatarların kendileri tarafından yürütülmesi 
neticesindedir ki, İç Rusya ve Sibirya Müslüman Tatarlarının Millî-medenî 
muhtariyeti gerçekleşir.

Madde 8: Müslüman Tatarlar tarafından millî işlerin yürütülmesi için 
meydana getirilen kuruluşlar Rus Devleti tarafından resmî birer kuruluş 
olarak tanınır ve bu sıfatla bütün diğer resmî kuruluşların yararlandıkları 
haklardan yararlanırlar.

Madde 9: İç Rusya ve Sibirya Müslüman-Tatarların en yüksek Millî Kuruluşu 
Millet Meclisidir. Millet Meclisinin Yürütme organı Millî Muhtariyet Heyetidir.

Madde 10: Millet Meclisi 6. maddede gösterilmiş hususlarda karar verir. Bu 
kararlar Rus Devletinin kanunları kuvvetinde ve niteliğindedir.

Madde 11: Millet Meclisi ile onun içinden doğmuş olan Millî Muhtariyet Heyeti 
Müslüman-Tatar Milletinin kişileşmiş şeklidirler ve Rus Devleti ile ilişkilerde 
bütün milleti temsil ederler.

Madde 12: Müslüman-Tatarların 6. maddede zikredilen Din, Eğitim, öğretim ve 
Kültür ile ilgili her türlü işleri Rus Devletinin, zemstvo’ların ve Belediyelerin 
verebilecekleri karar ve emirlerin dışında kalmaktadır. Bütün bu işlerin 
idaresi sadece Tatar milletinin meydana getireceği kuruluşların yetkisi 
içindedir.

Madde 13: Rus Devleti, zemstvo’lar ve Belediyeler Eğitim bütçesinde 
Müslümanların Eğitim masrafları için ödenek ayırırlar. Müslüman okulları 
için ayrılan bu Ödenekler Müslümanların bölgedeki nüfusu ile orantılı olur.

Madde 14: Dinî kuruluşların masrafını karşılamak ve yeni kültür kuruluşları 
meydana getirmek için, Tatar Millet Meclisi Tatar milletinin fertlerinden 
ödenmesi kanunen mecburî vergiler alabilir.

Madde 15: İç Rusya ve Sibirya Müslüman-Tatarlarının dili okullarda, 
mahkemelerde, mahalli idarî kuruluşlarda ve sosyal hayatta, kanun karşısında 
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Rus dili ve memleketteki başka diller durumundadır.

Madde 16: İç Rusya ve Sibirya Müslüman-Tatarları, Devletin her vilâyetinde, 
millet fertleri arasında millî kültürü yaymak maksadiyle, her derecede okul 
(ilk, orta, lise), kütüphane, müze ve başka kuruluşlar açabilirler.

Madde 17: Tatar milletinin okullarında öğretim dili Tatar dilidir.

Madde 18: Rusların veya başka milletlerin okullarına devam eden Tatar 
çocuklarının İslâm dini ve Tatar dili dersleri görmeleri sağlanacaktır.

Madde 19: Bütün Tatar okullarının ve öğretimle ilgili kuruluşların idaresi 
Tatar Millet Meclisi tarafından meydana getirilmiş kuruluşlara aittir.

Madde 20: Medenî davalarda, her iki taraf Müslüman-Tatar ise, Sulh 
Mahkemesinde ve Sulh hâkimleri meclisinde yazılı veya sözlü işlemler Tatar 
dilinde yapılır. Cezaî davalarda ise, sanık ve tanıkların çoğu Tatar ise, yine 
muhakeme Tatar dilinde yapılır. Medenî davada, yalnız taraflardan biri ve 
cezaî davada yalnız sanık Tatar ise, muhakeme Rusça yapılır. Ancak Tatar olan 
taraf veya Tatar sanık isterlerse, her konuşma ve her belge Tatarcaya çevilir.

Madde 21: Yukarıda zikredilen mahkemeler tarafından Tatar vatandaşlara 
gönderilen yazılar Tatarca olur ve Tatar vatandaşların mahkemelere 
gönderdikleri yazılar Tatarca olabilir.

Madde 22: Devletin bütün mahallî resmî kuruluşları ile zemstvo ve Belediye 
gibi kuruluşlar, Müslüman-Tatar kuruluşlar ve Müslüman-Tatar vatandaşlar ile 
yazılı ve sözlü ilişkilerinde Tatar dilini kullanırlar.

Madde 23: Rus Devleti içindeki bütün diğer milletler gibi, Tatar milleti de, 
Devletin idaresinde söz sahibidir. Tatarların bu politik hakkı Tatar Millet 
Meclisinin kararlaştırdığı şekilde tecellisini bulur.

Madde 24: Resmî kuruluşların teşkilâtı ve çalışması Rus Devletinin Anayasası 
tarafından tanınmış Tatar millî kuruluşların çalışmasına engel olamaz.

Madde 25: Devletin mahallî kuruluşları ile zemstvo ve Belediyeler de, 
gerektiğinde Tatar dilinin kullanılmasına imkân verirler.

Madde 26: Tatarların, nüfusun % 50’sini oluşturdukları bölgelerde, hâkimler 
Tatarca bilen kimseler arasından seçilir veya tayin edilir. Sulh hâkimleri 
Meclislerinde ve daha yüksek mahkemelerde, 20. maddede gösterilen 
durumlarda karar verecek hâkimlerden hiç olmazsa birinin tatarca bilen bir 
kişi olması gerekir.

Temyiz Mahkemesinde Müslüman-Tatar vatandaşlar için Devlet hesabına 
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bir müracaat ve yardım bürosu kurulur. Bu büroda görev alacak hukukçuları 
Tatar Millet Medisi tayin eder.

Madde 27: Müslüman nüfusunun % 50’den fazla olduğu bölgelerde, Devlet, 
idare makamına, bir Müslüman-Tatar tayin eder.

Tatarların % 50’den az oldukları bölgelerde, Tatar vatandaşlar ile idarî ma-
kamlar arasındaki ilişkilerde yardıma olacak bir Müslüman-Tatar görevli bulu-
nur.

Madde 28: Rus Devletinin Hükümetini oluşturan Bakanlardan biri Müslüman-
Tatarlar arasından tayin edilir. “Müslüman İşleri Bakanı” unvanım taşıyacak 
bu Bakan Tatar Millet Meclisi tarafindan teklif edilenler arasından seçilerek, 
Hükümet tarafından tayin edilir. “Müslüman İşleri Bakanı” hem Hükümet 
nezdinde Müslümanların temsilcisi, hem Müslümanlar nezdinde Hükümetin 
sözcüsüdür. Bu Bakan bütün diğer Bakanların haklarına sahiptir. 6. Maddede 
zikredilmiş meseleler söz konusu olduğunda, Müslüman İşleri Bakanının 
fikrine başvurulur.

Yüksek tazim duygularımı sunarım.

