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~ YusuF ŞEvKi YAvuz 

MEHDi, Abdürreşid 
(1880-1912) 

Tatar siyaset ve fikir adamı. 
_j 

Kırım'ın kuzeyindeki Or (Perekop) böl
gesinde fakir bir köylü ailesinin oğlu ola
rak dünyaya geldi. Amcasının yardımıyla, 
Kırım Tatar çocuklarını Ruslaştırmak için 
Ruslar tarafından Akmescid'de açılmış 
olan Tatar Öğretmen Okulu'nda öğrenim 
gördü ve 1902'de buradan mezun oldu. 
Karasubazar'a yerleşerek öğretmenlik 
yapmaya başladı. İnkılapçı ve liberal Rus 
çevreleriyle ilişki kurdu ve bu çizgideki 
Rus gazetelerine makaleler yazdı. Bir 

müddet sonra çevresinde, çoğunluğu 
kendisi gibi Tatar Öğretmen Okulu mezu
nu öğretmenlerden oluşan bir grup mey
dana geldi. Bu gençler, Rus inkılapçı ha
reketlerinin etkisinde kalarak Rusya İm
paratorluğu'nun sömürgeci siyaseti ne
ticesinde topraksızlaştırılarak sefalete ve 
cehalete sürüklenen Kırım Tatar halkının 
dertlerine bir çözüm arayışı içine girdiler. 
Kırım'ın Karasubazar, Bahçesaray, Ak

mescid, Yalta ve diğer şehirlerinde gizli 
hücreler kuran Kırım Tatar aydınları Rus 
polisinin kendilerine verdiği isimle "Genç 
Tatarlar" (Yaş Tatarlar) olarak tan ındı. 

Genç Tatarlar oturmuş bir ideolojiye sa
hip, gerçek anlamda merkezi bir teşkilat 
haline dönüşernedilerse de Abdürreşid 

Mehdi (Mediyev) tartışmasız en önde ge
lenleriydi ve çeşitli Tatar hücre ve grupla
rının irtibat merkezi durumundaydı. Kı

rım Tatarları'nın ezici çoğunluğun u oluş
turan köylü kesiminin içinde bulunduğu 
feci duruma vakıf olan Mehdi, toprak me

selesi nin Kırım Tatarları'nın en acil prob
lemlerinden olduğunun idraki içindeydi. 
Bu sebeple siyasi görüşlerinin odak nok
tasını toprak meselesinin teşkil ettiği Rus 
Sosyalist İnkılapçılar Partisi'ne derin sem

pati duymaktaydı. Aynı şekilde Kırım'daki 
Rus sömürgeciliğinden ve çarlık sistemin
den kurtuluşun da ancak inkılapla müm
kün olabileceğine in anıyordu, inkılabın 
gerçekleşebilmesi için de Rus inkılapçı 
fırkalarıyla iş birliği yapmak gerektiğini 
savunuyordu. Fakat Rus inkılapçı parti ve 
gruplarından çok önemli bir fark olarak 
Mehdi'nin inkılapçılığının ve çarlığa karşı 
mücadele kararlılığının çıkış noktası mil
liyetçilikti. Mehdi ve diğer Genç Tatar lar. 
Kırım Tatarları'nın uyanması ve bilinçlen
mesinin şartı olan milli mekteplerin her 
seviyede açılması ve yaygınlaştırıtmasını 
istiyorlardı . Bundan dolayı Kırım'da İsmail 
Bey Gaspıralı tarafından başlatılan milli 
maarif ve aydınlanma hareketini destek
liyorlardı. Bu hareketin 1905 sonrasında 
büyük hız kazanmasında ve rüşdiyelerin 
açılmasında Genç Tatarlar'ın büyük rolü 
oldu. Genç Tatarlar, Gaspıralı'nın milli 
eğitim ve diğer meselelerdeki düşünce
leriyle mutabık bulunmalarına rağmen 
özellikle siyasi hareket açısından ondan 
ayrılıyorlardı. Gaspıralı 'nın tedbirli dav
ranmasına karşılık Genç Tatarlar, Rus 
Çarlığı'na karşı yer altı faaliyeti metotla
rıyla doğrudan mücadeleyi ve bunu ger
çekleştirmek üzere Rus inkılapçılarıyla iş 
birliğini savunuyorlardı. 

