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MÜSLÝM b. HACCÂC

sünen (Taf²îlü’l-¼adî¦ £an Resûlillâh ½al-
lallåhu £aleyhi ve sellem), et-TârîÅ, ¬ik-
ru evlâdi’l-¥üseyn.

Müslim b. Haccâc’ýn hayatý ve el-Câ-
mi£u’½-½a¼î¼’in metodu üzerinde müsta-
kil çalýþmalar yapýlmýþtýr. Mahmûd Fâhû-
rî’nin el-Ýmâm Müslim b. ¥accâc (Bey-
rut-Halep 1399/1979, 1405), Meþhûr Ha-
san Mahmûd Selmân’ýn el-Ýmâm Müslim
b. ¥accâc ½â¼ibü’l-Müsnedi’½-½a¼î¼
ve mu¼addi¦ü’l-Ýslâmi’l-kebîr (Dýmaþk
1414/1994) ve el-Ýmâm Müslim b. ¥ac-
câc ve menhecühû fi’½-Øa¼î¼ ve e¦eru-
hû fî £ilmi’l-¼adî¦ (I-II, Riyad 1417/1996),
Hamza Abdullah el-Milibârî’nin £Abšariy-
yetü’l-Ýmâm Müslim fî tertîbi e¼âdî¦i
Müsnedihi’½-½a¼î¼ (1418/1997), Muham-
med Abdurrahman Tavâlibe’nin el-Ýmâm
Müslim ve Menhecühû fî Øa¼î¼ihî (Am-
man 1421/2000) bunlardan bazýlarýdýr. Ýbn
Hacer el-Askalânî £Avâlî Müslim: Erba£û-
ne ¼adî¦ müntešåt min Øa¼î¼i Müslim
(el-Erba£ûne’l-£âliye li-Müslim £ale’l-BuÅâ-
rî fî Øa¼î¼ayhimâ) adlý eserinde Øa¼î-
¼ayn’de bulunmakla beraber Müslim’in
Buhârî’ye göre bir râvi ile âlî olarak rivayet
ettiði kýrk hadisi derlemiþ ve bunlarý âlî
oluþ nevilerine göre sýralamýþtýr (nþr. Mu-
hammed el-Meczûb, Tunus 1393/1973; nþr.
Kemâl Yûsuf el-Hût, Beyrut 1405/1985).
Rebî‘ b. Hâdî Umeyr el-Medhalî de Dâre-
kutnî’nin Kitâbü’t-Tetebbu£ adlý eserinde
Øa¼î¼-i Müslim’deki doksan beþ hadise
yönelttiði tenkitleri ve Kadî Ýyâz, Nevevî ve
Ýbn Hacer el-Askalânî gibi muhaddislerin
bu tenkitlere verdikleri cevaplarý Beyne’l-
imâmeyn Müslim ve’d-Dârešutnî adlý
yüksek lisans tezinde incelemiþ (1396/1976,
Câmiatü Ümmi’l-kurâ ed-dirâsâtü’l-ulyâ),
daha sonra bu çalýþmasýný yayýmlamýþtýr
(Riyad 1420/2000).
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Ebü’l-Mekârim Þerefüddevle Müslim
b. Kureyþ b. Bedrân el-Ukaylî

(ö. 478/1085)

Ukaylî emîri
(1061-1085).

˜ ™

23 Receb 432’de (29 Mart 1041) doðdu.
Ukaylî Emîri Kureyþ b. Bedrân’ýn oðludur.
Þiî olan Kureyþ bölgedeki birçok emîr gibi
Mýsýr’daki Fâtýmî halifeliðine baðlýydý. Bu
baðlýlýðý dolayýsýyla Selçuklular’a tâbi olma-
sýna raðmen Tuðrul Bey’in Baðdat seferi sý-
rasýnda Fâtýmî hilâfeti adýna hareket eden
Arslan Besâsîrî’ye katýlmakta tereddüt et-
memiþti. Müslim babasýnýn ölümünden
sonra onun yerine geçti.

