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RusTürkologu.˜ ™

As tar han’da doğ du. Ba ba sı Or to doks din ada mı ol du ğu için kü çük yaş tan itiba ren dinî eği tim al ma ya baş la dı. Astar han ve Perm’de ki ilâhi yat li se le rin de oku duk tan son ra 1865’te Pe ters burg İlâhi yat Aka de mi si’ne gir di. Ora dan Peters burg Üni ver si te si Do ğu Dil le ri Fa külte si’ne geç ti. 1871’de fa kül te nin Arap, Fars ve Türk dil le ri bö lüm le rin den me zun ol du. Rus ya üze rin de ki Ta tar bo yun duruğu nun es ki Rus ça me tin ler de bı rak tı ğı iz le ri ko nu alan bi tir me te ziy le dik kat çekti. 1873’te Ku çi bey Göm yurd jins-
kiy i dru gie osmanski e pi sa te li XVII 
ve ka o priçinah upad ka Tur çii (Gö ri celi 

Ko çi Bey ve di ğer XVII. yüz yıl Os man lı ya zar
la rı na gö re Türkiye’ nin çö kü şü) ad lı tez le yük sek li sansını tamam la dı. Ar dın dan ay nı fakül te de do çent ola rak ça lış ma ya baş la dı. 1875’te Türk çe bil gi si ni ge liş tirmek, kü tüp ha ne ler de ça lış ma yap mak ve ba zı edebî eser le ri in ce le mek ama cıy la Tür ki ye’ye ilk se ya ha ti ni yap tı. Da ha son
ra Vest nik Ev ro pı der gi sin de “İz po ezd ki vrem ya Kons tan ti no pol le tom 1875” adıyla Türk me de ni ye ti, Türk okul la rı ve kütüp ha ne le ri hak kın da iki ma ka le ya yım la dı 
(sy.4[1876],s.527-566;sy.5[1876],s.
7-57). Bu ma ka le le ri Rus ba sının da ge niş yan kı bul du. Pe ter burg skie ve do mos ti 
(sy.215,06Temmuz1876;sy.244,04Eylül
1876), No voe vrem ya (sy.186,04Eylül

Bu iş çi le rin bü yük kıs mı müs lü man Boşnak lar’dan mey da na gel mek teydi. Ay rı ca Slo ven ya’ya Ko so va lı müs lü man Ar na vut lar ve Ma ke don ya lı Türk ler de göç et ti. 1991’de 29.361 olan müs lü man nüfu su 2002 sa yımın da % 2,4 ile 47.488’e yük sel di. Bu günkü müs lü man la rın sa yı sı ba zı kay nak la ra gö re 60.000’i geç miş tir. Müs lü man sa yısı Bos naHer sek’ten ve Ko so va’ dan ge len göç men ler den do la yı gi de rek art mak ta dır. Ge len göç men ler se be biyle Slo ven ya, Avru pa Bir li ği’nde göç alma ora nı en yük sek olan ül ke ler ara sın da yer al mak tadır.Slo ven ya’nın önem li ba zı şe hir le rin de 
(Ljubljana,Maribor,Kopervb.) mes cid ler bu lun mak ta dır. Mes cid ler va sı ta sıy la Saray bos na mer kez li İs lâm Bir li ği müs lü man kim li ği ni ko ru mak ta ve ya şat mak ta dır. İslâm Bir li ği ça tı sı al tın da bü tün Slo ven ya için müf tü lük ku ru mu bu lun mak ta dır. Din ders le ri, va az lar ve hut be ler ye ri ne ve za ma nı na gö re ce ma atin ana di lin de 
(Boşnakça, Arnavutça) ya pıl mak ta dır. 
1969’dan be ri İs lâm Bir li ği baş şe hir olan Ljubl ja na’da ca mi ve İs lâ mî mer ke zin in şası için ça ba sar fet tiy se de şe hir de müs lüman la rın sa yı sı nın de vam lı art ma sı na rağmen dev let ma kam la rı çe şit li se bep ler le her de fa sın da baş vu ru yu red det ti. Ni ha yet 
2013’te ca mi in şa sı ve İs lâ mî mer kez için onay ve ril di. Slo ven ya’da İs lâ mî eği tim veren okul ve ku rum bulunmamaktadır. Ba  zı Slo ven genç le ri Zag reb ve ya Bos na’da ki med re se ler de eği tim ala bil mek te dir. Es ki Yu gos lav ya coğ raf ya sın dan ge len bü tün göç men le re ge nel bir ön yar gı lı ba kış, Osman lı lar hak kın da olu şan kö tü imaj dan ve son za man lar da dün ya da olup bi ten te rör olay la rın dan bes len mek te, Slo ven ya’da İslâm ve müs lü man lar hak kın da olum suz bir tu tum ser gi len mek te dir. Ta rih bo yunca Slo ven ya coğ raf ya sı nın müs lü man lar la özel iliş ki ler kur ma dı ğı gö rü lür. Do la yı sıy la bu kü çük ül ke de şar ki yat bi lim le ri ge nel de za yıf tır. Türk çe, Arap ça ve Fars ça öğ renmek is te yen ler es ki Yu gos lav ya’nın di ğer cum hu ri yet le ri ne (Hırvatistan,Bosna-Her-
sek) ve ya Vi ya na’ya git mek te dir. Slo ven ya coğ raf ya sın da Os man lı lar’la il gi li ça lış ma lar Ljubl ja na Üni ver si te si’nde ya pıl mak ta dır.
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ya pı ya sa hip olan ko mü nist le rin Par ti zan Öz gür lük Cep he si di ğer Yu gos lav Par tizan la rı’yla bir lik te Al man lar’ı ko va rak zafe ri ka zan dı. II. Dün ya Sa va şı’nın ar dın dan Slo ven ya’nın bu gün de hâlâ ge çer li olan sı nır la rı şe kil len di. Slo ven ya bu sı nır la rıy la Yu gos lav ya De mok ra tik Cum hu ri ye ti içinde kal ma ya de vam et ti. 1989’da ko müniz min çö kü şüy le 1990’da tek par ti li sistem den çok par ti li sis te me ge çil di. Ara lık 
1990’da ya pı lan re fe ran dum da Slo ven ya hal kı % 88 oy la ba ğım sız lı ğı seç ti, 25 Ha ziran 1991 ta ri hin de res men ba ğım sız lı ğı nı ilân et ti. İki gün son ra Yu gos lav ya Halk Or du su ba ğım sız lı ğı en gel le mek ama cıy la so kak la ra çık tı. On gün sü ren sa vaş diğer Yu gos lav ya dev let le ri ne ben zer şe kilde bü yük ha sa ra yol aç ma dı. 7 Tem muz 
1991’de im za la nan Bri ju ni Ant laş ma sı’yla sa vaş dur du rul du, ka lan son as ker ler de Slo ven ya’yı ter ket ti. Ül ke 15 Ocak 1992’de Av ru pa Bir li ği ta ra fın dan res men ta nın dı. 
22 Ma yıs’ta Bir leş miş Mil let ler üye li ği ne ka bul edil di. Slo ven ya, Yu gos lav ya za manın da oluş muş coğ rafî ha liy le 1 Ma yıs 
2004 ta ri hin de Av ru pa Bir li ği’ne ka tıl dı.