Mehdi, halk arasında kazandığı şöhret 
sayesinde 1906'da Karasubazar belediye 
başkan yardımcılığına, ertesi yıl da bele
diye başkanlığına seçildi. Böylece Rus ha
kimiyetindeki Kırım'da Bahçesaray dışın
daki bir şehirde halktan gelme bir kişi ilk 
defa belediye başkanı oluyordu. Kısa ara- · 
tarla hayatının sonuna kadar belediyedeki 
görevine devam eden Mehdi, Kırım Ta
tarları'na sağladığı hizmetlerle büyük ün 
kazandı. Onun önderliğinde 1906 Mayı
sında Karasubazar'da çıkmaya başlayan 
Vatan Hadimi adlı gazete Genç Tatar

lar'ın yayın organı oldu. Vatan Hadimi, 
Gaspıralı'nın Tercüman'ından sonra Kı
rım'da çıkan ikinci Türkçe gazete idi; fa
kat siyasi ve içtimal konulardaki radikal 
çizgisiyle Tercüman'dan ayrılıyordu. Bu 
sebeple polisin ve sansürün daimi baskısı 



altındaydı, sürekli ara vermek zorunda 
kaldığı yayım hayatını ancak 1908'e ka
dar sürdürebildL Bununla birlikte özellik
le Abdürreşid Mehdi ve Hasan Sabri Ay
vaz' ın yazılarıyla Vatan Hadimi, Kırım 
Tatarları'nın milli şuurlarının ve milliyet
çiliklerinin belirlenmesinde önemli rol oy
nadı . Gazetenin vurguladığı ana husus, 
kesin olarak belirli bir vatan kavramı ile 
ifadelenmiş bir Kırım Tatar milli hüviye
tiydi. Diğer bir ifadeyle Kırım, Kırım Ta
tarları'nın tek vatanıydı ve bu vatan üze
rinde Kırım Tatarları'nın tarihten gelen 
vazgeçilmez siyasi hakları vardı. Kırım'ın 
Türk ve müslüman halkının milli çizgisi
nin nihai istikameti bu şekilde kesin hat
larıyla belirlenmekteydi. Bu yönelişin bir 
özelliği de Kırım Tatarları'nın etno-len
güistik ve dini açıdan mensup olduğu ge
niş Türk ve İslam dünyasının reddini de
ğil tam aksine bu geniş mensubiyetin tam 
bir teyidini ve bütünleşmeyi ifade etme
siydi. Bu açıdan Vatan Hadimi de Ter
cüman gibi Türk halklarını birleştirecek 
ortak edebiTürkçe'yi savunuyor ve açık 
bir İstanbul Türkçesi'yle neşrediliyordu. 
Tercüman gibi, geniş haber ve yorum
larıyla Vatan Hadimi de okuyucularını 
Türk ve İslam dünyasının her tarafıyla 
ilgilenmeye ve bütünleşmeye davet edi
yordu. 

Kırım'ın müslüman ahalisi arasından 
milletvekili seçilebilmesini fevkalade zor
laştıran karmaşık seçim sistemine rağ
men Mehdi, 1907'de ll. Rusya Duması'na 
Kırım'ın bağlı bulunduğu Tavrida eyaletin
den milletvekili seçildi. Böylece Rus Sos
yalist İnkılapçılar'a daha fazla sempati 
duymasına rağmen kendisiyle çalışmak 
isteyen ve Kırım'da güçlü olan Katet Par
tisi'nin listesinden Rus ve Ukrain seçmen
Ierin de büyük ölçüde oylarını alarak Du
ma'ya girdi. Duma'da Rusya Türkleri'nin 
birleşikgrubu olan müslüman fraksiyonu
na katılarak sekreterliğin i yaptı. ll. Rusya 
Duması çarlık rejiminin iki ay sonra bu
rayı kapatmasıyla son buldu. Fakat Mehdi 
Duma'da yaptığı, büyük yankılar uyandı
ran faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çek
ti. Bilhassa 22 Nisan 1907'deki meşhur 
konuşmasında çarlık rejiminin Kırım'ı iş
galinden beri izlediği toprak gaspları ve 
sömürgeleştirme siyasetini belgelerle or
taya koyarak şiddetle protesto etti; Kırım 
Tatarları ile birlikte bütün Rusya Türk ve 
müslümanlarının ihlal edilen haklarını ce
surca savundu. ll. Rusya Duması'nın ka
patılmasının ardından faaliyetleri sıkı po
lis takibatma uğradığından siyasi çalış
maları güçleşti. Bu sebeple mesaisini Ka-

rasubazar Belediyesi'ndeki çalışmalarına 
ve maarif faaliyetlerine teksif ettiyse de 
yakalandığı tüberküloz hastalığından kur
tulamayarak24 Mayıs 1912'de Karasuba
zar'da vefat etti. Hayatının son yıllarında 
yazdığı Kırım Tatar tarihi yayımlanama
dan kaldı, elyazmaları da Sovyet rejimi za
manında ortadan kayboldu. Abdürreşid 
Mehdi'nin siyasi ve fikri faaliyeti çok kısa 
bir dönem içine sıkışmasına rağmen Genç 
Tatarlar hareketinin Kırım Tatarları'nın 
daha sonraki milli faaliyetleri üzerinde 
çok önemli ve kalıcı tesirleri oldu. 
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li HAKAN KIRIMLI 

MEHDi el-ABBASİ 
( ~t;.Jf ı.S~f ) 

Muhammed el-Mehdi b. Muhammed Emin 
b. Muhammed el-Abbas! 

(ö. 1315/1897) 

L 
İlk 1-(anefi Ezher şeyhi. 

