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II. Meþrutiyet döneminin
Türkçü fikir adamý, yazar.
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3 Aralýk 1865’te Moskova’nýn güneydo-
ðusunda Penza idarî bölgesine baðlý Çem-
bar’da (Belinsk) doðdu. Dedesi Altýnbay
Akyiðitzâde, Çar I. Aleksandr zamanýnda
yirmi beþ yýl askerlik yapmýþ ve çeþitli ma-
dalyalarla ödüllendirilmiþtir; babasý Mu-
hammedcan ise memurdu.

Akyiðitzâde, ilk eðitimine dedelerinin kö-
yü olan Maçalý’daki Tatar medresesinde di-
nî bilgiler ve Tatarca öðrenmekle baþladý.
Daha sonra Çembar’daki dört sýnýflý Rus
mektebini, 1884’te Penza Lisesi’ni bitirdi.
Yüksek öðrenim için Moskova ve Kazan
üniversitelerine baþvurduysa da o dönem-
de asiller ve Rus hükümetine hizmet eden
ailelerin çocuklarý dýþýnda müslüman Türk-
ler üniversiteye alýnmadýðýndan buralara
giremedi. 1884-1888 yýllarýnda Kýrým, Ka-
zan ve Penza gibi þehirlerde bulundu, bir
ara Gaspýralý Ýsmâil’in yayýmlamakta oldu-
ðu Tercüman gazetesinde çalýþtý.

Üniversite öðrenimi yapabilmek için Gas-
pýralý Ýsmâil’in teþvikiyle 1888’de Ýstanbul’a
gitti ve irâde-i seniyye ile kabul edildiði
Mekteb-i Mülkiyye’den 1891’de mezun
oldu. Ocak 1892’de Mekteb-i Harbiyye’ye
Rusça ve iktisat hocasý olarak tayin edil-
di. Þubat 1892’de ek görev olarak verilen
Galata Gümrük Ýdaresi muayene memur-
luðu iki ay kadar sonra Sirkeci Gümrük
Merkezi’ne nakledildi. 1908’de II. Meþru-
tiyet’in ilânýna kadar görevlerine devam
etti. Meþrutiyet’in ilânýndan kýsa bir süre
sonra Metin adýyla bir gazete yayýmlama-
ya baþladý. Buradaki yazýlarýnda Meþruti-
yet’in ilânýný büyük bir sevinçle karþýlamýþ
ve hasta durumdaki vatanýn ancak bu
þekilde iyileþebileceðine inandýðýný belirt-
miþtir.

Ýttihatçýlar’la ayný görüþlere sahip olma-
dýðý için 1910 yýlýnda Metin’in kapatýlmasý
üzerine Metin, Feyz-i Hürriyet ve Tas-
vîr-i Hayâl’in birleþmesinden meydana
gelen Üç Gazete’yi yayýmlamaya baþladý.
Ancak Ýttihatçýlar bu defa gazetesini ka-
pattýklarý gibi görevine de son verdiler. Ar-
dýndan Adilcevaz’a ve Temmuz 1910’da Hi-
caz’da Ma‘mûretülhamîd kaymakamlýðý-
na gönderildi. Kasým 1910 tarihinde bura-
daki görevinden de azledildi. Mayýs 1912’-
de Ýzmir vilâyeti dördüncü bölge, daha
sonra altýncý bölge ile Halep vilâyeti Humus
kazasýnda vakýflara baðlý Tahrîr-i Musak-
kafât Komisyonu üyeliðine, Kasým 1914’-
te Çapakçur kazasý kaymakamlýðýna ta-
yin edildi. Eylül 1916’da aðýr bir hastalýk
geçirince Ýstanbul’a dönmek zorunda kal-
dý. Kasým 1916’da “idareten” azledildi (Çan-
kaya, III, 469). 1923’te ölümünden önce
kýsa bir süre Ýstanbul’da Süleymaniye
Kütüphanesi müdürlüðü yaptý. 6 Eylül
1923’te öldü. Kabri Çengelköy Mezarlý-
ðý’nda Mekteb-i Týbbiyye müdürlerinden
Zekâi Paþa’nýn mezarý yanýndadýr. Yu-
nanca, Latince, Rusça, Almanca, Fransýz-
ca, Arapça ve Farsça bilen Mûsâ Akyi-
ðitzâde’nin bu dillerden yaptýðý bazý ter-
cümeleri vardýr.