Sadri Maksudof

(İç Rusya ve Sibirya Tatarları 
Millî-medenî Muhtariyet Heyeti Başkanı)
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11.	1909	yıLıNDa	BERNaRD	PaRES’E	vERİLEN	KaDEhLER	vE	
MaKSouDov	KaDEhİ

Duma	heyetinin	Londra	Gezisini	Düzenleyen	Prof.	Bernard	Pares’e	1909	
yılında	verilen	Gümüşler

Liverpool ve Londra Üniversitelerinde Rusya Tarihi bölümlerini kuran Prof. 
Bernard Pares’e, Sadri Maksudi’nin de Duma üyesi olarak katıldığı İngiltere ge-
zisini tertip etmiş olmasından dolayı kendisine gönderilen hediye, ailesi tara-
fından Londra Üniversitesine hibe edilmiştir.

“A little later I received the handsomest present of my life. My wife, who had helped 
me in every way  in the entertainment of the party, was also not forgotten. For me 
there was a magnificant silver punch-bowl and salver with nineteen little goblets, 
studded with stones. each of which bore in his own handwriting the name of one 
member of the party.”
(Bernard Pares, My Russian Memoirs, London 1931, page 207)
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Duma milletvekillerinin 1909 yılında yaptıkları geziyi düzenleyen Profesör Ber-
nard Pares’e Rusya İmparatorluğunun Londra Büyükelçiliği tarafından  takdim 
edilen gümüş içki seti halen Londra Üniversitesinin Güney Asya ve Afrika Bilimleri 
Okulunun girişinde sergilenmektedir. 

Bu takım büyük bir punch kasesi, kepçesi ve 19 kupadan oluşmaktadır. Her kupada 
heyete katılan bir üyenin el yazısı ile adı kazınmıştır. 
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Makcudov

Heyet üyesi Maksudoff’un adına düzenlenen kupa



SADRİ MAKSUDİ ARSAL’IN ESERLERİ



KİtaPLaRı

Gençlik	Dönemi
− Maişet, Kazan, 1898

Duma’da	Milletvekili	iken
− İngiltere’ye Seyahat, Kazan, 1909, 1914.

türkiye’de	yayınlanan
− Hukuk Tarihi Dersleri, Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1927

− Türk Hukuk Tarihi, Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1928

− Türk Dili İçin, Türk Ocakları Yayınları, Ankara, 1930

− Hukukun Umumi Esasları, Ankara: Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları,  Ankara, 
1937 

− Umumi Hukuk Tarihi, Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1941, 1944, 
1948 

− Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1947, 2014, 
2020

− Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, İstanbul 1955, 1972,  1975, 1979, 2018 

Kitap	olarak	ayrı	Baskı	Makaleler
− İskitler-Sakalar, Ankara: Türk Tarihinin Ana hatları Serisi, No. 5, 1933

− Orta Asya Türk Devletleri, Ankara: Türk Tarihinin Ana hatları Serisi, II, No. 19, 
1934.

− Hukuk Felsefesi, İstanbul: İstanbul Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyet Yayınları, 
1946

− Teokratik Devlet ve Laik Devlet, İstanbul Üniversitesi Yayınları., 1940 

− İngiliz Amme Hukukunun İnkişafı Safhaları, İstanbul Hukuk Fakültesi 
Yayınları, 1940 

− Farabi’nin Hukuk Felsefesi, İstanbul – İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınları, 1945 

− Kutadgu-Bilig, İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınları, 1947 
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1 Bu makale Hâdi Maksudi tarafından Kazan’da yayınlanan YULDUZ (Yıldız) gazetesinden 
iktibas edilmiştir. Aynı makale Kırımlı Cafer Seydahmet tarafından 1934 yılında İstanbul’da 
yayınlanmış “Gaspıralı İsmail Bey” adlı kitabın 190. sayfasında kısmen bulunmaktadır.

SADRİ MAKSUDİ ARSAL’IN ESERLERİ

BİLİNEN	MaKaLELERİ

− “Radloff: Elli Senelik Bir Hizmet-İ İlmîye”, Yıldız, No.397, 1909

− “Emeller üstadı İsmail Gaspıralı”, Tercüman, sayı 2121, 1914

− “Çinlilerin ve Moğolların Hüvey-Hu’ları ve Orhon Türk yazıtlarındaki Tokuz 
Oğuzlar”, Journal Asiatique, Ocak-Mart 1924, s. 141-148

türk	yurdu
− “Büyük Millî Emeller”, Sayı 1, 1911, s. 8

− “Büyük Millî Emeller”, devamı, Sayı  2, 1911, s. 33

−  “Türk Tarihinin Telkinatı”, Sayı 165-4, Ocak 1925, s. 143
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hakimiyet-i	Milliye
− “Ankara Hukuk Mektebinin tarihî ehemmiyeti”, 14 Eylül, 1925, s. 3  

− “Yeni Ankara”, 5 Mart, 1926,  s.3  

− “Güne bakan aşk peygamberi”, 29 Kasım, 1929, s. 2  

İkdam	-	Dil	akademisi	Kurulması	hakkında
− “Lisanların tekâmül ve inkişafında Akademilerin rolü”, 5 Ekim, 1925  

− “Lisanların tekâmül ve inkişafında Akademilerin rolü”, 6 Ekim, 1925

Milliyet	-	Dil	Reformu	hakkında
− “Lisan ıslahı meselesi 1”, 28 Eylül, 1928, s.4 

− “Lisan ıslahı meselesi 2”, 29 Eylül, 1928 s.4 

− “Lisan ıslahı meselesi 3”, 30 Eylül, 1928, s.4 
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− “Lisan ıslahı meselesi 4”, 2 Ekim,” 1928, s.4 

− “Lisan ıslahı meselesi 5”, 3 Ekim, 1928, s.4 

− “Lisan ıslahı meselesi 6”, 4 Ekim, 1928, s.4 
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− “Lisan ıslahı meselesi 8”, 6 Ekim, 1928, s.4 
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− “Lisan ıslahı meselesi 13”, 14 Ekim, 1928, s.5 

Milliyet’in	anketi
− “Gazinin en büyük eseri nedir?”, 9 Temmuz, 1929, s.2 

tasvir	-	İlmî	Sohbetler
− “Dünyada iki türlü telâkki karşı karşıya”, 21 Ekim, 1945, s.2

− “Demokrasi ve Hukuk”, 29 Kasım, 1945, s.2

− “Siyasî Partilerin ideolojileri”, 6 Aralık, 1945, s.2 

− “Demokrasinin ilmî ve ruhî esasları”, 10 Aralık, 1945, s.2

− “Demokrasinin istinad ettiği ilmî ve felsefî esaslar”, 23 Aralık, 1945, s.2 

− “Demokrasi ve Müsavat esası”, 30 Aralık, 1945, s.3 

− “Demokrasi ve Hürriyet”, 6 Ocak, 1946, s.2 
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− “Yabancı ideolojiler Yeni ideolojiler”, 20 Ocak, 1946. s.3
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− “İlim ve Hürriyet”, 17 Şubat, 1946, s.3-4

