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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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Rusya Türkleri’nin
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düzenledikleri toplantýlar.
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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
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Komisyon, on üç maddeden oluþan rapo-
runda Rusya müslümanlarýnýn dinî kurum-
larýna ait mevcut kanun ve hükümlerin
deðiþtirilmesi, müftülerin halk tarafýndan
seçilmesi, bütün müslüman önderlerin hu-
kuken Rus papazlarýyla ayný seviyeye geti-
rilmesi teklif ediliyordu. Ayrýca kongre baþ-
kaný Ali Merdan Topçubaþý’nýn, Kafkasya’-
daki Sünnîlik ve Þiîlik gibi mezhep ayrýlýk-
larýnýn teþkilât yönetiminde hiçbir etkisi-
nin olmamasý gerektiði hususundaki tek-
lifi kabul edildi. Toplantýya katýlanlarýn ta-
mamý “usûl-i cedîd”i benimsedi.

Bu kongreden sonra Rus hükümeti müs-
lümanlarýn meselelerini görüþmek üzere
üç danýþma toplantýsý düzenledi. 1907’de
Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan ibti-
dâî mekteplerle ilgili ilk toplantýya Ýbrahim
Akçurin ile Duma üyesi Mirza Ayaz Yeni-
kiyev katýldý. Bu toplantýda Rusya müslü-
manlarýný ayaða kaldýran “31 Mart karar-
larý” kabul edildi. Müslümanlardan bu de-
recede bir tepki beklemeyen hükümet top-
lantýda alýnan kararlarý daha sonra iki de-
fa deðiþtirmek zorunda kaldý. Ýkinci top-
lantý 14-15 Aralýk 1913’te Ufa’da gerçek-
leþtirildi. Yabancý Dinler Ýdaresi’nin düzen-
lediði bu toplantýda mektep ve medrese-
lerle ilgili önemli kararlar alýndý ve hükü-
mete sunuldu. Rusça ve Tatarca olarak ya-
yýmlanan kararlar müslüman halk tarafýn-
dan benimsendi. Yine ayný kurumun 30
Nisan 1914’te tertip ettiði ve Rusya müs-
lümanlarýný ilgilendiren çok önemli mese-
lelerin müzakere edildiði toplantýda müs-
lümanlardan temsilci çaðrýlmadý. Bunun
üzerine müslümanlar Petersburg’da yeni
bir toplantý yapmak istediler. Duma üye-
si Tevkilev, Petersburg’da 6 Mayýs 1914’te
bir toplantý düzenlemek istediklerini Ýçiþ-
leri bakanýna bildirince 10-25 Haziran ta-
rihleri arasýnda toplantý yapýlmasýna izin
verildi.

Dördüncü Kongre (Haziran 1914). Hü-
kümet Petersburg’daki kongreye müsa-
ade etmekle birlikte faaliyet sahasýný kýsýt-
ladý. Gazetecilerin kongreyi takip etmesi
yasaklandý. 15 Haziran 1914’te Hasan Ata
Muhammedov tarafýndan açýlan kongreye
Rusya’nýn çeþitli bölgelerinden otuz bir de-
lege katýldý. Üç komisyon oluþturularak ça-
lýþmalara baþlandý. Duma üyesi Bünyamin
Ahtemov, Kafkasya ve Kýrým müftülükle-
rinin Orenburg Müftülüðü’ne göre daha
fazla haklara sahip bulunduðunu ve mah-
keme-i þer‘iyyenin ýslah edilmesi gerekti-
ðini belirtti. Sadri Maksudi (Arsal), konuþ-
masýnda 20 milyonluk bir topluluða hiz-
met eden mahkeme-i þer‘iyyeye yýllýk sa-
dece 6000 ruble tahsis edilmesini eleþtir-