III.ÜLKEDEİSLÂMİYETİs lâm’ın ve müs lü man la rın ilk iz le ri Osman lı lar za ma nı na ait tir. 1912’de Avustur yaMa ca ris tan’da resmî din ilân edi len İs lâm, Slo ven ya’da da res men ge çer liy di. Yal nız Slo ven ya la ik bir dev let ol du ğun dan her han gi bir di ni resmî ola rak ta nı ma makta dır. İlk ca mi ler I. Dün ya Sa va şı’nda Avustur ya or du su na ka tı lan Boş nak lar ta ra fından in şa edil di. Bu ca mi ler şe hir ve bü yük yer le şim yer le rin den uzak olup za man la or ta dan kal dı rıl dı. II. Dün ya Sa va şı’nın ardın dan bü tün Yu gos lav ya’da oluş tu ru lan şart lar dan, özel lik le Slo ven ya’nın eko no mik ge liş me sin den do la yı bu ül ke ye di ğer Yugos lav cum hu ri yet le rin den, bil has sa BosnaHer sek’ten bü yük sa yı da iş çi göç et ti. 
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mâil’in Bah çe sa ray’da çı kar dı ğı Ter cü man ga ze te si ni de bir sü re kon trol et ti. An cak onay ge cik ti ğin den ha ber ler günde min ar ka sın da ka lı yor du. Smir nov’un eser lerin de Türk ler aley hin de ırk çı ve şo ve nist ifa de le re rast lan mak ta dır. Tür ko log V. A. Gord levs ki onun aşı rı Rus mil li yet çi si oldu ğu nu ya zar. Bun da ya şa dı ğı dö ne min sos yo po li tik et ki le ri ve Rus ya’da ki aşı rı pansla vizm ta raf tar lı ğı nın et ki si nin bu lundu ğu mu hak kak tır. Bol şe vik İh tilâli’nden son ra “Dün ya Ede bi yat la rı” se ri si nin Türk di li ve ede bi ya tı bö lü mü nü yaz dı, Pet rograd Ensti tü sü Ya şa yan Do ğu Dil le ri Fakül te si’nde Türk di li ve ede bi ya tı ders le ri verdi. Çağ daşla rı onu Ham mer’den son ra en önem li Os man lı ta rih çi si, ay rı ca Türkolog ola rak ni te len dir mek te dir ler. 25 Mayıs 1922’de Pe ters burg’da ölen Smirnov üçüncü ve dördüncü de re ce den Aziz Vladi mir, ikinci de re ce den Aziz An na, birinci ve ikinci de re ce den Aziz Stanislav, ay rı ca Bu ha ra emîri nin birinci de re ce den Altın Yıl dız ödü lü sa hi biy di. Tu rets ko-osmans-
kie skaz ki (TürkOs man lı hikâye le ri) ad lı çalış ma sı son ra la rı Tyur ko lo gi çes kiy Sbor-
nik 1973 için de neş re dil miş tir (Moskova
1975,s.221-267).