− “Kadim Yunan’da ilmî muhtariyet”, 24 Şubat, 1946, s.3 

− “Üniversite Muhtariyeti”, 3 Mart, s.3 

− “Üniversite Muhtariyetini zarurî kılan sebepler”, 10 Mart, 1946, s.3 

− “Tarihte bütün dünyaya hâkim olma hulyası”, 17 Mart, 1946, s.3
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− “Müsbet ilimler ve felsefe”, 24 Mart, 1946, s.3 

− “Tarihte veto hakkının menfî rolü”, 31 Mart, s.3

− “İnsanların manevî hayatında gaye ve ideallerin rolü”, 7 Nisan, 1946, s.3 

− “Milletlerin hayatında fikir ve ideallerin rolü”, 14 Nisan, 1946, s.3 

− “Avrupa medeniyetinin istikbali”, 21 Nisan, 1946, s.3 

− “Medeniyet mahsulleri ve kültür kıymetleri zail olmaz”, 28 Nisan, 1946, s.3

− “Demokratik seçim usulünün beş mühim esası”, 5 Mayıs, 1946, s3 

− “Ruhî ve manevî hayatın zenginliği ve yaş”, 12 Mayıs, 1946, s.3

− “Arap Birliği ve büyük Arap milletinin istikbali”,19 Mayıs, 1946, s.3 

− “Amerika Birleşik Devletlerinde felsefî cereyanlar”, 26 Mayıs, 1946, s.3 

− “Milletlerin hayatında Yüksek Öğrenimin rolü ve Profesörler sınıfının 
dilekleri”, 2 Haziran, 1946, s.3 

− “Atomun felsefî tarihi”, 9 Haziran, s.3 

− “İngiltere’de Demokrasinin ruhu ve tarihî temelleri”,16 Haziran, 1946, s.3 

− “Beşerî camiaların hayatında propagandaların rol ve kudreti”, 30 Haziran, 
1946, s.3 

− “Tecavüzî harp tabiî bir hadise değildir” 7 Temmuz, 1946, s.2

cumhuriyet
− “Medenî milletlerde ilim dili yaratma tarihine bakış”, 5 Ekim, 1948, s.2 

− “İlmî usullerle yaratılmış Türkçe ve müstakil bir ilim dili lâzımdır”, 19 Ekim, 
1948, s.2 

− “Dil ıslahı ve Dil Kurumu”, 23 Ekim, 1948, s.2 ve 8 

− “Demokrasinin kapısı önündeyiz”, 2 Mayıs, 1950, s.2 
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aDİLE	ayDa

Sadri Maksudi Arsal’ın büyük kızı Adile 
Ayda, babası hakkındaki çok kapsamlı ve de-
ğerli bilgiler içeren bu kitabını, ömrünün son 
yıllarında ve oldukça güç koşullarda yazmış-
tır. Kitabın Önsözü’nde, bir kişinin babasının 
özyaşam öyküsünü yazmasının zorluklarına 
işaret eden yazar, mümkün olduğunca taraf-
sız kalabilmek amacıyla, eseri kaleme alır-
ken farklı kişilerin sunduğu kaynaklardan 
yararlanmıştır. 

1912 yılında St. Petersburg’da doğan Adile 
Ayda, Türkiye’ye ilk kez 13 yaşında gelmiştir. 
İstanbul’da Notre Dame de Sion Fransız Lise-
si’nden sonra Ankara Hukuk Fakültesini bi-
tirmiş, 1932 yılında sınavını kazanarak girdi-
ği Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayarak, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın diplomatı olarak tarihe geçmiştir. 1934 yılın-
da, bu görevin ardından Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi ile İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi Bölümü’nde Doçent olarak yıllarca 
ders vermiştir. 1945-1954 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde muntazaman 
yayımladığı makaleleri ile o dönemin önemli bir edebiyat eleştirmeni olarak ta-
nınmıştır. 1955 yılında da Fransızca olarak kaleme aldığı Le Drame Intérieur de 
Mallarmé başlıklı kitabı yayınlanmıştır.

1957’de üniversiteden ayrılan Adile Ayda Dışişleri Bakanlığına dönerek, 1960 
yılından itibaren Lahey ve Belgrad Büyükelçiliklerinde Müsteşar, 1965-1970 yıl-
larında Roma Büyükelçiliğinde Elçi-Müsteşar olarak görev yaptıktan sonra 1976 
yılında Kontenjan Senatörlüğüne atanmış, 1992 yılında Ankara’da vefat etmiştir.

Farklı alanlardaki çalışmaları, diplomat, edebiyatçı, eleştirmen ve Etrüsko-
log kimlikleriyle tanınan Adile Ayda’nın yayınlanmış eserleri arasında, Yahya 
Kemal’in Fikir ve Şiir Dünyası (1979), Böyle İdiler Yaşarken (1984), Atsız’dan Adile Ay-
da’ya Mektuplar (1988) ve 1991’de Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Sadri 
Maksudi Arsal adlı kitapları bulunmaktadır. Roma’da görev yaptığı yıllardan iti-
baren emekliliği süresince devam ettirdiği Etrüsk araştırmalarını önce Fransız-
ca bir ön çalışma olarak Les Étrusques étaient-ils des Turcs? kitabı ile 1971 yılında, 
daha sonra görüşlerini ayrıntılı kanıtlarla savunduğu Fransızca Les Étrusques 
Étaient des Turcs (Preuves) kitabı 1985 yılında yayınlanmıştır. Daha sonraki yıllar-
da kaleme aldığı çalışmaları ise sırasıyla; Türklerin İlk Ataları (1987) ve Etrüskler 
(Tursakalar) Türk idiler: İlmî Deliller (1992, 2020) başlıklarıyla yayınlanmıştır. 



KAYNAKÇA



Akış, Ali, İdil-Ural Davası ve Sovyet Emperyalizmi, s: 20, Ankara, 1963.

Araz, Nezihe, “Edebî Hâtıralar”, Milliyet gaz., 3 Ekim 1984.

Asım, Mehmet, “Lisanda Türkçülük”, Vakit gaz., s: 1, 9 Ekim 1925.

Atay, Falih Rıfkı, “Bir milliyetperverin müşahedesine dair”, Cumhuriyet gaz., s: 
2, 11 Ocak 1925. 

Ayda, Adile, “Babam Sadri Maksudi”, Cumhuriyet gaz., s: 2, 1 Mart 1957.

Ayda, Adile, “Sadri Maksudi’nin Türk Tarih Kurumunun kuruluşundaki rolü”, 
Türk Kültürü dergisi, s: 25, Mart 1967.

Ayda, Adile, “Sadri Maksudi Arsal”, Tercüman gaz., s: 2, 23 Şubat 1987.

Ayda, Reşit, “Sadri Maksudi’ye dair üç fıkra”, Türk Kültürü dergisi, s: 42, Mart 
1967. 

Benningsen, Alexandre (ve Chantal Lemercier-Quelquejay), Sultan Galiev, 
Librairie Artheme Fayard, s: 33,43, 60, Paris 1986.