di. Türkistan delegesi General Yenikiyev,
Türkistan’daki Ruslaþtýrma taraftarlarýnýn
müslümanlarýn eðitimini engelleme yolu-
na gittiklerini, Kýrgýz delegesi Karatayev,
Kýrgýzlar’ýn 1868 yýlýndan beri dinî idare-
den, mektep ve medreselerden mahrum
olduklarýný söyledi. Kýrým delegesi Musta-
fa Müftüzâde, Kýrým Mahkeme-i Þer‘iyye-
si ile ilgili bir konuþma yaptý. Ayrýca hükü-
metin müslümanlara ait mekteplerde fen
derslerinin okutulmasýna karþý olmasýnýn
sebebini anlayamadýðýný bildirdi. Toplan-
týnýn sonunda din adamlarý ve bölge tem-
silcilerinden oluþan meclislerin açýlmasý,
müslümanlarýn mektep ve medreselerinin
Eðitim Bakanlýðý’ndan alýnarak dinî ida-
relere geri verilmesi, dinî mektep ve med-
reselerin müstakil olmasý, cami ve medre-
se inþasýna ruhanî idarelerin de katýlmasý
kararý alýndý. Kafkas Dinî Ýdaresi hakkýnda
hazýrlanan lâyihanýn Duma’nýn kýþ dönemi
çalýþmalarýnda müslüman temsilcileri ta-
rafýndan Duma gündemine konulmasý ka-
rarlaþtýrýldý. Ayrýca mektep ve medreseler,
vakýflar, vilâyet meclisleri, þer‘î mahkeme-
ler, müftü ve þeyhülislâmlar hakkýnda 119
maddelik bir lâyiha kabul edildi. Bu madde-
ler arasýnda siyasî mahiyetteki tek talep,
Türkistan ve Bozkýr (Dala) eyaleti Kýrgýz-
lar’ýna da (Kazak) Duma’ya temsilci gön-
derme hakkýnýn tanýnmasýydý.

Beþinci Kongre (Mayýs 1917). Bu kongre,
Rusya’da yaþayan Türk ve müslümanla-
rýn katýldýðý genel bir toplantý olmasý sebe-
biyle Bütün Rusya Müslümanlarýnýn Umu-
mi Kurultayý olarak da adlandýrýlmakta-
dýr. Kongrenin zabýtlarý da ayný adla yayým-
lanmýþtýr. 1917 Bolþevik Ýhtilâli’nden son-
ra Rusya’da kurulan geçici hükümetin si-
yasî toplantýlara izin vermesinin ardýndan
Türkler 1914 yýlýndan beri ara verdikleri
siyasî mahiyetteki toplantýlara yeniden baþ-
ladýlar. Duma’daki müslüman üyelerin gay-
retiyle iki ay gibi kýsa bir sürede olaðan
üstü bir kongre için gerekli zemin hazýr-
landý. Türk ve müslümanlarýn yaþadýðý böl-
gelerden ve çeþitli kesimden 450 civarýnda
delegeye davetiye yollandý, ardýndan dele-
ge sayýsý iki katýna çýkarýldý. Davetsiz gelen-
lerle birlikte 980 delegenin katýldýðý kong-
renin en ilginç yaný 112 kadýn delegenin
ilk defa kurultaya iþtirak etmesiydi. Kong-
re, bir okul binasýnda Rusya Müslüman-
larý Geçici Merkez Bürosu baþkaný Kafkas-
yalý Ahmet Salihov’un baþkanlýðýnda 1 (14)
Mayýs 1917 tarihinde çalýþmalarýna baþla-
dý. Kongreye katýlan Yabancý Dinler Daire-
si baþkaný Kotlayerski, konuþmasýnýn bü-
yük kýsmýný Rus Ýmparatorluðu’nda yaþa-
yan müslümanlarýn ve Rus olmayan mil-

hammed Âlim Maksud’un evinde bir ara-
ya geldi. Toplantýya katýlanlar Rusya müs-
lümanlarýnýn ittifaký için çalýþacaklarýna da-
ir yemin ettiler. Kabul edilen nizamnâme-
ye göre Rusya Müslümanlarýnýn Ýttifaký adý
verilen teþkilâtýn bir merkez komitesi ola-
cak ve bütün Rusya on altý bölgeye ayrýla-
caktý. Her bölgede mahallî meclisler oluþ-
turulacak ve meclis üyeleri o bölgede top-
lanacak kongre tarafýndan seçilecekti. Her
yýlýn 15 Aðustosunda merkezlerden birin-
de genel kongre yapýlacaktý. Ayrýca müs-
lümanlarýn sayýsýna göre Duma’ya millet-
vekili göndermek için Rusya hükümetine
baþvurulmasýna karar verildi. Toplantýda
Rus siyasî partileriyle iþ birliði meselesi de
görüþüldü ve alýnan kararlar bir dilekçey-
le hükümete bildirildi.