Abbâsî Halifesi Kaim-Biemrillâh, 455
(1063) yýlýnda Tuðrul Bey’in ölümü üzerine
onun adýna okunan hutbeye son verdi.
Ardýndan Þiî emîrlerini yanýna çekerek Fâ-
týmîler’e karþý yeni bir güç dengesi kurmak
amacýyla Irak’ýn bir kýsmý Þiî olan Arap ve
Kürt emîrlerini Baðdat’a davet etti. Davet-
liler arasýnda Baðdat’a gelen Müslim bu
durumu nüfuzunu güçlendirmek için bir
vesile olarak gördü. Selçuklu hükümet sa-
rayýný iþgal edip onlarýn býraktýðý boþluðu
doldurmaya teþebbüs etti, hatta Baðdat’ý
istilâ etmeyi düþündü. Ancak daha sonra
vazgeçti. Müslim þehirden ayrýlýrken et-
rafý yaðmalayýnca diðer emîrler halifenin
emriyle ona karþý savaþ hazýrlýklarýna gi-
riþtiler. Müslim onlarla baþ edemeyeceði-
ni anlayýp özür diledi. Halife Müslim’i af-
fetti ve bir elçi ile hil‘at göndererek elin-
de bulundurduðu yerlerdeki hâkimiyetini
tasdik ettiðini kendisine bildirdi. Müslim
böylece Fâtýmî halifesinin müttefikliðinden
çýkarýlmýþ oldu.

Yeni Selçuklu sultaný Alparslan da ayný
dengeleri gözeterek Hemedan’da huzuru-

ra (1400, el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye ed-dirâ-
sâtü’l-ulyâ) eseri neþretmiþtir (I-II, Medine
1404/1984). 5. el-Münferidât ve’l-vu¼-
dân (el-Efrâd). Kendilerinden sadece bir
râvinin rivayette bulunduðu bazý sahâbe
veya tâbiîn râvileriyle ilgili olan bu küçük
çaplý eser Buhârî’nin eŠ-™u£afâßü’½-½a³¢r
ve Nesâî’nin eŠ-™u£afâß ve’l-metrûkûn’ü
ile birlikte yayýmlanmýþ (Agra 1323; Hay-
darâbâd 1325), eser üzerinde Hüseyin Ali
Hasan Battî yüksek lisans çalýþmasý yap-
mýþ (1404, Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b.
Suûd el-Ýslâmiyye külliyyetü usûli’d-dîn),
Abdülgaffâr Süleyman el-Bündârî ve Saîd
b. Besyûnî Zaðlûl tarafýndan da neþredil-
miþtir (Beyrut 1988). Müslim’in el-Ev¼âd,
el-Vu¼dân ve Men leyse lehû illâ râvin
vâ¼id adlarýyla anýlan eserleri de muhte-
melen bu kitaptýr. 6. Ricâlü £Urve b. ez-
Zübeyr ve cemâ£atün mine’t-tâbi£în ve
³ayrihim. Eserin Hatîb el-Baðdâdî’nin hat-
týyla olan Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’deki nüs-
hasýný (Mecmua, nr. 55, vr. 140-147) Sü-
keyne eþ-Þihâbî týpkýbasým olarak yayým-
lamýþtýr (MMÝADm., LIV/1-2 [1979], s. 107-
145). 7. el-Müsnedü’l-kebîr £ale’r-ricâl
(£alâ esmâßi’r-ricâl, £ale’½-½a¼âbe). Günü-
müze ulaþýp ulaþmadýðý bilinmeyen eseri
Ebû Avâne el-Ýsferâyînî’nin ihtisar ettiði
belirtilmekte (Kays Âl-i Kays, II/1, s. 235),
MuÅta½aru Ebî £Avâne adlý çalýþmanýn
(DÝA, X, 100) bu eser olduðu anlaþýlmak-
tadýr. 8. ÝntiÅâbü Müslim £alâ Ebî A¼-
med el-Ferrâß. Müslim’in, hocasý Ahmed
el-Ferrâ’nýn rivayetlerinden seçip derledi-
ði bu çalýþmayý Ýbn Hacer el-Askalânî ken-
di hocalarýndan okumuþ ve eserin rivaye-
ti hakkýnda bilgi vermiþtir (el-Mu£cemü’l-
müfehres, s. 333).

