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Özet: “Prof. Dr. Saadet �shaki Ça�atay’�n Ya�am Öyküsü (�stanbul 2007)” 
adl� kitab�n haz�rl�klar� s�ras�nda bir sar� zarf bulunur. Üzerinde ”Kutlu adiyle 
makalelerim.   S. Ç.” yazmaktad�r.  

Prof. Dr. Saadet Ça�atay, Berlin’de 1933’te yapm�� oldu�u doktora 
çal��mas�ndan sonra, babas� Ayaz �shaki’den devrald��� Milli Yol adl� dergiyi 
yönetti�i günlerde bu üç yaz�y� yazar.  

Anahtar Kelimeler: Saadet Ça�atay, Der Nahe Osten, �dil-Ural, 
Mahmet/Mahmed Kutlu.   

Prof. Dr. Saadet Ça�atay: "My articles by the nickname Kutlu. S.Ç." 

Abstract: “During the preparation of the book  Prof. Dr. Saadet �shaki 
Ça�atay'�n Ya�am Öyküsü  [Life Story of Prof. Saadet Ça�atay]  (�stanbul 2007)” a 
yellow envelop has been found . On it it was written "My articles by nickname Kutlu. 
S.Ç." 

After having finished her PhD dissertation in Berlin at 1933 Prof.  Saadet 
Ça�atay has written those three articles  in those days when she was editor of the 
journal called Milli Yol which she was inherited from her father Ayaz �shaki. 

Keywords: Saadet Ça�atay, Der Nahe Osten, �dil-Ural, Mahmet/Mahmed 
Kutlu.   

                                                 
*“53rd ANNUAL MEETING OF THE PIAC Saint Petersburg July 25 – 30, 2010” 
toplant�s�nda bildiri olarak sunulmu�tur. 
Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co�rafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat� 
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2007 y�l� Hocam�z Prof. Dr. Saadet Ça�atay’�n 100. do�um y�ldönümü 
idi. Bu y�l�n kutlanmas� dü�üncesi, Bölümümüz eski mezunlar�ndan olan 
TRT Yönetmeni Say�n Hadi �enol’un önayak oldu�u 2006 y�l�nda DTCF 
Türk Dili ve Edebiyat� Bölümü Yay�nlar� aras�nda ç�kan Türkoloji’nin 
Öyküsü adl� kitab�n haz�rl�klar� s�ras�nda gündemimize gelmi�ti. Söz konusu 
kitapta “Prof. Dr. Saadet Ça�atay” bölümünü yazan Hadi �enol, kitab�n 
yay�n�n hemen ard�ndan Hocam�z�n kurdu�u vak�f ile görü�tü. Bu 
görü�menin sonucu, Hadi �enol’un yazd��� Prof. Dr. Saadet �shaki 
Ça�atay’�n Ya�am Öyküsü adl� biyografi kitab�, Hocam�z� anaca��m�z 25-26 
Ekim 2007 tarihleri aras�nda düzenlenen sempozyuma yeti�tirildi. Ayr�ca 
Vak�f benimle de hocam�z�n makalelerinin yay�mlanmas� için anla�t�. 

Biyografi çal��malar�n�n son a�amas�nda 9 Temmuz 2007 Pazar günü 
Vak�f Ba�kan�, Hadi �enol ve benimle görü�mek istedi�ini söyledi. Biçimsel 
kimi detaylar� konu�aca��m�z� sanarak vak�f merkezine gitti�imizde, bizleri 
�a�k�nl��a u�ratan bir görüntü ile kar��la�t�k. Masan�n üzerinde 21 adet 
defter bir de sar� zarf duruyordu. “Bunlar nedir?” diye sorunca Vak�f 
Ba�kan� “Saadet Han�m�n günlükleri ve bir ba�ka adla yazd��� bir makale” 
cevab�n� verdi. Bizler çal��malar�m�z� bitirmi� son düzeltmeleri yap�yorduk. 
Kartvizit boyutuna kadar hemen hemen tüm ki�isel yaz��malar ortaya 
ç�kmas�na ra�men on iki metrekare boyutundaki bir odan�n yaln�zca iki 
duvar�nda yer alan küçük bir kütüphaneden bu yirmi bir defterle bir dergi 
boyutundaki bu sar� zarf bulunamam��t�!  
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Her iki bulguda önemliydi. Ancak o güne de�in Saadet Han�m’�n ne 
günlük tuttu�u konusunda ne de bir ba�ka adla makale yazd��� konusunda 
b�rak�n bilgi sahibi olmay�, ku�kuya dü�ecek bir olay bile ya�amam��t�k. 
Günlükler 1951 y�l�ndan ba�l�yordu. Öncesine ili�kin herhangi bir ipucu 
görünmüyordu. Söz konusu sar� zarfta ise, o günlerde Almanya’da Der Nahe 
Osten (Yak�n Do�u) ad� ile yay�mlanan bir derginin de�i�ik say�lar�ndan 
kesilen 26 sayfa vard�. Zarf�n üzerinde ise “Kutlu adiyle makalelerim 
S.Ç.” yaz�yordu. Bu makalelerden birinin yazar� “Oktay” olarak veriliyordu. 
Oktay, Saadet Han�mlar�n en yak�n dostu Doktor Abdulvahap Oktay 
olmal�yd�. Bu konuyu do�rulayan bir ba�ka veri de, yaz�n�n konusunun 
Abdulvahap Bey’in memleketi olan “Türkistan” olmas� idi. 22 sayfadan 
olu�an di�er dört makalede ise “Mahmet / Mahmed Kutlu” ismi yer al�yordu. 
Bu makalelerin üçü bir yaz� dizisi biçiminde dü�ünülmü� di�eri ise ünlü 
tarihçi Yusuf Akçura’n�n ard�ndan yaz�lm�� bir anma yaz�s� idi.  