Binark, Naile, “Ord. Profesör Sadri Maksudi Arsal”, Kazan dergisi, Sayı: 19, s: 1.

Buğra, Mehmet Emin, “Üstad Sadri Maksudi”, Türkistan Sesi dergisi, s: 3, Şubat-
Mart 1957.

Caferoğlu, Ahmet, “Sadri Maksudi Arsal’ın Aziz Hatırasına”, Türk Kültürü 
dergisi, s: 13, Mart 1967.

Carra de Vaux, Baron, Les Penseurs de l’lslam, Paul Geuthner, Cilt V, s: 404, 405, 
406, 407, 408, Paris 1926.

Cumbur, Müjgân, “Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal’ın Millet, Milliyetçilik ve Millî 
Kültür hakkındaki görüşleri”, Millî Kültür dergisi, s: 5, 7 Nisan 1977.

Çağlar, Behçet Kemal, “Bir Profesörün eski ve yeni talebelerine öğütleri”, Ulus 
gaz., s: 2, 24 Ekim 1943.

Çağlar, Behçet Kemal, “Eşsiz bir eser, örnek bir hareket”, Yirminci Asır dergisi, 
7 Temmuz 1955.

Çağlar, Behçet Kemal, “Bir gerçek milliyetçinin ölüm yıldönümünde”, Cumhuriyet 
gaz., s: 2, 20 Şubat 1967. 

Çokay, Mustafa, 1917 yılı Hatıra Parçaları, s: 30, 31, 33, 34, Ankara 1988. 

Çöker, Fahri, Türk Tarih Kurumu, Kuruluş Amacı ve Çalışmaları, s: 302, Ankara 
1983. 

Darago, Reşat Nuri, “Ölmeyen bir bahis: Milliyetçilik”, Yeni İstanbul gaz., 8 Eylül 
1955.

286 KAYNAKÇA



287KAYNAKÇA

Darago, Reşat Nuri, “Pour la Langue Turque”, Le Milliyet (Milliyet gazetesinin 
Fransızca baskısı), 18 Nisan 1931. 

Darago, Reşat Nuri, “Milliyetçilik”, Türk Yurdu dergisi, s: 30, 9 Ekim 1955.

Devlet, Nadir, “Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal”, Kazan dergisi, s: 2, 6Aralık 1970.

Devlet, Nadir, “Türkiye’de Kazanlılar”, Kazan dergisi, Sayı 15, s: 29, 1975.

Devlet, Nadir, Rusya Türklerinin Millî Mücadelesi, s: 37, 117, 118, 148, 153, 168, 213, 
237, 281,288, Ankara 1985.

Devletşin, Tamurbek, Sovyet Tataristanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, s: 11, 25 
(dipnot 3), 143, 149, 152 (dipnot 38), 161, 163, 164, 170, 171, 178, 189, 199, 593, 
Ankara 1981. 

Dülger, Bahadır, “Türk Tarihi ve Hukuk”, Tasvir gaz., s: 3, 1 Mart 1948.

Emre, A. Cevat, “Nurullah Ataç’a açık mektup I”, Ulus gaz., s: 27, Mart 1953.

Emre, A. Cevat, “Nurullah Ataç’a açık mektup II”, Ulus gaz., s: 2, 8 Mart 1953.

Engin Muhabay, Agi Ferit, Devlet Nadir, Akış Ali, Kazak ve Tatar Türkleri s: 146, 
147, İstanbul 1976.

Ercilasun, Ahmet Bican, “Sadri Maksudi’nin Milliyetçiliği”, Türk Kültürü dergisi, 
Sayı 301, s: 46, Mayıs 1988. 

Erden, Dr. Fethi, “Prof. Sadri Maksudi Arsal’ın vefatı”, Türk Yurdu dergisi, Mart 
1957.

Erer, Tekin, “Sadri Maksudi Arsal”, Son Havadis gaz., s: 3, 20 Şubat 1972.

Erio, Paul, “Le Concile Academique des deéputés russes”, Le Journal (Fransızca), 
s: 1, 11 Ocak 1921.

Esemenli, Bilgay, “Profesör Sadri Maksudi Arsal’ın Türk Tarihi Telkinatı adlı bir 
konferansı üzerine”, Türk Kültürü dergisi, s: 4, 4 Mart 1967.

Fındıkoğlu, Ziyaettin Fahri, “Sadri Maksudi’nin son eseri”, Türk Yurdu dergisi, 
Aralık 1955.

Fındıkoğlu, Ziyaettin Fahri, “Hukuk tarihçiliğimizin iki kaybı münasebetiyle”, 
Yeni İstanbul, s: 2, 26 Şubat 1957.

Fındıkoğlu, Ziyaettin Fahri, “Profesör Sadri Maksudi’den bize kalan meseleler”, 
Türk Yurdu dergisi, Mart 1957

Gökbilgin, Prof. Tayyip, “Sadri Maksudi Arsal”, Vatan gazetesi, s: 2, 24 Şubat 
1961.

Gökbilgin, Tayyip, “Sadri Maksudi’nin Türk Tarihi ve Türk soyu hakkındaki 
görüşleri”, Türk Yurdu dergisi, Cilt VII., Sayı 4, s: 23, Nisan-Mayıs 1970.



288 KAYNAKÇA

Gürsoy, Bedri, Sadri Maksudi’nin ölümünün 30. yıldönümü münasebetiyle Türk 
Ocakları’nın 20 Şubat 1987’de düzenlediği anma töreninde yaptığı konuşma. 

Halen, Harry, “Sadri Maksudi Arsal, Tataariliainen Valtiomes ya krjailipa” 
(Fince), Helsinki 1970.

İnalcık, Prof. Dr. Halil, “Sadri Maksudi Arsal için...”, Vatan gaz., s: 2, 2 Mart 1958.

İnalcık, Halil, “Sadri Maksudi Arsal”, Türk Kültürü dergisi, Mart 1963.

İnan, Afet, “Türk Tarihi hakkında mütalaalar”, Türk Ocakları yayını, 1930. 
(Afet İnan’ın aşağıda gösterilen Gazi M. Kemal ve Türk Tarih Kurumu adlı 
kitapçığının 2. sayfasında 2. dipnotunda zikredilmektedir).

İnan, Afet, Gazi M. Kemal ve Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1953 (Türk Tarih 
Kurumu Kütüphanesinde Al. 9316 numarada kayıtlıdır).

İrdem, Muzaffer, “Ölümünün 13. yılında Sadri Maksudi’yi anarken”, Anadolu 
gaz., s: 1, 22 Şubat 1970.

İshaky, Ayaz, İdel-Oural, Paris 1933 (Fransızca).

İshaki, Ayaz, “İç Rusya ve Sibirya Türk-Tatarlarının Millî-medenî 
Muhtariyetlerinin İlânının Yirminci Yılı”, Yana (yeni) Millî Yol dergisi 
(Berlin), Sayı 9 (114), s: 7, Eylül 1937.