Üçüncü Kongre (Aðustos 1906). Abdür-
reþid Ýbrahim, Muhammed Âlim Maksud
ve Lutfullah Ýshakov, üç ay boyunca mü-
cadele verdikten sonra hükümetten 1 (14)
Aðustos 1906’da siyasî meseleleri tartýþma-
mak þartýyla Nijni Novgorod’da bir kongre
düzenlemek için izin aldýlar. Kongrede Rus-
ya müslümanlarýnýn dinî meseleleri, ilk
mekteplerle dinî medreselerin ýslahý, imam,
öðretmen ve müderrislerin durumlarýnýn
düzeltilmesi gibi konular görüþülecekti. De-
legeler aðustos ayýnýn baþlarýnda Nijni Nov-
gorod’a gelmeye baþladýlar. Gaspýralý Ýs-
mâil, Seyid Gerey Alkin ve Ali Merdan Top-
çubaþý, alýnan izin çerçevesinde kongrenin
dinî bir toplantý niteliðine büründüðünü
söyleyerek kongreyi boykot etme tehdidin-
de bulundular. 16 (29) Aðustos’ta esnaf
kulübü salonunda baþlayan kongreye res-
mî izne dayandýðý için önceki kongrelere
oranla büyük bir katýlým oldu. Kongrenin
baþkanlýðýna Ali Merdan Topçubaþý geti-
rildi. Abdürreþid Ýbrahim tarafýndan ha-
zýrlanan gündeme siyasî mahiyette bir
madde konulmamasý tepkiyle karþýlandý.
Ýttifakýn önderleri, kültür meseleleriyle uð-
raþmaktan ziyade müslümanlarý siyasî bir
teþkilât içinde toplamayý arzuluyordu. Bu
hususta Yusuf Akçura ile Gaspýralý Ýsmâil
uzun konuþmalar yaptýlar. Kongrenin mü-
zakere ettiði konular arasýnda en önem-
lisi yine eðitim meselesiydi. Kazanlý öðret-
men-molla Abdullah Apanayev baþkanlý-
ðýnda oluþturulan on beþ kiþilik komisyon
Rusya müslümanlarýnýn eðitim hayatýyla
ilgili bir rapor hazýrladý. Buna göre Rusya
müslümanlarýnýn eðitim sistemi her bölge-
de ayný olacak, mekteplerde mahallî aðýz-
larla birlikte Türkler’i birleþtirici edebî Türk-
çe (Türkiye Türkçesi) okutulup öðretilecek-
ti. Kongrede görüþülen meselelerden bi-
ri de dinî - ruhanî müesseselerin ýslahý idi.