Müslim’in günümüze ulaþýp ulaþmadýðý
bilinmeyen diðer eserleri de þunlardýr: el-
Ašrân, el-Câmi£u’l-kebîr £ale’l-ebvâb
(el-Câmi£ £ale’l-ebvâb), Efrâdü’þ-Þâmiy-
yîne mine’l-¼adî¦ £an Resûlillâh, el-Ev-
¼âd, Evhâmü’l-mu¼addi¦în, Evlâdü’½-
½a¼âbe ve men ba£dehüm mine’l-mu-
¼addi¦în, el-ÝÅve ve’l-eÅavât, el-£Ýlel
(£Ýlelü’l-¼adî¦), el-Ýntifâ£ bi-ühübi (cülû-
di)’s-sibâ£, Kitâbü (Kitâbü ¼adî¦i) £Amr
b. Þu£ayb, Ma‘mer b. Râþid’in bazý riva-
yetlerini tenkit ettiði Kitâbü’l-Ma£mer,
Ma£rifetü ruvâti’l-aÅbâr (Kitâbü’l-Ma£ri-
fe), MeþâyiÅu Mâlik (Müsnedü ¼adî¦i Mâ-
lik), MeþâyiÅu’¦-¡evrî, MeþâyiÅu Þu£be
(son üç eser Ma£rifetü [Tesmiyetü] þüyûÅi
Mâlik ve Süfyân ve Þu£be adýyla da anýl-
maktadýr.), el-MuÅadramûn, el-Müfred,
cerh ve ta‘dîl’e dair Ruvâtü’l-i£tibâr, Süßâ-
lâtühû A¼med b. ¥anbel (es-Süßâlât £an
A¼med b. ¥anbel), et-TârîÅ, Taf²îlü’s-
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týna alýndý (a.g.e., X, 127, 129-130). Müs-
lim Philaretos Brachamios adlý bir Erme-
ni’ye tâbi Antakya’yý da vergiye baðlamak
suretiyle sýnýrlarýný Kuzey Suriye’den Fýrat’a
kadar geniþletti.

Bu arada Tutuþ’un Antakya havalisinde
harekâtta bulunmasýndan endiþeye ka-
pýlan Müslim, Selçuklu politikalarýna ters
düþmek pahasýna bölgenin mahallî güç-
lerinden kuvvet topladý ve Fâtýmî halifesi-
ne baþvurarak Tutuþ’a ait Dýmaþk’ý muha-
sara etmek için yardým istedi. Müslim’in
Dýmaþk’ý kuþatacaðýný öðrenen Tutuþ der-
hal þehre döndü. Þiddetli bir mukavemet-
le karþýlaþan Müslim bir süre Mýsýr’dan ge-
lecek yardýmý bekledi. Ancak kendisine bað-
lý Harran’da isyan çýktýðý haberi üzerine Dý-
maþk’tan ayrýlmak zorunda kaldý (475 yý-
lý sonu / Mayýs 1083). Harranlýlar’ýn þehri
teslim etmek için davet ettikleri Türkmen
beylerinden Çubuk’tan önce Harran’a ulaþ-
tý. Bir buçuk ay boyunca Harran’ý muha-
sara eden Müslim sonunda isyaný bastýr-
maya muvaffak oldu (Cemâziyelevvel 476 /
Eylül 1083). Bu olayýn ardýndan Ermeni-
ler’in elinde bulunan Sümeysât’ý (Samsat)
ele geçirdi.

Bu sýrada Sultan Melikþah, Mervâno-
ðullarý’nýn elinde bulunan Diyarbekir eya-
letinin zabtýna karar vererek Fahrüddev-
le Ýbn Cehîr idaresinde büyük bir orduyu
bölgeye gönderdi. Bunun üzerine Mervâ-
nî Emîri Nâsýrüddevle Mansûr, Müslim’den
yardým talep etti. Selçuklu tehlikesinin ken-
disini de beklediðini düþünen Müslim he-
men Nâsýrüddevle’nin yardýmýna koþtu.
Ancak Selçuklu ordusunun büyüklüðü kar-
þýsýnda savaþmaya cesaret edemeyip Fah-
rüddevle Ýbn Cehîr ile gizlice anlaþmanýn
yollarýný aramaya baþladý. Ýbn Cehîr’in mu-
hasarayý aðýrdan almasýna öfkelenen Türk-
menler âni bir gece baskýný düzenleyip Müs-
lim’in ordusuna büyük kayýplar verdirdiler.
Müslim, Ýbn Cehîr ile ihtilâfa düþen Artuk
Bey ile yaptýðý gizli anlaþma sayesinde bu-
radan ayrýlabildi (477/1084).