İshaki, Ayaz, “Millî-medenî Muhtariyet İlânının Yirminci Yılı”, Yana (yeni) Millî 
Yol dergisi (Berlin), Sayı 10 (115) s: 6, Ekim 1937.

Kabaklı, Ahmet, “Anılmağa değer bir insan”, Tercüman gaz., 20 şubat 1972 s: 2.

Kaflı, Kadircan, “Sadri Maksudi Arsal’ı Anarken”. Tercüman gaz., s: 2, 20 Şubat 
1958.

Kaflı, Kadircan, “Sadri Maksudi Arsal”, Havadis gaz., s: 3, 20 Şubat 1967.

Kavafoğlu (Nurullah Ataç), “Bir adam”, Ulus gaz., s: 2, 11 Aralık 1952. 

Kırımlı, Cafer Seydahmet, “Türk dili için I”, Milliyet, s: 4, 24 Nisan 1931.

Kırımlı, Cafer Seydahmet, “Türk Dili için II” Milliyet, s:4, 26 Nisan 1931.

Kırımlı, Cafer Seydahmet, “Gaspralı İsmail Bey”, s: 190, 191, 192, İstanbul 1934.

Kopraman, Kâzım Yaşar, “Sadri Maksudi Arsal’ın hayatı ve eserleri”, Türk Yurdu 
dergisi, s: 28, Mayıs 1970.

Koşay, Hâmit Zübeyir, “Sadri Maksudi Arsal’ın hizmetleri ve millet anlayışı”, 
Türk Kültürü dergisi, s: 17, Mart 1967.

Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin Medenî Uyanışı Devri”, Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı 3 ve 4, s: 145, 150, 151, 153, 163, 180, 185, 186, 
Ankara Temmuz-Aralık 1966. 



289KAYNAKÇA

Lokman, Kemal, “Sadri Maksudi Arsal’ın Sorbon Üniversitesindeki son dersi”, 
Azerbaycan dergisi, s: 30, Ocak-Şubat-Mart 1964.

Mercangil, Muharrem Doğdu, “Sadri Maksudi Arsal’ın hayatı ve eserleri”, Yeni 
Yayınlar dergisi, s: 246-253, Ağustos-Eylül 1957.

“Musulmanskaya, Peçat Rosii v 1910 godu” (1910 yılında Rusya’daki Müslüman 
Basın), s: 55, 56, 57, 58, Oxford 1987.

Nizami, Cevat, “Milliyet duygusunun sosyolojik esasları”, Türk Yurdu dergisi, 
Ekim 1955.

Osman, Yusuf, “Türk Dili İçin”, Cumhuriyet gaz., s: 4, 15 Mart 1931.

Osman, Yusuf, “Muarızlara cevap”, Cumhuriyet gaz., s: 3, 1 Nisan 1931.

Özçelik, Selçuk, “Sadri Maksudi Hoca”, Babıali’de Sabah gaz. 23 Temmuz 1967.

Özçelik, Selçuk, “Merhum Sadri Maksudi Arsal’ın mezarı başında”, Türk Yurdu 
dergisi, s: 712, Mart 1957.

Özçelik, Selçuk, “Rahmetli hocam Sadri Maksudi’yi anarken”, Toprak dergisi, 
Nisan 1958.

Özçelik, Selçuk, “Sadri Maksudi Arsal”, Türk Kültürü dergisi, s: 10, Mart 1967.

Özdemir, Nureddin. “Sadri Maksudi Hoca”, Kazankaya gaz., s: 1, 2 Mart 1957.

Özdemir, Nurettin, “Sadri Maksudi Hoca”, Yeşil Eğin gaz., s: 2, 4 Mart 1957.

Özyörük, Mukbil, “Tükenmez servetimiz: İftiharlarımız”, Tercüman gaz., s: 6, 14 
Haziran 1982.

Poroy, Reha, “Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal”, Türk Kültürü dergisi, s: 3, Mart 
1967.

Protokollar (Bütün Rusya Müslümanlarının 1-11 Mayıs 1917’deki Moskova 
Kongresi zabıtları), s: 454, Petrograd 1917.

Raevuori, Yrjö, Sadri Maksudi ve Fin-Türk Münasebetleri, Finceden Türkçeye 
çeviren: Aydın Yeğen, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları, 
Ankara 1968.

Raevuori, Yrjö, “Finlandiya dostu Türk âlimi Sadri Maksudi Arsal I.” A.A. Muhleti 
(Fince), s: 4, 27 Ocak 1959 (Helsinki).

Raevuori, Yrjö “Finlandiya dostu Türk âlimi Sadri Maksudi Arsal II.” A.A. 
Muhleti (Fince), s: 4, 28 Ocak 1959 (Helsinki).

Rorlich, Azâde-Ayşe, The Volga Tatars, Hoover Institution Press, s: 222 (not 40), 
242 (not 17), 144, 247 (not 36), 105, 119 (not 20), 126, 184, 185; 1986.



290 KAYNAKÇA

Sefa, Peyami, “Milliyetçilik üzerine bir eser”, Milliyet gaz. 17 Haziran 1955.

Sefa, Peyami, “Bir prensip münakaşası”, Tasvir-i-Efkâr gaz., s: 2, 16 Şubat 1943.

Sel, Kemal Salih, “Le Droit chez les premiers Turcs”. La Republique (Cumhuriyet 
gazetesinin Fransızca baskısı), s: 2, 25 Şubat 1948.

Sel, Kemal Salih, “Türk Tarihi ve Hukuk”, Cumhuriyet gaz., s: 2, 21 Şubat 1948.

Selçuk, İlhan, “Çankaya’nın Konumu”, Cumhuriyet gaz., s: 2, 11 Ocak 1989.

Söylemezoğlu, Galip, “1918 de Moskova”, Tasvir-i Efkâr gaz., s: 2, 20 Ekim 1941.

Şehsuvaroğlu, Halûk Y., “1957 yılında kaybettiklerimiz”, Cumhuriyet gaz., s:2, 8 
Şubat 1958.

Taşkın, “Türk dilini değiştirmeğe hiç kimsenin hakkı yoktur”, Duygu gaz., s: 3-4, 
4 Temmuz 1931.

Taymas, Aptullah Battal, “Sadri Maksudi Bey’in kitabı etrafında bir münakaşa”, 
Vakit gaz., s: 5, 29 Mart 1931.

Taymas, Abdullah Battal, Kazan Türkleri (Arap harfleriyle), s: 225, 227, İstanbul 
1925.

Taymas, Abdullah Battal, İki Maksudi’ler, İstanbul 1959.

Taymas, Abdullah Battal, Rus İhtilâlinden Hâtıralar, s: 12, 15, 39, 40,41, 42, 58, 
118, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1968, İkinci Baskı.

Taymas, Aptullah Battal, “Sadri Maksudi Bey’in kitabı etrafında bir münakaşa 
II”, Vakit gaz., s: 5, 30 Mart 1931.

Taymas, Aptullah Battal, “Sadri Maksudi Arsal”, Dergi dergisi (Münih), Sayı 9, s: 
36, Yıl 1957.