Makalelere geçmeden önce Saadet Ça�atay için PIAC toplant�lar�n�n ve 
St. Petersburg’un önemi konusunda Say�n Hadi �enol’un kitab�ndan ald���m 
bilgileri burada aktarmak isterim. Hocam�z�n ilde�i olan a�abey yerine 
koydu�u Prof. Dr. Re�it Rahmeti Arat’a 03.06.1963’te yazd���, biyografi 
kitab� haz�rlan�rken Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya’n�n Arat’tan kalan evrak 
aras�nda bulup verdi�i mektubun bir paragraf� �öyle ba�l�yor: “Altayistik 
kongresine bizi (Ankaral�lar�) ça��rmad�lar. Lütfen gelecek y�llar�n toplant�lar� 
içün bizim ad�m�z� da (Ahmed, Hasan Eren ve ben) vermenizi rica edece�im. Her 
ikinize (e�iyle birlikte Arat’a) de selâm ve hürmetlerimle.” Burada ben de gelecek 
y�llar için Saadet Han�m’�n bu istedi�ini tekrar etmekle yetinece�im. 

Saadet Han�m’�n hayat�nda St. Peterburg’un önemi büyüktür. Babas� 
Ayaz �shaki, 1922 y�l�nda k�z�n�n Avrupa’da okumas�n� ister ve bir an önce 
onu yan�na Berlin’e ça��r�r. Bunun için Saadet Han�m’a bir pasaport 
ç�kart�lmas� gerekmektedir.  Saadet Han�m, amcas� ve yengesi ile birlikte 
Kazan’da pasaport dairesinin yolunu tutar. Saadet Han�m’� tüm yöneticiler 
yak�ndan tan�mas�na ra�men pasaport vermezler. Ama onlara “bize 
ba�vurdu�unuzu söylemeden bir de �ans�n�z� Moskova’da denerseniz iyi 
olur” �eklinde bir ak�l verirler. Amca, ye�en ve yenge bu kez Moskova’ya 
gider. Moskova’daki yöneticilerle günlerce yap�lan pazarl�klar da sonuçsuz 
kal�r. Saadet Han�m’�n anlat�m� ile “Asl�nda milliyetçi olan bu kominist 
yöneticiler” onlara bir ba�ka ç�kar yol gösterirler: “Petersburg’a gidin, orada 
kaçakç�lar var, onlar seni Finlandiya’ya geçirir.” derler. Bu kez 
Petersburg’un yolunu tutarlar. 

Petersburg’da tam k�rk gün kal�rlar. Böylesi bir kal��� hesaplamad�klar� 
için hayli zorluklar ya�an�r. Bir yandan k�tl�k, bir yandan paras�zl�k onlar� 
zorlamaya ba�lar. Saadet Han�m henüz on be� ya��ndad�r. Geli�me ça��nda 
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insanlar�n nas�l h�zl� ac�kt���n� ve bu açl��� kontrol etmenin ne kadar zor 
oldu�unu birçok insan bilir. Geceleri yürüdü�ü için gündüzü uykuda 
geçirmeyi planlar. Ne var ki, açl�k uykuyu engeller. Uyuyamaz. Bu arada 
insan kaçakç�lar�n�n bulunmas� onlarla yap�lan pazarl�klar ve Ayaz 
�shaki’den gelecek haberleri beklemekle geçer bu k�rk gün. Son geceyi 
Saadet Han�m �öyle anlat�r: “Kaçakç�lar ak�am alt�da beni alacaklard�. 
Yan�m�zda getirdi�imiz yorganlara sar�l�p yat�yorduk. Son gün oldu�u için 
art�k benim yorgan�ma gerek kalmam��t�. Hemen gidip o yorgan� satarak o 
gün bir güzel karn�m�z� doyurduk. Sonra kaçakç�lar geldi beni ald�ktan sonra 
hiç durmadan sabah saat alt�ya kadar yürüdük. Hava ayd�nlan�rken s�n�ra 
varm��t�k. Birden etraf�m�n kalabal�kla�t���n� gördüm. Uzaktan da babam�n 
sesi geliyordu “Askerlere teslim ol. Onlar Finlandiya askeri.” diye. 
Finlandiya askerine teslim olduktan sonra onlar beni karakola götürdüler. 
Tarih 10 Kas�m 1922.”  