Türkçü fikirlerle henüz Rusya’daki öð-
renciliði yýllarýnda tanýþan Mûsâ Akyiðit-
zâde, Gaspýralý Ýsmâil Bey’in Türkçülük’-
le ilgili sohbetlerinde bulunmuþ, Kasým
1908’de Yusuf Akçura’nýn öncülüðünde
Ýstanbul’da kurulan Türk Derneði’nin ku-
rucularý arasýnda yer almýþtýr. Ýktisadî ko-
nularda Ýttihatçýlar’dan farklý görüþleri
olan Akyiðitzâde, Osmanlý Devleti’nde uy-
gulanan ticaret esaslarýný eleþtirmiþtir. Bir
tarým ülkesi durumundaki Osmanlý Dev-
leti’nin sanayi ülkesi haline gelebilmesinin
ancak ticaretin devlet tarafýndan himaye
edilmesiyle saðlanabileceðini ve mevcut
þartlar altýnda serbest pazar uygulama-
sýnýn memleketin menfaatine olmayaca-
ðýný söylemiþtir. Akyiðitzâde, uzun yýllar

gümrük idarelerinde çalýþtýðýndan ülkenin
yavaþ yavaþ bir yabancý pazar haline gel-
diðini yakýndan görmüþ, Ahmed Midhat
Efendi ve Mizancý Murad Bey gibi o da yer-
li sanayi ve ticaretin mutlaka himaye edil-
mesi gerektiðini dile getirmiþtir. Bir kýsým
araþtýrmacýlar onun ekonomik görüþlerin-
de Friedrich List ve Paul Cauwès gibi dev-
rin tanýnmýþ iktisatçýlarýnýn etkisi altýnda
kaldýðýný belirtmiþtir (Ülken, I, 351).

Eserleri. 1. Hüsâmeddin Menla (Ka-
zan 1886). Tahsilini Ýstanbul’da yaptýktan
sonra memleketine dönüp köyünde yeni
usulle bir okul açan Hüsâmeddin Molla ad-
lý idealist bir Tatar gencinin hayat hikâye-
si ve çevresiyle mücadelesinin anlatýldýðý
eser Tatarca kaleme alýnmýþ ilk roman ol-
duðundan Tatar edebiyatýnda önemli bir
yere sahiptir. Ahmed Midhat Efendi’nin
romanlarýndan önemli izler taþýyan eser
Tatar edebiyatýnýn geliþmesinde yol gös-
tericilik rolü oynamýþ, bundan ilham alan
Zâhir Bigiyev, Rýzâeddin Fahreddin ve Fâ-
tih Kerîmî gibi Tatar asýllý yazarlar bu çiz-
gide yeni eserler ortaya koymuþlardýr. Rus-
ya’da Tatarlar arasýnda büyük ilgi gören ve
çeþitli baskýlarý yapýlan eser Türkiye Türk-
çesi’ne aktarýlarak Ýstanbul’da da yayým-
lanmýþtýr (1317). 2. Ýktisad yâhud Ýlm-i
Servet: Âzâdegî-i Ticâret ve Usûl-i Hi-
mâye (Ýstanbul 1314). Eserde ticaretin
devlet tarafýndan himaye edilmesinin mi
yoksa serbest býrakýlmasýnýn mý daha fay-
dalý olacaðý konusu Batý ülkelerinden ba-
zý örneklerle tartýþýlmakta ve himaye usu-
lünün daha yararlý olduðu ileri sürülmek-
tedir. 3. Avrupa Medeniyetinin Esasýna
Bir Nazar (Ýstanbul 1315). Eserin baþýnda
“Bugünkü medeniyetin temelleri Hz. Mu-
hammed’in yaptýklarý, hadisleri ve davra-
nýþlarýndan baþka bir þey deðildir” cümle-
siyle müslümanlarýn Batý medeniyeti kar-
þýsýnda aþaðýlýk duygusuna kapýlmamala-
rý gerektiðini vurgulayan müellif, esas iti-
bariyle Batýlý yazarlarýn eserlerinden ikti-
bas ettiði örneklerle Ýslâm kültür ve me-
deniyetinin Avrupa’yý Ortaçað barbarlýðýn-
dan kurtardýðýný ortaya koymaya çalýþ-
mýþtýr. Eserin bir bölümü, Kâmil Mutiî ta-
rafýndan çýkarýlan el-Asrü’l-cedîd adlý der-
gide (nr. 10, Uralsk 1906, s. 540-550) Ta-
tarca olarak da yayýmlanmýþtýr. Selçuk Uy-
sal, eserin Avrupa Medeniyetine Bir Na-
zar adýyla sadeleþtirilmiþ bir baskýsýný da
yapmýþtýr (Ankara 1996). 4. Ýlm-i Servet
veyâhud Ýlm-i Ýktisâd (Ýstanbul 1316).
Mekteb-i Harbiyye’de ders kitabý olarak
okutulmuþtur. Mûsâ Akyiðitzâde’nin ayrý-
ca Metin ve Üç Gazete’de yayýmlanmýþ
çok sayýda makalesi vardýr.
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Tatar âlimi ve düþünürü.
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Aslen Güney Rusya’da Penza ilinin Çem-
bar ilçesine baðlý Kikino köyünden olup
sonradan Don nehri kýyýsýndaki Rostov þeh-
rine yerleþen bir aileye mensuptur. Mûsâ
Cârullah bu göç sýrasýnda Rostov yakýnýn-
daki Novoçerkassk þehrinde doðdu. Baba-
sý, zengin bir köylü iken dinî bilgisi ve Rus-
ça bilmesi sebebiyle Don Oblastý’nda
ahund tayin edilen Molla Cârullah, annesi
Damolla Habîbullah Hazret’in kýzý Fâtýma
Haným’dýr.