Eserleri. Smir nov, Rus Tür ko log la rı arasın da Os man lı ta ri hi ni ken di ne araş tır ma ala nı ola rak se çen ilk bi lim ada mı dır. Yayım lan mış 150 ci va rın da ese ri ve ma ka le si var dır. Ba sıl ma mış bir kı sım eser le ri ve ar şi vi Pe ters burg Şar ki yat Ens ti tü sü’nde mu ha fa za edil mek te dir. Yu ka rı da ad la rı ge çen ler dı şın da önem li eser le ri şun lardır: 1. Sbor nik ne ko to rıh vaj nıh iz ves-
tiy i ofit si al nıh do ku men tov ka sa tel no 
Turt sii, Ros sii i Krı ma (Devlet-iAliyye
ileRusyaDevletiveKırımhakkındabazı
ma‘lûmât-ımühimmevetahrîrât-ıres-
miyyeyihâvimecmua,Petersburg1881). Smir nov’un kırk dört say fa lık gi riş ya zı sından son ra Arap harf le riy le Türk çe ola rak neş re dil miş tir. 2. Sbor nik sta rin nıh gra-
mot i uza ko ne niy Ros siys koy im pe rii 
ka sa tel no prav i sos to ya ni ya russko-
pol dan nıh ka ra imov (Rusİmparator-
luğu kanunlarında Karaimler’le ilişkili
kanunlarınkülliyatı,Petersburg1890). 3. 
Ob razt so vıe pro yiz ve de ni ya os mans-
koy li te ra tu rı v izv le çe ni yah i ot rıv kah 
(Petersburg1891,1903). Bu ese rin bü yük kıs mın da Os man lı Dev le ti’nin resmî ya zışma la rın da kul la nı lan hat ör nek le ri nin tıpkı ba sım la rı da ve ril miş tir. 4. Oçerk is to rii 
tu reç koy li te ra tur (St.Petersburg1891). Türk ede bi yat ta ri hiy le il gi li 130 say fa lık bu eser dört cilt lik Vse obş ça ya is to ri ya 
li te ra tu rı ad lı ki tap için de yer al mak ta dır 