Müslim’in Selçuklu Devleti’ne karþý açýk-
ça tavýr almasýna öfkelenen Sultan Melik-
þah, Ukaylîler’e ait bütün topraklarý Fah-
rüddevle’nin oðlu Amîdüddevle’ye iktâ et-
ti ve kalabalýk bir ordunun ardýndan Mu-
sul’a hareket etti. Selçuklu ordusunun Mu-
sul’u ele geçirdiði sýrada þehre gelen Me-
likþah (477/1084) burada kardeþi Tekiþ’in
isyan ettiði haberini aldý. Anadolu Selçuk-
lu Sultaný I. Süleyman Þah’ýn da Suriye ka-
pýlarýna dayandýðý bu günlerde Horasan’a
dönerken arkasýnda belirsizlikler ve çatýþ-
malar býrakmak istemeyen Sultan Me-
likþah, Nizâmülmülk’ün oðlu Müeyyidül-

mülk’ü Müslim’e gönderip affedileceði te-
minatýný verip huzuruna gelmesini istedi.
Kýymetli hediyelerle sultanýn huzuruna çý-
kan Müslim affedildiði gibi bütün iktâlarý
da kendisine iade edildi (30 Receb 477 / 2
Aralýk 1084). Ancak Müslim askerlerinin ih-
tiyacýný karþýlayamadý. Bu dönemde Antak-
ya Süleyman Þah’ýn eline geçti. Kuvvetle-
rinin bir kýsmý Süleyman Þah’a katýldý. Yýl-
lýk 30.000 altýn vergi aldýðý Antakya’yý kay-
betmenin yanýnda önemli ölçüde askerî
güç kaybýna da uðrayan Müslim, Süleyman
Þah’a karþý Artuk Bey ile ittifak oluþtur-
maya çalýþtý. Bir yandan da Antakya çev-
resini yaðmalattý. Buna karþýlýk Süleyman
Þah Halep bölgesine kuvvet sevketti. Müs-
lim, gerginliðin týrmanmasý üzerine Süley-
man Þah’ýn Halep’i muhasara etme ihti-
maline karþý tedbirler almaya baþladý. Þeh-
rin idaresiyle görevlendirdiði kardeþi Ali b.
Kureyþ ve diðer bazý görevlileri Selçuklu
sultanýyla iþ birliði yapabilecekleri düþün-
cesiyle tutuklattý. Bu arada hazýrlýklarýný
tamamlamak için Süleyman Þah’a barýþ
teklifinde bulundu. Bir müddet sonra Çu-
buk Bey’in kendisine katýlmasýyla güçlenen
Müslim, Antakya’yý kuþatmak için hareke-
te geçti. Durumu öðrenen Süleyman Þah
da ordusuyla yola çýkmakta gecikmedi. Ýki
ordu Afrin çayý üzerinde Kurzâhil denilen
yerde savaþa tutuþtu (24 Safer 478 / 20
Haziran 1085). Savaþ kýzýþtýðýnda Çubuk
Bey kendi soydaþý olan Süleyman Þah’ýn
saflarýna geçti. Bu durum savaþa pek gö-
nüllü olmayan ordunun Müslim’i terket-
mesine yol açtý. 400 kiþilik Halep muhafýz
güçleriyle bir süre daha direnmeye çalýþan
Müslim, kendisini yakýndan takip eden Sü-
leyman Þah’ýn askerlerinin mýzrak darbe-
leriyle can verdi. Cesedi Süleyman Þah ta-
rafýndan Halep kapýsýnda defnedildi. Nehr-i
Îsâ’dan Menbic ve civarýna, Diyârýrebîa ve
Diyârýmudar’a, Musul ve Halep’e hâkim
olan Müslim, Bizans þehirlerinden haraç
alacak kadar güçlü idi. Hâkimiyetindeki
topraklarda halkýn refah seviyesini yükselt-
meye çalýþmýþ, bu amaçla malî sahada ba-
zý düzenlemeler yapmýþtýr. Ölümünün ar-
dýndan Suriye ve Irak Türk kumandanla-
rýnýn hâkimiyetine geçmiþtir.