Timurtaş, Ayhan, “Hocam Sadri Maksudi”, Yeni İstanbul gaz. 4 Mart 1963.

Tiregül, Dr. İsmail Ziya, “Prof. Sadri Maksudi Arsal”, Son Havadis, s: 2, 20 Şubat 
1967.

Topçubaşı, Alâeddin Cemil, “Sorbon’da Türk akvamı tarihi”, Vakit gaz. 16 Aralık 
1923.

Topçubaşı, Alâeddin Cemil, “Sorbon’da Türk akvamı tarihi”, Vakit gaz. 13 Mart 
1924.

Topçubaşı, Alâeddin Cemil, “Sorbon’da Türk akvamı tarihi”, Vakit gaz., 26 
Temmuz 1924.

Topçubaşı, Alâeddin Cemil, “Sadri Maksudi Arsal’ın Birinci Yıldönümü”, 
Cumhuriyet gaz., s: 4, 20 Şubat 1958.



291KAYNAKÇA

Turhan, Naile, “Babam Sadri Maksudi ve arkadaşları”, Havadis gaz., s: 2, 20 
Şubat 1958.

Türükoğlu, Gök-Alp, “Sadri Maksudi Arsal”, Yeni Or-kun dergisi, s: 12, Temmuz 
1988.

Türükoğlu, Gök-Alp, “Sadri Maksudi Arsal”, Türkistan dergisi, Yıl 2, Sayı 5, s: 27, 
1989.

Türükoğlu, Gök-Alp, “Yok olası kıskançlık”, Yeni Düşünce gaz., s: 2, 9 Şubat 1990.

Türükoğlu, Gök-Alp, “İdealizm âbidesi”, Yeni Düşünce gaz., s: 2, 16 Şubat 1990.

Türükoğlu, Gök-Alp, “Unuttuğumuz tarihî bir kişilik”, Yeni Düşünce gaz., s: 2, 2 
Şubat 1990

Umur, Ziya, “Sadri Maksudi Arsal’ı anarken”, Türk Kültürü dergisi, s: 5, Mart 
1967.

Us, Asım, “Kıymetli bir eser”, Vakit gaz. 17 Haziran 1955.

UUSİ SUOMI (Fince), Sadri Maksudi hakkında uzun resimli yazı, s: 4, 24 Eylül 
1932.

Üçok, Coşkun, “Türk Tarihi ve Hukuk”, Ulus gaz.12 Mart 1948.

Ülküsal, Müstecip, “Milliyet duygusunun sosyolojik esasları”, Dergi dergisi 
(Münih), Yıl 1956, Sayı 6, s: 109.

Yaşın, Hidayet, “Sadri Maksudi’nin Çarlık Rusyasında Türklük için mücadelesi”, 
Türk Yurdu dergisi, s: 657, Mart 1967.

Yayla, Hamza, “Nedir? Kimdir?”, Orkun dergisi, Ağustos 1963.

Zenkovsky, Serge, Pan-Turkism and Islam in Russia, s: 50, 87, 118, 141, 145, 147, 155, 
157, 158, 159, 168, 169, 170, 171, Harvard University Press 1967. 



292 KAYNAKÇA

Basında	yer	alan	diğer	haberler

Akbaba Dergisi, 6 Ocak 1938, s: 3’te karikatür

Akşam, 2 Temmuz 1925. “Sadri Beyle Mülakat”, s: 1

Bizim Ocak Dergisi, Ekim 1989, Sadri Maksudi ile Hayali Mülâkat, s: 32 

Cumhuriyet, 25 Kasım 1925, “Türk Hukuku Tarihi”, s: 2

Cumhuriyet, 15 Mart 1931, “Türk Dili İçin”, yazan: Yusuf Osman, s: 4

Cumhuriyet, 22 Eylül 1950, “Parlamentolar Birliği Kongresi”, s: 3

Cumhuriyet, 12 Mayıs 1951, “Avrupa Federasyonuna dair tekliflerimiz”, s: 1

Cumhuriyet, 18 Aralık 1952, “Anayasa Teklifi dün Mecliste görüşüldü”, s: 7

Cumhuriyet, 20 Şubat 1962, ““Sadri Maksudi Arsal’ın ölüm yıldönümü”, 

Dünya, 22 Şubat 1957, “Sadri Maksudi Bugün Gömülecek”.

En Son Dakika, 18 Mayıs 1950, “Cumhurbaşkanı kim olacak?”, s: 1

Gece Postası, 21 Eylül 1950, “Kongrede Türk Heyeti Başkanı Prof. Sadri Maksudi 
mühim bir rol oynadı”, s: 1

Haber, 21 Şubat 1967, “Sadri Maksudi Dün Anıldı”, s: 1

Hâkimiyet-i-Milliye, 14 Kasım 1924, “Yusuf Akçura Beyin çay ziyafeti”, s: 3

Hâkimiyet-i-Milliye, 14 Kasım 1924, “Türk Ocağında Konferans”, s: 3

Hâkimiyet-i-Milliye, 16 Kasım 1924, “Türk Ocağında”, s: 2

Hâkimiyet-i-Milliye, 16 Kasım 1924, “ Türk Ocağında Sadri Maksudi Beyin Cuma 
Konferansı”, s: 2

Hâkimiyet-i-Milliye, 20 Ocak 1925, “Türk Ocağında konferanslar”, s: 4

Hâkimiyet-i-Milliye, 21 Eylül 1925, “Ankara Hukuk Mektebi”, s: 2

Hâkimiyet-i-Milliye, 27 Kasım 1925, “Hukuk Mektebinde bir nutuk”, s: 2

Hâkimiyet-i-Milliye, 3 Şubat 1931, “Kitabiyat: Türk Dili İçin”, s: 2

Hâkimiyet-i-Milliye, 22 Nisan 1931, “Cuma günü mebuslarımızı seçeceğiz”, s: 1 

Hâkimiyet-i-Milliye, 29 Temmuz 1932, “Sadri Maksudi Zeki Velidi’nin esassız 
fikirlerine cevap veriyor” s: 2

Hâkimiyet-i-Milliye, 30 Temmuz 1932, “Sadri Maksudi ve Şemsettin Beylerin Zeki 
Velidi Beyin esassız iddialarını çürüten cevapları”, s: 2

Hâkimiyet-i-Milliye, 30 Haziran 1933, “Gazi Hazretleri Hukuk Fakültesinde, Sadri 
Maksudi’nin imtihanında”, s: 1 



293KAYNAKÇA

Havadis, 20 Şubat 1958, “Prof. Sadri Maksudi Arsal”, s: 1

Havadis, 20 Şubat 1958, “Ölüm yıldönümü münasebetiyle Sadri Maksudi Arsal”

İkdam-Gece Postası, 18 Mayıs 1950, “Cumhurbaşkanlığı için muhtemel adaylar”, 
s: 3

Muhtariyet, (İç Rusya ve Sibirya Türk Tatarlarının Ufa Şehrinde çıkan haftalık 
resmî dergisi) Sayı 1 (23 Ekim 1917) s:10, 13.