MÜSLÜMAN KONGRELERÝ
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larla birçok millî teþkilâtýn kurulmasýna
raðmen daha önce Duma’da bir tek siyasî
teþkilâtýn (müslüman fraksiyonu) bulunduðu-
nu belirterek kurulmasý düþünülen etkili
bir siyasî teþkilâtýn niteliðine dair düþün-
celerini kongreye sundu. Oylama sonun-
da millî þûradan önce kurucu meclis için
yapýlacak seçim kampanyasýnda uygula-
nacak stratejinin tesbitine öncelik veril-
mesi kararlaþtýrýldý. Rusya’da yaþayan he-
men hemen bütün Türk boylarýnýn farklý
görüþlere sahip temsilcilerinin fikirlerini ilk
defa açýkça ifade edebilmiþ olmalarý beþin-
ci kongrenin en önemli özelliði olarak dik-
kat çekmektedir. Çarlýk rejiminin çöküþün-
den sonra Rusya’da geniþ bir hürriyet ha-
vasýnýn esmesi, Türk boylarýnýn ortak düþ-
mana karþý bir Türk birliðinin oluþturulma-
sý gerektiði hususunu görmelerini engel-
lemiþ, ayrýca her boy kendi bölgesel sorun
ve çýkarlarýný düþündüðünden bir geliþme
saðlanamamýþ ve yapýlan kongrelerden bir
netice alýnamamýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Mûsâ Cârullah Bigi, Umum Rusya Müslüman-
larýnýn III. Resmi Nedveleri, Kazan 1906; a.mlf.,
Islahat Esaslarý, Petrograd 1917, s. 1-10, 169-
242; a.mlf., “Petersburg’da Müslümanlar Cemi-
yeti I”, Ülfet, sy. 7, Petersburg 22 Ocak 1906, s.
2; a.mlf., “Petersburg’da Müslümanlar Cemiyeti
II”, a.e., sy. 9 (2 Þubat 1906), s. 1-2; a.mlf., “Pe-
tersburg Cemiyeti”, a.e., sy. 10 (9 Þubat 1906), s.
1; a.mlf., “Petersburg Cemiyeti”, a.e., sy. 11 (16
Þubat 1906), s. 1-2; a.mlf., “Rusya Müslümanla-
rýnýn Üçüncü Nedvesi”, a.e., sy. 37 (30 Aðustos
1906), s. 2; Bütün Rusya Müslümanlarýnýnð
1917-nçi Yýlda 1-11 Mayda Meskevde Bulgan
Umumi Seyzdinînð Protokolleri, Petrograd 1917,
s. 12 vd.; Alimcan Ýbrahimov, Tatarlar Arasýnda
Revolyutsiya Hareketleri 1905, Kazan 1926, s.
144-158; Lyutsian Klimoviç, Ýslam v Tsarskoy
Rossii, Moskva 1936, s. 268-270; Tamurbek Dev-
letþin, Sovyet Tataristaný (trc. Mehmet Emircan),
Ankara 1981, s. 77-145; Nadir Devlet, Rusya Türk-
lerinin Millî Mücadele Tarihi (1905-1917), Anka-
ra 1985, s. 90-98, 267-290; a.mlf., 1917 Ekim Ýh-
tilali ve Türk-Tatar Millet Meclisi, Ýstanbul 1998,
s. 70-72, 87-106; Azade-Ayþe Rorlich, The Volga,
Tatars, Stanford-California 1986, s. 104-122; Rus-
ya’da Birinci Müslüman Kongresi Tutanaklarý
(haz. Ýhsan Ilgar), Ankara 1990, s. VIII-XXV, 43-
518; C. W. Hostler, The Turks of Central Asia,
London 1993, s 106-110; Hakan Kýrýmlý, Kýrým Ta-
tarlarýnda Millî Kimlik ve Millî Hareketler, Anka-
ra 1996, s. 69-85; Ýsmail Türkoðlu, Sibiryalý Meþ-
hur Seyyah Abdürreþid Ýbrahim, Ankara 1997,
s. 26-50; Necip Hablemitoðlu, Çarlýk Rusyasý’n-
da Türk Kongreleri, Ankara 1997, s. 40-108; M.
K. Muharyamov, “O perecmotre otsenki roli partii
‘Ýttifak’i Musulmanskoy Fraktsii Gosudarstven-
noy dumý”, Yazýki, Duhovnaya Kultura i Ýstori-
ya Tyurkov: Traditsii i sovremennost, Moskva
1997, III, 69-71; R. R. Fahrutdinov, “Etapý Tatars-
kogo natsionalnogo dvijeniya naçala XX v. (1905-
1917)”, a.e., III, 79-82; T. A. Biktimirova, “O Vse-
rossiykih musulmanskih s’ezdah v 1905-1906
gg.”, a.e., III, 104-105; Rafael Muhammetdin,
Türkçülüðün Doðuþu ve Geliþimi, Ýstanbul 1998,