Müslim, 466 (1073-74) yýlýnda Baðdat
su baskýnýna uðradýðýnda meydana gelen
zararlarýn telâfisi için 1000 altýn gönder-
miþ, imar faaliyetleriyle de ilgilenmiþ, Mu-
sul’un surlarýný onartmýþ, 3 Þevval 474’te
(6 Mart 1082) baþlattýðý onarýmý altý ay içe-
risinde tamamlatmýþtýr. Edip ve þairleri hi-
maye etmiþ, onlara ihsanlarda bulunmuþ-
tur. Himayesine mazhar olan þairlerden bi-
ri de Ýbn Hayyûs’tur.

na çýkan Müslim’e Enbâr, Hît, Harbâ, Sinn
ve Bevâzic’i iktâ etti (458/1066). Heme-
dan dönüþü Baðdat’a giden Müslim hali-
fenin veziri tarafýndan merasimle karþý-
landý ve kendisine hil‘at verildi. Halifenin
ve Sultan Alparslan’ýn bölgedeki Fâtýmî nü-
fuzunu kýrmaya yönelik bu politikalarý bü-
yük ölçüde baþarýlý oldu. Müslim, Fâtýmî-
ler’e baðlýlýðýný sürdüren ve etrafý yaðma-
layan Kilâboðullarý (Kilâb b. Rebîa) kabilesi
üzerine yürüyüp onlarý Rahbe’de aðýr bir
yenilgiye uðrattý (460/1068).

Müslim 462 (1069-70) yýlýnda yeniden Al-
parslan’ýn huzuruna çýkmak için geldiðin-
de Nizâmülmülk tarafýndan karþýlandý. Bu
sýrada sultanýn Hezâresb’den dul kalan kýz
kardeþi Safiye Hatun ile evlendi. Selçuklu
hânedanýyla kurduðu akrabalýk onun Irak’-
taki statüsünü kuvvetlendirdi. Alparslan’-
dan sonra tahta geçen Melikþah’a da ita-
at eden Müslim, Selçuklu nüfuzunu arka-
sýna alarak topraklarýný geniþletmeye baþ-
ladý. Sultan Melikþah tarafýndan Suriye Sel-
çuklu Meliki Tutuþ’un emrine verilmesine
raðmen bu uðurda onunla þiddetli bir re-
kabete girmekten ve hatta onun savaþtýðý
mahallî güçlere yardým etmekten çekin-
medi. 470 (1078) yýlýnda Tutuþ’un Halep’i
muhasarasý sýrasýnda Arap askerlerini soy-
daþlarýna karþý savaþmamalarý hususunda
tahrik ederek kuþatmanýn baþarýsýzlýkla so-
nuçlanmasýna sebep oldu. Tutuþ tarafýn-
dan birkaç defa kuþatýlan Halep’in idare-
cileri þehri kendisine teslim etmek üzere
Müslim’i davet ettiler. Bu davette Müs-
lim’in Arap oluþunun ve defalarca kuþatý-
lan þehir halkýna yaptýðý erzak yardýmýnýn
da etkisi olduðu anlaþýlmaktadýr. Müslim
ordusuyla þehrin önlerine geldiðinde idare-
ciler piþman olup þehri teslim etmekten
vazgeçtiler. Bunun üzerine Müslim, Halep
reisi Ýbnü’l-Huteytî’nin oðlunu bir av parti-
sinde yakalattý ve kendisine þehri teslim
ettiði takdirde oðlunu serbest býrakacaðý-
ný bildirdi. Sonunda antlaþma saðlandý ve
Müslim 26 Zilhicce 472’de (18 Haziran 1080)
Halep’e girdi (Ýbnü’l-Adîm, II, 68). Müslim,
Safiye Hatun’dan doðan oðlunu Ýsfahan’-
da bulunan Melikþah’a gönderip durumu
bildirdi ve þehrin gelirleri tutarýnca vergi
ödemek kaydýyla sultana Halep hâkimi-
yetini onaylatmaya muvaffak oldu (473/
1080). Daha sonra Þeyzer ve Humus’u mu-
hasara eden Müslim çevredeki birçok kü-
çük þehir ve kaleyi ele geçirdi. Nümeyrî-
ler’den Benî Vessâb’a ait Harran’ý aldý
(474/1081-82). Ayný yýl Urfa’nýn Bizanslý va-
lisi de ona tâbiiyet arzetti (Ýbnü’l-Esîr, X,
122). Harran halký 475-476 (1082-1083) yýl-
larýnda isyan ettiyse de arkasýndan itaat al-
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ayýnda Petersburg’da þehrin yöneticileriy-
le gerçekleþtirdikleri toplantýda bazý karar-
lar alýndý. Moskova toplantýsýnýn kararlarý-
ný ele geçiren Abdürreþid Ýbrahim, bunlar-
dan cesaret alarak o sýrada Ýçiþleri Bakan-
lýðý’na tayin edilen Svyatapolk Mirskiy’i Pe-
tersburg’da ziyaret edip Rusya Türkleri’-
nin taleplerini bildirdi. Talepleri olumlu kar-
þýlayan bakan bu konuda kendisine res-
men baþvurulmasýný istedi. Bu olay Rusya
Türkleri’nin resmî temsilcilerini seçme sü-
recini baþlatmýþ, seçilen temsilciler 1905-
1917 yýllarý arasýnda beþ kongre gerçekleþ-
tirmiþtir. Bu kongreler “müslüman kongre-
leri, müslüman cemiyeti, müslümanlarýn
resmî nedveleri, müslümanlarýn cýðýlýþý” gi-
bi adlarla anýlmýþtýr. 