Mûsâ Cârullah Bigi, az sayýda müslüma-
nýn yaþadýðý, canlý bir iþ ve ticaret merke-
zi olan Rostov’da bir Rus okulunda ve bir
süre medresede okuduktan sonra 1888
yýlýnda Kazan’a giderek Kül Buyý (Göl Bo-
yu) Medresesi’ne girdi. 1895’te Mâverâün-
nehir’e geçip Buhara medreselerinde eði-
tim gördü. Damolla Ývaz Efendi ve Damol-
la Ýkram Efendi’den fýkýh ve felsefe, Da-
molla Mîr Þerif Efendi’den riyâziye ders-
leri aldýktan sonra lise tahsilini tamamla-
mak için Rostov’a döndü. Üniversiteye baþ-
vurusu kabul edilmeyince yaklaþýk on beþ
yýl sürecek olan dinî tahsil amaçlý seyahat-
lerine baþladý. Ýlk olarak gittiði Ýstanbul’-
da Mühendis Mektebi’ne yazýldýysa da ar-
dýndan vazgeçip Ýslâmî ilimlere yöneldi.
Ancak Ýstanbul’da umduðunu bulamayýn-

ca Kahire’ye geçti, Kahire’de üç yýl kalarak
fýkýh ve hadis okudu. Mushaflar ve Kur’an
tarihi üzerine çalýþmalarýnýn yanýnda Mu-
hammed Abduh ve Muhammed Bahît ile
tanýþtýðý, hatta kendilerinden ders aldýðý
kaydedilir. Daha sonra gittiði Mekke ve
Medine’de hadis ve fýkýh araþtýrmalarýna
devam etti. Hicaz’dan Hindistan’ýn Diyû-
bend þehrine, oradan Þam ve Beyrut’a
geçti. Seyahatleri esnasýnda Arapça ve
Farsça’sýný geliþtirdi. Gezip gördüðü med-
reselerde hayal kýrýklýklarý yaþadý, ezber ve
taklide dayalý eðitim sistemine karþý Ýslâ-
mî ilimlerde ýslah ve yenilik fikirlerinden
etkilendi.

1904 yýlýnda Rusya’ya dönerek Peters-
burg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne mi-
safir öðrenci olarak devam etti. Arkadaþý
Abdürreþid Ýbrahim’in çýkardýðý Ülfet (Pe-
tersburg, Aralýk 1905 – Haziran 1907) ve
et-Tilmîz adlý gazeteler yanýnda el-Islâh
(Kazan, Ekim 1907 – Temmuz 1909) ve el-
Asrü’l-cedîd (Uralsk, Ocak 1906 – Ocak
1907) gibi yenilikçi gazete ve dergilerde
Rusya müslümanlarýnýn siyasî faaliyetleri,
insan haklarý, mektep ve medreselerin ýs-
lahý gibi konularda yazýlar yayýmladý. 1905’-
ten itibaren Rusya’nýn Türk asýllý aydýnla-
rýnýn baþlattýðý siyâsî faaliyetlere aktif ola-
rak katýldý. Ocak 1906’daki II. kongrede
baþkâtip oldu. Aðustos 1906’da yapýlan
III. kongrede Rusya Müslümanlarý Ýttifaký
teþkilâtýnýn merkez komitesine seçildi.