_j 

Dedesi Muhammed el-Mehdi ei-Kebir, 
Kıpti asıllı olup küçükyaşta Şeyh Muham
med b. Salim ei-Hifni vasıtasıyla İslam 
dinini benimseyerek onun himayesinde 
büyümüş ve devrinin önde gelen Şafii 
alimlerinden biri olmuştur (Ceberti, IV, 
233). Abdullah b. Hicazi eş-Şerkavi'den 
sonra Ezher şeyhliğine aday gösterilmiş
se de bu göreve Muhammed b. Ali eş-Şe
nevani getirilmiştir. Babası Muhammed 
Emin Şafii mezhebinden Hanefi mezhe
bine geçmiş ve Mehmed Ali Paşa zama
nında fetva makamına kadar yükselmiş
tir. 

Muhammed el-Mehdi 1243 (1827-28) 
yılında İskenderiye'de doğdu. İlk öğreni
mini burada gördükten sonra Kahire'ye 
gitti ( 1256/1840); İbrahim es-Sekka, Halil 
er-Reşidi ve Beltani gibi alimlerden ders 
aldı. Genç yaşta Kavalalı İbrahim Paşa 
tarafından Mısır başmüftülüğüne tayin 
edildi (Zilkade 1264 1 Ekim 1848) Kendi
sine yardımcı olması için fıkıh hacası Re
şidi fetva eminliğine getirildi. Bu konuda 

MEHDI ei-ABBAST 

babasının dostu olan Şeyhülislam Arif 
Hikmet Bey'in, Mısır valiliğine tayin edil
mek üzere İstanbul'a çağrılan İbrahim 
Paşa'ya tavsiyesinin ve paşanın o sırada 
başmüftü olan Ahmed et-Temimi'den 
hoşlan mamasının etkili olduğu kaydedilir. 

Mehdi ei-Abbasi bu göreve geldikten 
sonra özellikle fıkıh la ilgilenerek bu alan
daki bilgisini geliştirdi; Ezher'de İbn Abi
din'in Reddü '1-mu]Jtô.r'ını akutmaya 
başladı. Böyle bir makam için genç olma
sına rağmen müftülük görevini başarıyla 
yürüttü. Mısır Valisi ı. Abbas Hilmi'nin. 
dedesi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın Mı

sır'a geldiğinde hiçbir şeyi olmadığı. do
layısıyla çocuklarına bıraktığı mülkierin 
devlete ait olduğu hususunda istediği 
fetvayı vermeyip aksini ileri sürdü. Bu 
olaydan sonra halkın ve yöneticilerin ona 
olan saygısı daha da arttı. Hidiv İsmail Pa
şa, 1287 Şewalinde (Ocak 1871) Mustafa 
ei-ArGsi'yi Ezher şeyhliğinden alıp yerine 
müftülük görevi de uhdesinde kalmak 
üzere Mehdi'yi tayin etti. Mehdi yirmi bi
rinci Ezher şeyhi olup bu makama getiri
len ilk Hanefi alimidir. Ardından hidiv tara
fından o dönemde bakanlar kurulu fonk
siyonuna sahip ei-Meclisü'l-husGsiyyü'l
ali'ye üye tayin edilen Mehdi ( 12 Şevval 

1288 1 25 Ara lık 1871). Abbas Hilmi'nin 
daha önce iptal ettiği Ezher maaşlarının 
tekrar verilmesini sağladı; eğitim ve öğ
retimle ilgili bir yasa çıkartarak gelenek
sel icazet usulü yerine hocalık için imti
han ve diplama usulünü başlattı (b k. ALİ
MİYYE). Hidiv İsmail Paşa'nın Mısır'daki 
aile vakıflarını umumi vakıflara katıp sa
hiplerine karşılığını verme yönündeki uy
gulamasına karşı çıkmasına rağmen hi
div Mehdi'ye saygıda kusur etmedi ve 
görevinden aziedildiği sırada oğlu Tevfik 
Paşa'ya kendisine saygı gösterip değeri
ni bilmesini tavsiye etti. Mehdi el-Abba
si, Ezher şeyhliği sırasında ülkenin çeşitli 
yerlerine gönderilecek kadı ve müftüle
rin seçiminde de söz sahibiydi. Bu görev, 
Butrus Gali Paşa Adalet Bakanlığı'na ve
kalet ettiği sırada ( 1879) onun başkanlı
ğındaki bir komisyona verilip kendisinden 
bu komisyona üye olması istendiğinde 
kabul etmedi. 

Hidiv Tevfik Paşa zamanında Ura bi Pa
şa'nın isyanından sonra hidivi destekle
diği bilinen Mehdi aleyhine bir kampanya 
başlatıldı. Mısır'da azınlıkta bulunmala
rına rağmen Hanefiler'den birinin Ezher 
şeyhi olmasından ve Mehdi'nin Ezher'de 
gerçekleştirdiği reformlardan rahatsız 
olanlar, onun görevden alınması için faa- . 
liyete geçip Urabi hareketinin idam ge-
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