Birinci Kongre (Aðustos 1905). Abdür-
reþid Ýbrahim, Petersburg dönüþü Ufa’da
Orenburg Dinî Ýdaresi’nin (müftülük) yeni-
den düzenlenmesi, idare meclisinin sayýsý-
nýn arttýrýlmasý, idarenin masraflarýnýn kar-
þýlanmasý için Kur’ân-ý Kerîm’in sadece bu
kurum tarafýndan bastýrýlmasý, mektep ve
medreselerin buraya baðlanmasý ve her vi-
lâyette þubelerinin açýlmasý gibi teklifler
içeren bir lâyiha hazýrlayarak meclise sun-
du. Ancak bu lâyiha meclis üyelerince bir
hayal olarak nitelendirildi. Bunun üzerine
görüþlerini anlatmak için çeþitli þehirlerde
küçük çaplý toplantýlar yapan Abdürreþid
Ýbrahim beklediði desteði bulamamasýna
raðmen ümidini yitirmedi. Ufa’ya döndü-
ðünde þehrin ileri gelenlerinden Bünya-
min Ahtemov, Muhammed Tevkilev ve
Haydar Sýrtlanov lâyihayý memnuniyetle
karþýladýklarýný ve kendisine destek ver-
meye hazýr olduklarýný bildirdiler. Ufa’dan
Troisk þehrine geçen Abdürreþid Ýbrahim,
Veli Bay Yauþev ve Hacý Ahmed Rahmanov
gibi zengin kiþilerden yardým sözü alýnca
Kýzýlyar’a gitti. Burada yapýlan toplantýda
Kýzýlyarlýlar’ýn resmî delegesi seçildi. Pe-
tersburg’da çeþitli temaslarda bulunduk-
tan sonra Kazan’a geçti. Yusuf Akçura’nýn
evinde Bünyamin Ahtemov’un da katýldý-
ðý görüþmede Kazan’da genel bir toplan-
tý yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Yusuf Akçura’-
nýn organize ettiði, Kazan ileri gelenleriy-
le bazý imamlarýn çaðrýldýðý ve elli -altmýþ
kiþinin katýldýðý toplantýda Abdürreþid Ýb-
rahim’in lâyihasý esas alýnarak yeni bir lâ-
yiha hazýrlama görevi Seyid Gerey Alkin’e
verildi. Ardýndan yapýlan ikinci toplantýda
Seyid Gerey’in hazýrladýðý lâyiha görüþülüp
kabul edildi ve bir heyet tarafýndan Ýçiþleri
bakanýna bildirilmesine karar verildi. Ay-
rýca Petersburg’da geniþ katýlýmlý bir top-
lantý yapýlmasý konusunda anlaþmaya va-
rýldý. Ayný günlerde Türkler’in yoðun ola-