Muhtariyet, Sayı 2 (30 Ekim 1917), s:2, 16.

Muhtariyet, Sayı 3 (13 Kasım 1917) s: 11, 13, 15, 17

Muhtariyet, Sayı 4, (13 Aralık 1917) s: 2, 5, 10, 11.

Muhtariyet, Sayı 6, (5 Şubat 1918), s: 1, 13, 17, 23.

Muhtariyet, Sayı 7, (1 Mart 1918), s: 1, 3, 5, 7, 9, 10.

Muhtariyet, Sayı 8, (15 Mart 1918), s: 25, 28, 31. 

Sıratı-Müstakim, sayı 115, 4 Kasım 1910, “Rusya’da sakin Müslüman 
kardeşlerimizin muhafaza-i-din ve milliyet cihatları”, s: 191. 

Son Posta, 8 Temmuz 1932, “Dün Sadri Maksudi bir konferans verdi”, s: 8

Son Posta, 21 Şubat 1959, “Sadri Maksudi dün Ankara’da anıldı”,

Tan, 28 Aralık 1937, “Millet Meclisinde münakaşalar”, s: 1

Tan, 18 Mart 1949, “Türk Ocakları”, s: 5

Tercüman, 20 Şubat 1987, “Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal Ankara’da anıldı”, s: 11

Tevhid-i-Efkâr, 16 Aralık 1924, “Müderris Sadri Maksudi Bey dün Darülfünunda 
Cihan Türkleri hakkındaki ilk mühim konferansını verdi, s: 4

Türk Yurdu, 15 Mart 1917, sayı 12, s: 3531, “Sadrettin Efendi Maksudi tarafından 
Kadet’ler Kongresinde irad edilen nutuk”.

Ulus, 24 Ekim 1943, “Prof. Sadri Maksudi Arsal’ın Konferansı”, s: 2

Ulus, 2 Aralık 1952, “Anayasanın dili”, s: 2

Vakit, 5 Ekim 1925, “Sadri Maksudi Bey”, s: 3

Vakit, 25 Şubat 1931, “Türk Dili için: Sadri Maksudi Bey büyük bir tetebbu eseri 
neşretti”, s: 1

Vakit, 20 Nisan 1931, “Yeni mebus namzetleri”, s: 1

Vakit, 21 Şubat 1957, “Prof. Sadri Maksudi Arsa vefat etti”

Vakit, 15 Mart 1957, “Sadri Maksudi de öldü”.



294 KAYNAKÇA

Vatan, 16 Aralık 1924, “Sadri Maksudi Beyin mühim bir konferansı”, s: 4

Vatan, 18 Haziran 1925, “Türk Ocağında”, s: 1

Vatan, 14 Temmuz 1950, “Parlamentolar Birliği Türk Grubu”, s: 3

Vatan, 22 Eylül 1950, “Parlamentolar Birliği Kongresinde Türk Heyetinin 
oynadığı mühim rol”, s: 1

Vatan, 11 Kasım 1950, “Sadri Maksudi’nin beyanatı”, s: 3

Vatan, 3 Nisan 1952, “Anayasanın yaşayan dile çevrilmesi”, s: 2

Vatan, 20 Şubat 1958, “Sadri Maksudi’nin ölüm yıldönümü”, s: 1

Yeni İstanbul, 22 Eylül 1950, “Avrupa Parlamentolar Birliğinin çok mühim bir 
kararı”, s: 1

Yeni İstanbul, 21 Şubat 1967 “Prof. Sadri Maksudi dün anıldı”.

Yeni Gün, 21 Mart 1959, “Fin dostu bir Türk âlimi: Sadri Maksudi Arsal”

Zafer, 4 Nisan 1953, “Sadri Maksudi kaza atlattı”, s: 1

Zafer, 12 Mart 1958, “Sadri Maksudi bugün anılacak”, s: 1

Zafer, 13 Mart 1958, “Profesör Sadri Maksudi dün anıldı”, s: 1 (Birinci sayfada 
anma töreninin geniş fotoğrafı)

Rusça	yayınlanan	Gazetelerdeki	haberler

Tercüman, (Gaspralı’nın yayınladığı) 29 Aralık 1917, “Sosyalizm ve milliyet”, s: 1

Posledniye Novosti (Rusça Son Haberler), Paris 17 Aralık 1920, “Rusya Tatar 
Müslümanlarının dış  memleketlerdeki üç temsilcisinin beyanatı”, s: 1

Obşçee Delo, Paris 11 Ocak 1921, “Kurucu Meclis üyelerinin ikinci toplantısı”, s: 3

Finlandiya’da	yayınlanan	Gazetelerdeki	haberler

Uusi Suomi (Fince), 24 Eylül 1932, Sadri Maksudi hakkında uzun resimli yazı 

Fransa’da	ve	Fransızca	yayınlanan	Gazeteler

L’Eclair, 30 Mayıs 1919, “Le Triomphe de Koltchak sera le salut de la Russie”, 
yazan Georges Gombault, s: 1

Le Journal, 11 Ocak 1921, “Le concile academique des deputes Russes”, yazan: 
Paul Erio, s: 1



295KAYNAKÇA

Le Temps, 29 Nisan 1921, “Musulmans et Bolchevistes, s: 2

L’Information, 18 Ocak 1920, “Faut-il chasser les Turcs de Constantinople” 

Paris-Midi, 28 Mayıs 1919, “Autour de la Conference”, s: 1

ansiklopediler

- Türk Ansiklopedisi, Cilt III, s: 394.

- “Sadri Maksudi.” Türk Meşhurları, Cilt I, s: 45.

- Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt I, s: 448, İstanbul 1983. 

- Ülkü Ansiklopedisi





DİZİN



a
Abdullah Battal Taymas ..... 9, 14, 23, 

44, 52, 53, 54, 57, 77, 80, 81, 86, 91, 
97, 113, 222, 286

Abdurrahman Sadi ..... 24 

Abdürreşit İbrahim (Reşit Kadı) ..... 
37, 38, 40, 41, 44

Afet İnan ..... 149, 151

Agah Sırrı Levend ..... 203

Ahmet Bican Ercilasun ..... 210, 283

Ahmet Caferoğlu ..... 57, 58, 282

Ahmet Mithat Efendi ..... 26

Ahmet Mumcu ..... 146, 185

Ahmet Rıza ..... 120, 121

Alaeddin Cemil Topçubaşı ..... 38, 41-
47, 81, 129, 286

Alaettin Gövsa ..... 163 

Ali Fuat Paşa ..... 197, 120, 121, 197

Ali Merdan Topçubaşı ..... 38, 41, 42, 
44, 46, 47, 81

Ali Rıza Önder ..... 148

Allâmiye Medresesi ..... 15, 18

Altın Ordu ..... 221

Atatürk (Gazi Paşa) ..... 5, 6, 20, 119, 
124, 131-135, 143, 145, 150-160, 162, 
164-179, 181-183, 185, 189, 194, 202, 
212, 230, 284 