1876) ve Go los (sy.262,22Eylül1876) ga ze te le rin de bu ma ka le ler le il gi li ta nı tım ve eleş ti ri ya zı la rı çık tı. Ho ca la rı ara sın da dö ne min meş hur Tür ko log lar’ın dan İl ya N. Be re zin ve An ton Muh lins kiy de var dı.Kırk do kuz yıl ay nı fa kül te de Türk çe, Tür ki ye ta ri hi ve Türk ede bi ya tı tarihi ders le ri ve ren Smirnov 18741922 yıl la rı ara sın da Pe ters burg İm pa ra tor (1917’den
sonraRusya) Kü tüp ha ne si Şarki yat Bölümü’ nün baş kan lı ğı nı da yü rüt tü. Bölüm kü tüp ha ne si ni zen gin leş tir mek için 1879, 1892, 1905 ve 1913 yıl la rın da İs tan bul’a git ti. Bu ra dan top la dı ğı Türk çe, Arap ça, Fars ça el yaz ma la rı nı ve bas ma eser le ri Pe ters burg’a gö tür dü. Bu kü tüp ha nedeki zen gin Türk çe el yaz ma la rı ve bas ma eserler Smir nov’dan kal mış tır. Smir nov, kütüp ha ne ye ba ğış la nan ya da sa tın alına n Türk çe el yaz ma la rı nın ka talogunu ha zırla dı ve eser ler hak kın da kı sa ta nıtma yazı la rı yaz dı. Za ma nı nın önem li bir bölümünü bu yaz ma lar ve üni ver si te de ver di ği Tür ko loji ders le ri dol du ru yor du. Ayrı ca 
1885’ten iti ba ren Rus ya’da ba sı lan İslâmî eser ler hak kın da yıl lık ya da üç yıl lık ta nıtma ya zı la rı ka le me alıp bas tır dı.Ar ke olo jik in ce le me ler de bu lun mak üze re 1886’da Kı rım’a git ti ve bu in ce leme le ri ni neş ret ti (“Ar he olo gi çes ka ya eks
ku ri ya v Krım le tom 1886 go da”, Za pis ki 
Vos toç no go ot de le ni ya im pa ra tors ko go 
Russ ko go ar he olo gi çes ko go obş çest va, 
St.Petersburg1887,I,273-302). 1887’de 
Krims ko ye Khans tvo pod verk ho vens-
tvom Ot to mans koj Por tiy do na¸ala 
XVI II ve ka (XVI II. yüz yı lın ba şı na ka dar Os
man lı hi ma ye sin de Kı rım Han lı ğı) ad lı te ziy le dok tor un va nı nı ka zan dı. Bu ça lış ma nın de va mı ola rak Krims koe hans tvo pod 
ver ho vens tvom Oto mans koe Por ti v 
XVI II sto le tie (Os man lı hi ma ye sin de Kı
rım Han lı ğı XVI II. yüz yıl) ad lı ese ri ni yaz dı. 
1889’da Kaf kas ya böl ge si ne bir se ya hat ya pa rak Ku muk lar’la il gi li edebî ma teryal ler top la dıy sa da bun la rı ya yım la ya madı. Yaz ta til le rin de za man za man Vi ya na, Pa ris, Lon dra ve Bu da peş te gi bi şe hir le re gi dip bu ra lar da ki kü tüp ha ne ler de mev cut Türk çe yaz ma la rı in ce le di.Uzun bir sü re Pe ters burg’da ki “müs lüman iş le ri”yle il gi li san sür ida re si nin yö neti ci li ği ni ya pan Smir nov, Rus ya’da müs lüman la rın neş re ha zır la dı ğı her şe yi okumak zo run day dı ve onun ona yı ol ma dan her han gi bir ya zı nın ba sıl ma sı müm kün de ğil di. Bu se bep le Rus ya müs lü man la rı ta ra fın dan eleş ti ri li yor du. Zi ra in ce le me işi ba zan bir iki yı la ka dar uza ya bi li yor, bu da ya zar la rın sab rı nı zor lu yor du. Gas pı ra lı İs

(haz.V.F.Korş–A.İ.Kirpiçnikov,IV,Pe-
tersburg1892,s.425-554). 5. Tav ri çes-
ka ya mo ne ta (St.Petersburg1892). 6. 
Ak sa ko vı ih jizn i li te ra tur na ya de ya-
tel nost (Petersburg1895). F. Pav lan ke ov ta ra fın dan XIX. yüz yıl da baş la tı lan ve günü müz de Rus ya’ da de vam et mek te olan ün lü ki şi ler se ri si için ha zır lan mış olup Slav lar’ın meş hur tem sil ci le ri olan ya zar ve tüc car Ak sa kov kar deş le rin ha ya tı ve eser le ri ne da ir dir. 7. Tu rets kie le gen dı 
o svya toy So fii i o dru gih vi zan tiys kih 
drev nost yah (AyasofyavediğereskiBi-
zanseserleriüzerineTürkefsaneleri,St.
Petersburg1897). 8. Ma nus crits turcs de 
l’Insti tut des Lan gu es ori en ta les (Sa-
int-Péetersbourg1897). 1971’de Ams terdam’da tıp kı ba sım ola rak ye ni den neşre dil miş tir. 9. Ob raz ço vi ya Proyz ve de-
ni ya Os mans koy Li te ra tu rı (Mec mûa-i 
Mün te habât-ı Os mâ niy ye) (St.Petersburg
1903). 10. Mni mıy tu rets kiy sul tan, ime-
nu emıy u ev ro peys kih pi sa te ley XVI. 
v. (XVI.yüzyıldaAvrupalıyazarlaragöre
evhamlıTürksultanı,St.Petersburg1907). 
11. Pe vets Mu sa Ka bar dins ka ya le gen-
da. Kaf kas ya’da ya şa yan Ka bar din hal kının ef sa ne le rin den Âşık Mûsâ hak kın da ya zıl mış, ön ce ma ka le, da ha son ra ki tap ha lin de ya yım lan mış tır (Moskova1909). 
12. Ta tars ko-hans kie yar lı ki iz kol lekt-
sii Tav ri çes koy ar hiv noy ko mis sii (Sim-
feropol1917). 13. Krıms ko-Hans kie gra-
mo ti (KırımHanlığıhurufatı,Simferopol
1913). Smir nov ay rı ca, Mu ham med Necâti Efen di’nin, 17711775 yıl la rın da esir olarak bu lun du ğu Kı rım’da da ha son ra Tâ-
rîh-i Kı rım adıy la ka le me al dı ğı ese ri ni Rus ça’ ya ter cü me ede rek Russ ka ya sta-
ri na der gi sin de neş ret miş tir (LXXXI[Mart
1894],s.113-134;Nisan1894,s.179-208;
Mayıs1894,s.144-169).
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