rak yaþadýðý bölgelerin temsilcileri de Pe-
tersburg’a gidip kendi bölgeleriyle ilgili is-
teklerini Ýçiþleri bakanýna sundular; ancak
bir netice elde edilemedi. 8 (21) Nisan
1905’te Petersburg’da Abdürreþid Ýbra-
him’in evinde bir araya gelen Ali Merdan
Topçubaþý, Aðaoðlu Ahmet, Ali Hüseyin-
zâde, Muhammed Âlim Maksud, Bünya-
min Ahtemov siyasî bir parti kurmaya ka-
rar verdiler. Kýrým’dan Petersburg’a gelen
Gaspýralý Ýsmâil Bey de bu fikre katýldý ve
ilk toplantýnýn Nijni Novgorod þehrinde ya-
pýlmasý kararlaþtýrýldý. Aðustos ayýnýn 10’u-
na doðru ülkenin çeþitli bölgelerinden de-
legeler Nijni Novgorod’a gelmeye baþlayýn-
ca toplantý için validen iki defa izin isten-
di. Ancak vali, Nijni Novgorod’da ihtilâlci
hareketler yüzünden ilân edilen sýkýyöne-
timi bahane ederek kongreye izin verme-
di. Bunun üzerine toplantý Oka nehri üze-
rinde bir gemide yapýldý. 15 (28) Aðustos
1905’te baþlayan toplantýnýn baþkanlýðýna
Gaspýralý Ýsmâil Bey seçildi. Yirmi sekizi
Kafkasya’dan, sekseni Ýdil -Ural bölgesi ve
Kýrým’dan olmak üzere 108 kiþinin katýldý-
ðý toplantýda Rusya müslümanlarý birliði
teþkilâtýnýn kurulmasý, bunun on altý þu-
beye bölünmesi, müslümanlarýn Ruslar’-
la eþit haklara sahip olmasý için çalýþýlma-
sý ve bu hususta Rus terakkîperverleriyle
iþ birliði yapýlmasýna karar verildi. Müslü-
manlarýn bu ilk toplantýsý siyasî bilgi, tec-
rübe ve basýn desteðinden yoksun bir top-
luluk için baþarýlý bir adýmdý. Ayrýca Rusya’-
da yaþayan Sünnî ve Þiî müslümanlarýn
temsilcilerinin ilk defa bu toplantýda bir
araya gelmesi önemli bir geliþme sayýlýr.

Ýkinci Kongre (Ocak 1906). Birinci kong-
rede ikinci toplantýnýn Kazan þubesince
düzenlenmesi kararlaþtýrýlmýþtý. Kazan ko-
mitesi üyesi Yusuf Akçura kongrenin 16
(29) Ocak’ta Moskova’da toplanacaðýný de-
legelere bildirdi. Ancak hükümetten izin
alýnamayýnca toplantý yeri Petersburg ola-
rak deðiþtirildi. Rusya’nýn çeþitli bölgele-
rinden gelen delegeler 15 Ocak günü top-
lantýnýn yapýlacaðý salona geldiklerinde hü-
kümetin toplantýyý yasakladýðýný öðrendi-
ler. Ertesi gün izin için tekrar baþvurulduy-
sa da bir sonuç alýnamadý. 18 (31) Ocak’-
ta Ýçiþleri Bakanlýðý’na giden kongre tem-
silcileri bakan tarafýndan kabul edilmedi.
Bunun üzerine delegeler, Cem‘iyyet-i Hay-
riyye Dairesi’nde bir toplantý yaparak Ali
Merdan Topçubaþý’nýn hazýrladýðý Rusya
Müslümanlarý Ýttifaký Nizamnâmesi’ni mü-
zakereye baþladýlar. 22 Ocak’ta (2 Þubat)
Petersburg gazetelerinde hükümetin her
türlü toplantýya izin verdiði haberi yayým-
lanýnca ertesi gün elliden fazla delege Mu-
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ÿGülay Öðün Bezer

– —
MÜSLÝM b. VELÎD

(bk. SARÎULGAVÂNÎ).
˜ ™

– —
MÜSLÜMAN

(bk. ÝMAN).
˜ ™

– —
MÜSLÜMAN KARDEÞLER

(bk. ÝHVÂN-ý MÜSLÝMÎN).
˜ ™

– —
MÜSLÜMAN KONGRELERÝ

Rusya Türkleri’nin
1905-1917 yýllarý arasýnda

dinî, siyasî ve içtimaî
haklar elde etmek amacýyla
düzenledikleri toplantýlar.

˜ ™

Ruslar’ýn 1904-1905 Rus-Japon sava-
þýnda yenilgiye uðramasý, rejime muhalif
kesimlere ve Çarlýk hâkimiyetinde yaþa-
yan milletlere gizli olarak yürüttükleri si-
yasî faaliyetlerini açýkça sürdürme imkâ-
ný saðladý. Daha savaþ devam ederken ül-
kenin çeþitli þehirlerinde hürriyet ve eþit-
lik ilkeleri temelinde devleti yeniden ýslah
maksadýyla toplantýlar yapýldý. Rusya’da
muhalefeti oluþturan gruplarýn temsilci-
lerinin Ekim 1904’te Moskova’da, Kasým