Avrupa Federasyonu ..... 198, 199

Avrupa Konseyi ..... 197, 199

Avrupa Parlamentolar Birliği ..... 197-
199

Ayaz İshaki ..... 24, 84, 86, 89, 97, 113, 
114, 116, 117, 118, 125, 207, 208

Aydın Yeğen ..... 104, 285

Ayhan Timurtaş ..... 148, 196

Azâde-Ayşe Rorlich ..... 53, 93, 94, 285

Azerbeycan Dergisi ..... 208

B
Bahadır Dülger Sel ..... 193

Bahçesaray ..... 18, 21, 24, 26, 28, 29, 
288

Baron de Carra de Vaux ..... 126, 211, 
282 

Bedri Gürsoy ..... 146 147

Behçet Kemal Çağlar ..... 188, 210, 213, 
282

Besim Atalay ..... 163

Bigay Esemenli ..... 135, 283

Burhanettin Onat ..... 201

c
Cafer Seyidahmet Kırımer ..... 68

Cahit Zamangil ..... 201

Central Asian Society ..... 164

Codex Comanicus ..... 221, 222

Cumhuriyet ..... 165

Ç
Çankaya ..... 153

Çoşkun Üçok ..... 194

D
Derdmend (Zakir Rami) ..... 66, 67, 68

Dil Encümeni (Dil Heyeti) ..... 160

Duma ..... 49-57, 61, 70-81, 103, 107, 127, 
139

298 DİZİN



299DİZİN

E
Ebulûlâ Mardin ..... 193

Emile Haumant ..... 127, 128

Emin Erişgil ..... 160, 161, 163
Enisa Arat ..... 172

Esat Arsebük ..... 187

F
Fahir Armaoğlu ..... 164

Fahri Çoker ..... 149

Falih Rıfkı Atay ..... 134

Fuat Köprülü ..... 144, 196

Fuat Tuktar ..... 97

G
Gustaf John Ramsted ..... 105

h
Hadi Maksudi ..... 15, 16, 18, 20, 44, 46, 

49, 84, 126, 185, 186

Hakkı Tarık Us ..... 209

Hamdullah Suphi Tanrıöver ..... 140 
153

Hamit Zübeyir Koşay ..... 170

Hittitler ..... 157 

Hürses ..... 207

Hüseyin Namık Orkun ..... 144

İ
İbn Rüste ..... 220

İdil Bulgarları ..... 218-221

İkdam ..... 161, 197

İsmail Gaspıralı ..... 18-20, 26, 28, 36, 
41-45, 75, 232 

İsmail Hikmet ..... 161

İsmet İnönü (İsmet Paşa) ..... 139, 152, 
153, 163, 165, 174, 185, 189, 190, 
200

İşçi-asker Sovyetleri ..... 80, 82, 92

J
Journal of the Royal Central Asian 

Society ..... 164

K
Kadet Partisi ..... 43, 44, 47, 58, 60, 77-

81, 83

Kadircan Kaflı ..... 103, 104, 284

Kasım Gülek ..... 153

Kazan Hanlığı ..... 13, 16, 93, 222, 223

Kazan Muhbiri ..... 37, 47

Kazım Arat ..... 172

Kemai Salih Sel ..... 194

Kurat, Akdes Nimet ..... 35, 44, 55, 74, 
217, 221, 284

L
Lenin (Ulyanof) ..... 76-78, 92-93, 110, 

114

M
Magna Bulgaria ..... 220

Maişet Romanı ..... 22-24

Mehmet Asım ..... 161

Merthan Dündar ..... 107, 239, 263

Milli Eğitim ..... 55, 207

Millî-medenî Muhtariyet ..... 5, 85-88, 
93, 94, 96, 106, 271-273, 275, 284



300 DİZİN

Milliyet Duygusunun Sosyolojik 
Esasları ..... 9, 46, 210, 211, 285, 
287

Muharrem Fevzi Togay ..... 186

Muhtariyet Dergisi ..... 88, 90, 92, 94, 
170, 

Musa Akyiğitzade ..... 23

Musa Carullah Bigi ..... 65, 67, 97, 121, 
171, 

Mustafa Çokay ..... 53, 81, 82, 282

Mustafa Necati ..... 160

Münir Müsagil ..... 148

N
Nadir Devlet ..... 23, 40, 44, 54, 55

Nezihe Araz ..... 143

Nurettin Topçu ..... 166

Ö
Ömer Tiregol ..... 113, 116

P
Paris Barış Konferansı ..... 38, 112, 270 
Paris Barış Konferansı’na 

Memorandum ..... 6, 111, 112, 117, 
226, 270

Paul Henri Spaak ..... 200

Peyami Safa ..... 186, 187, 209

R
Ramioğulları ..... 65-70, 106

Reşat Nuri Güntekin ..... 163, 210, 282, 
283

Reşit Galip ..... 150, 151, 158, 173

Robert Lansing ..... 111, 112

Ruhani Meclis ..... 35, 38, 40, 56, 85, 88

Ruşen Eşref ..... 171

S
Sırat-ı Müstakim ..... 51
Sociéte Asiatique ..... 126-128, 144, 193

Sorbon Üniversitesi  ..... 5, 27, 33, 127-
129, 131, 134, 136, 139, 140, 145, 
180, 229, 288

Stalin ..... 24, 93, 

Süyüm Bike ..... 15, 223

Ş
Şakir Kesebir ..... 177

Şakir Rami ..... 65-70, 106

t
Tamurbek Devletşin ..... 52, 77, 81, 82, 

84, 90-93, 95, 283

Tarih Heyeti ..... 5, 130, 149, 150-157 

Tarih Kurumu ..... 152

Taşsu köyü ..... 12-14, 24, 46, 228

Tayyip Gökbilgin ..... 6, 135, 159, 213, 
226, 283, 284

Telford Waugh (Sir) ..... 164

Tercüman ..... 18, 20, 26-30, 36, 37, 41, 
46, 63, 75, 101, 164, 232, 282, 284, 
285

Tolstoy (Lev) ..... 21, 25

Toprakçılar ..... 93, 94

Türkçüler ..... 39, 93

Türk Ocakları ..... 151, 152, 194



301DİZİN

Türk Yurdu ..... 38, 39, 60, 69, 70, 72, 
78, 107, 135, 144, 159, 161, 201, 
210, 213, 283-285, 287

u
Ufa şehri ..... 40, 49,87, 88, 91-97, 106, 

170, 215, 258-261, 264

Uluğ İğdemir ..... 150, 152

W
Wilhelm Radloff ..... 49, 160

y
Yakup Kadri Karaosmanoğlu ..... 163

Yıldız (Yuldız gazetesi) ..... 46, 49, 61, 
75, 79, 117, 232

Yusuf Akçura ..... 27, 28, 37-39, 42, 43, 
45, 47, 69, 72, 81, 107-109, 133, 147, 
159, 170, 175, 191

Yusuf Ziya ..... 155

Z
Zafer Toprak ..... 143

Zeyyat Mandalinci ..... 199

Ziya Umur ..... 146

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ..... 201