s. 51-53; Osman Zaatov, “Rusya’da Hürriyet Yo-
lunda Hareket Edenlere Yeni Arkadaþlar”, el-As-
rü’l-cedid, sy. 3, Uralsk 1906, s.147-149; “Pe-
tersburg’da Ýslamlar Ýçtimaî”, Ülfet, sy. 6 (19 Ocak
1906), s. 1; “Petersburg’dan Mühim Anlar”, a.e.,
sy. 6 (19 Ocak 1906), s. 2; “Rusya Müslümanla-
rý Ýttifaký -Birleþmek ve Ýttihadý”, a.e., sy. 8 (26
Ocak 1906), s. 2; “Rusya Müslümanlarý Ýttifaký
Nedir?”, Azad Halýk, sy. 1, Kazan 4 Haziran 1906,
s. 2; “Rusya’daki Ýnkýlabýn Türklere Tesiri”, a.e.,
sy. 1 (4 Haziran 1906), s. 2; “Müslümanlarnýn
Üçüncü Cýyýlýþlarý”, a.e., sy. 12 (27 Aðustos 1906),
s.1-2; “Müslümanlarnýn Üçüncü Cýyýlýþý”, a.e.,
sy. 13 (30 Aðustos 1906), s. 1-2; “Müslüman Ýt-
tifaký Cemiyeti’nde Gençlerin (Sollarýn) Çýkardýðý
Karar”, a.e., sy. 13 (30 Aðustos 1906), s. 1-2;
“Müslümanlarnýn Üçüncü Cýyýlýþý (Nijni Novgo-
rod 18. Aðustos 3. meclis)”, a.e., sy. 14 (3 Eylül
1906), s. 1-3; “Müslümanlar Cýyýlýþý IV. Meclis”,
a.e., sy. 15 (6 Eylül 1906), s. 2-3; “Petersburg’da
6. May’da Müslümanlar Tarafýnan Yasalacak Ki-
neþ Meclisi Hakkýnda Cýyýlýþ”, Turmuþ, sy. 56, Ufa
25 Nisan 1914, s. 1-2; “Kineþ Meclisine Ruhsat
Birilgen”, a.e., sy. 57 (27 Nisan 1914), s. 1-2;
“Fevkalade Türk Heyetinin Yalta’ga Kilüvi”, a.e.,
sy. 60 (4 Mayýs 1914), s. 2; “Tatar Dünyasý”, a.e.,
sy. 63 (14 Mayýs 1914), s. 1-2; Sultan Selim Giray
Cantürin, “Ýzah”, a.e., sy. 63 (14 Mayýs 1914), s.
2; “Kineþ hem Ýþ”, a.e., sy. 66 (21 Mayýs 1914), s.
1-2; “Petersburg’da Müslümanlar Syezdi”, a.e.,
sy. 78 (22 Haziran 1914), s. 2; Þerif Manatov,
“Syezd hem Biz”, a.e., sy. 79 (25 Haziran 1914),
s. 1; “Payitahtta Müslüman Syezdi”, a.e., sy. 79
(25 Haziran 1914), s. 2-3; “Petersburg’da Müslü-
man Syezdi”, a.e., sy. 81 (29 Haziran 1914), s. 2;
K. Karibov, “Cihangir Hazret ile Müsahebe”, a.e.,
sy. 83 (4 Temmuz 1914), s. 1-2; “Rusya Müslü-
manlarýnýn Dinî Ýþleri Toðrusunda Lâyîha”, a.e.,
sy. 88 (18 Temmuz 1914), s. 1-2; sy. 89 (20 Tem-
muz 1914), s. 1-2; sy. 90 (23 Temmuz 1914), s. 2-
3; Akdes Nimet Kurat, “Rusya Türklerinin Me-
deni Uyanýþ Devri”, DTCFD, XXIV/3-4 (1969), s.
129-146; M. Aydýn Turan, “Kuzey Kafkasya ve
Rusya Müslümanlarýnýn Öncü Aydýnlarýndan Ah-
met Tsalýkkatý”, TT, XXVI/153 (1996), s. 176-185.

ÿÝsmail Türkoðlu

– —
MÜSNED

(bk. ÝSNAD).
˜ ™

– —
MÜSNED
א����� ) )

Ýlk kaynaðýna kadar senedinde 
kesiklik bulunmayan hadis.