1909 yýlý sonunda Orenburg’a taþýndý
ve oradaki Hüseyniye Medresesi’nde ders
vermeye baþladý. “Rahmet-i Ýlâhiyye” ad-
lý makalesinin Þûra dergisinde yayýmlan-
masý üzerine “kadimci” âlimlerin sert eleþ-
tirilerine mâruz kaldý ve 1910’da medre-
seden ayrýlarak Petersburg’a döndü. Ha-
zýrlamakta olduðu Tatarca Kur’an tercü-
mesini 1912’de bitirdiyse de bastýramadý.
1913 yýlýnda Petersburg’da Emanet Mat-
baasý’ný kurup Muhammed Ayaz Ýshakî
Ýdilli ile birlikte Ýl adýnda bir gazete çýkar-
maya baþladý. Bu dönemdeki yazýlarýnda,
arkadaþý Ziyâeddin Kemâlî ve Osmanlý ay-
dýný Celâl Nuri gibi Ýslâmiyet’te reform ya-
pýlmasýný isteyen kiþilerin görüþünü doð-
ru bulmadýðýný belirtti. 1914’te Mülâhaza
adlý eserini telif ederek Rýzâeddin b. Fah-
reddin’in din-dünya ayýrýmýný esas alan
fikirlerini eleþtirdi. Ona göre Batý dünya-
sýnda kiliseyi devletten, dini hayattan ko-
parmayý hedefleyen dinî -dünyevî þeklin-
deki ayýrým Ýslâm’ýn özüne uymamakta-
dýr.

1917’de yapýlan V. Umumi Rusya Müs-
lümanlarý Kongresi’nde erkek-kadýn eþit-

liðini savunan bir rapor sundu; ayrýca Rus-
ya’da yaþayan müslümanlarýn dinî ve mil-
lî hürriyetlerinin saðlanmasýyla ilgili bir
öneride bulundu. Ancak komünist idare-
ye yakýn olan Alimcan Ýbrahimov’un müs-
lümanlar için kültür, edebiyat ve idarî ba-
kýmdan ayrý birimlerin oluþturulmasý ve
buna göre belirli sýnýrlar içerisinde cum-
huriyetlerin kurulmasý teklifi kabul gördü.
1919-1920’de yurtlarýndan sürüldüðü için
Moskova’ya gelen Hint müslümanlarýna
destek olmaya çalýþtý. 1920 sonunda Bol-
þevik iþgalinin ardýndan Buhara’ya gitti ve
orada yapýlan kültürel yýkýma þahit oldu.
1921’de Sovyetler aleyhine çalýþtýðý iddia-
sýyla Taþkent’te tutuklandý ve on bir ay ha-
pis yattýktan sonra Leningrad’a dönüp ora-
daki büyük camide imamlýk yapmaya baþ-
ladý. Ýslâm Milletlerine adlý eserinin Ber-
lin’de yayýmlanmasý üzerine 1923’te tek-
rar üç ay süreyle tutuklandý, ardýndan üç yýl
süreyle Moskova’ya sürgüne gönderildi.

Mûsâ Cârullah, 1926’da Mekke’de yapý-
lan Umumi Dünya Müslümanlarý Kongresi
ile Kahire Hilâfet Kongresi’ne katýldý. 1927’-
de hacca ve oradan II. Hilâfet Kongresi’n-
de bulunmak üzere Kudüs’e gitti. Müslü-
man din âlimlerine karþý yapýlan baskýlarýn
artmasý yüzünden 1930 yýlý sonunda aile-
sini býrakýp Rusya’dan kaçtý, önce Afganis-
tan ve Hindistan’a, ardýndan Mýsýr’a gitti.
1932’de düzenlenen I. Türk Tarihi Kongre-
si’ne katýldý. 1933’te Berlin’e giderek Arap
harfli bir matbaa kurdu ve bazý eserlerini
yayýmladý. 1934 yýlýnda Ýran ve Irak’ta Þîa
üzerine araþtýrmalarda bulundu, Muhsin
el-Emîn gibi Þîa müctehidleriyle görüþtü.
Mýsýr’dan Hindistan’a ve oradan Japonya’-
ya gitti. 1938 sonuna kadar Tokyo’da kal-
dý. II. Dünya Savaþý’nýn baþlamasý üzerine
Japonya’dan ayrýlýp tekrar Hindistan’a geç-
ti. Ýngilizler tarafýndan Japon yanlýsý oldu-
ðu gerekçesiyle Hindistan’da tutuklandý.
Bir buçuk yýl hapis yattýktan sonra Bopal
þehrinde gözetim altýnda bulundurulmak
þartýyla serbest býrakýldý. Bu arada ilmî
faaliyetlerini sürdürdü; 1944-1946 yýllarý
arasýnda on eser yayýmladý. Hastalýðý se-