˜ ™

Sözlükte “dayanmak, yaslanmak” anla-
mýndaki sünûd kökünün “if‘âl” kalýbýndan
türeyen müsned kelimesi “isnad edilmiþ,
söyleyene dayandýrýlmýþ söz” demektir. Ha-
dis terimi olarak “senedi son râvisinden ilk
râvisine (genellikle Resûl-i Ekrem’e) ka-
dar muttasýl olan hadis” demektir. Merfû
ve muttasýl terimleriyle yakýndan ilgili olan
müsned, hadis usulüne dair eserlerde “ma‘-
rifetü’l-müsned (mesânîd) mine’l-esânîd, el-

letlerin din, dil ve eðitim meselelerine ayý-
rarak geçmiþte yapýlan hatalarýn yeni dö-
nemde tekrarlanmamasý için hükümetin
gayret göstereceðini, fakat Rusya’dan ay-
rýlma taraftarý olan milletlere bu hakkýn
verilmeyeceðini belirtti. Ali Merdan Top-
çubaþý, geçmiþ dönemdeki baský ve zu-
lümleri protesto ederek geçici hükümet-
ten isteklerini açýkladý. Letonya, Litvanya
ve Polonya millî teþkilâtlarýndan gelen mi-
safirler Rusya’nýn sadece Ruslar’a ait olma-
dýðýný belirterek Ýslâmiyet hakkýnda olum-
lu konuþmalar yaptýlar. Kazan Kadýnlar
Kongresi adýna konuþan Zahide Burnaþo-
va kadýn-erkek eþitliðini savundu. Baþkan-
lýk divaný, geçici büro tarafýndan hazýrla-
nan programý kabul ederek Rusya’nýn ge-
lecekteki idare þekli, iþçiler, toprak-su, ka-
dýn-kýz, kurucu meclis seçimleri için ha-
zýrlýk, savaþ ve askerî teþkilât, dinî ve me-
denî iþler, eðitim ve mahallî idareler adlý
dokuz komisyon oluþturdu. Ahmed Salihov
konuþmasýnda Rusya’nýn gelecekte par-
lamenter bir halk cumhuriyeti olmasýný ve
müslümanlarýn millî -medenî özerklikleri-
nin anayasa tarafýndan garanti altýna alýn-
masýný talep etti. Mehmed Emin Resulzâ-
de, Azerbaycan, Daðýstan, Türkistan gibi
ayrý özelliklere mâlik olan Türk kavimleri
için özerklik istediklerini söyledi. Yapýlan
oylama sonunda Resulzâde’nin federal dü-
zen kurma görüþü çoðunlukla kabul edil-
di. Ýlyas Alkin’in baþkanlýðýnda yapýlan otu-
rumda Ýç Rusya, Sibirya ve Kazakistan Müs-
lümanlarý Dinî Ýdaresi’nin seçimleri yapýldý.
Kongrenin önemli gündem maddelerinden
biri de müslüman kadýnýn geleceði konu-
suydu. Sert müzakereler neticesinde, Mû-
sâ Cârullah Bigi ve Âlimcan Barudî gibi din
âlimlerinin fikirlerine müracaat edilerek
24-27 Nisan’da (7-10 Mayýs) Kazan’da ya-
pýlan Kadýnlar Kurultayý’nda alýnan karar-
lar benimsendi. Kadýnla erkeðin dinen eþit
olduðunu, kadýnlarýn siyasî, içtimaî faali-
yetlere ve seçimlere katýlabileceðini, nikâh
sýrasýnda her iki tarafýn da rýzasýnýn alýnma-
sýný, kadýnlara boþanma hakký verilmesini
savunan, birden çok kadýnla evlenmeyi ya-
saklayan bu kararlarýn þeriata uygun olma-
dýðýný beyan eden 191 imzalý bir önerge
kongre baþkanlýðýna sunuldu. Kýrým Mah-
keme-i Þer‘iyyesi üyeleri de kararlarý pro-
testo ettiklerini bildirdiler. Türkistan tem-
silcileri adýna bir yazý gönderen on beþ kiþi
de ayný görüþteydi. Öte yandan kongrede
merkezî müslüman þûrasý (millî þûra) ku-
rulmasý teklif edildi. Bu konuda kongre-
nin ikinci oturumunda bir konuþma yapan
Ömer Tiregulov hürriyetin ilânýyla birlikte
müslümanlar bürosu, halk komitesi, va-
tandaþlýk, fikir daðýtma cemiyeti gibi ad-