Bu makalede, dizi biçiminde yaz�lan “�dil-Ural Türklerinin Fikrî ve 
Kültürel Geli�mesi” adl� makale üzerinde duraca��m. 20 Mart, 20 May�s, 20 
Temmuz 1935 tarihlerinde yay�mlanan bu yaz�lar�n genel amac�, o bölgede 
neler olup bitti�ini dünya kamuoyuna duyurmak. Makalenin yay�mland��� 
tarihte Saadet Han�m 28 ya��nda. Doktoras�n� bitireli iki y�l olmu�. Ya�a 
Milli Yul (Yeni Milli Yol) dergisini ç�kar�yor.  

Bu makalenin üzerinde durmam�n tek nedeni var: Saadet Han�m’�n 
biyografisini yaz�m a�amas�ndan itibaren ben ve Hocam Mustafa Canpolat 
ile birlikte okuduk. Daha öncesinde Saadet Han�m hakk�nda bu boyutta bir 
bilgi birikimine sahip de�ildim. Bir yandan biyografi üzerinde düzeltmeler 
yaparken di�er yandan da o dönem, o bölge ve Saadet Han�m hakk�nda 
birçok yeni bilgi edindim. Ayr�ca makalelerini yay�ma haz�rlad���m için 
Saadet Han�m’�n dü�ünce dünyas�n� en ince detay�na kadar ö�renmi�tim. 
Çal��malar�m�z� bitirmi� olmam�za ra�men yaz�n�n ba�l��� aç�s�ndan bu dergi 
sayfalar� çok ilginç geldi bana.  
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Saadet Han�m’�n gerek biyografisinde gerekse makalelerinde öne ç�kan 
unsur hep �dil-Ural bölgesi idi. K�sacas� ilk bak��ta, bu bölgeye ili�kin pozitif 
ayr�mc�l�k uygulanm�� gibi bir görüntü söz konusuydu. Biyografiyi okurken, 
zaman zaman bu konuya, ele�tirilerimi de eklemi�tim. Saadet Han�m 
ömrünün be�te birinden az bir zaman�n� �dil-Ural topraklar�nda geçirmesine 
ra�men her kalemi eline al���nda ilk cümlede, ilk paragrafta veya ilk sayfada 
bölgeye ili�kin bir �eyler söyleme gereksinimini duyuyordu. Tek amac� 
göbe�inin gömüldü�ü topraklarda olup bitenleri dünyaya duyurmakt�. 

*   *   * 

Bu genel tan�mlamadan sonra bu makaleyi biraz daha yak�ndan 
inceleyelim. “�dil-Ural Türklerinin Fikrî ve Kültürel Geli�mesi” adl� yaz� 
dizisinin ilk bölümünde genel anlat�mla co�rafî ve tarihsel tan�mlamalar var. 
Yaz�ya yol gösterici ya da anahtar giri� diye tan�mlayaca��m�z al�nt� cümle 
ise Vamberi’den. Vamberi’nin 1885’te Leipzig’de Das Türkenfolk ad� ile 
yay�mlanan eserinden. Aktar�lan cümle �öyle: 

“Kazan Tatarlar� ad�yla tan�nan Türklerin tarihini nesnel olarak ve 
tarihsel bir bak��la incelersek metanetin ve bu halk üzerindeki güçlü 
�slâm etkisinin onlara çok yak��t��� bir gerçektir.” 

Bu al�nt�dan sora Saadet Han�m’�n yaz�s� ba�l�yor: 

“�dil-Ural, yani Volga-Ural, Ruslar�n tarihte ve halk dilinde 
“Tatar” ad�n� verdikleri bir Türk halk�n�n anavatan�d�r. Rus 
egemenli�inden beri halk�n ismi olmas� d���nda, �dil-Ural halk�n�n 
hiçbir kaynakta “Tatar” ad�yla an�ld��� görülmemi�tir. Halk, kendisini 
Bulgar halk�n�n torunlar� ve H�ristiyan Ruslara kar�� Müslüman olarak 
tan�r ve yaz� dilleri de törkö yani Türkçedir.” 

Bu cümlelerle ba�layan makale, 1935 y�l�nda Saadet Han�m taraf�ndan 
yaz�l�yor. Burada tan�mayanlar için birkaç cümle ile Saadet Ça�atay’�n 
öyküsünü aktarmak istiyorum. 28 Temmuz 1907 y�l�nda Tataristan’�n 
ba�kenti olan Kazan’a 125 kilometre uzakta dünyaya gelir. �lk ö�renimini bu 
bölgede tamamlad�ktan sonra 1917-18 ders y�l�nda Kazan’da bulunan 
gimnazyumun s�navlar�n� kazan�r. 1920-21 ders y�l�nda ö�renimini 
amcas�n�n atand��� Ta�kent’te bir y�l sürdürür. Ard�ndan St. Petersburg ve 
Finlandiya üzerinden Almanya’ya gelir. 1926-27 y�l�nda Berlin’de bulunan 
Real Gimnazyum’u bitirinceye dek de bu ülkede kal�r. 1926 y�l� yaz�nda 
�stanbul’da bulunan babas�n�n yan�nda yaz tatilini geçirdi�i s�rada Türk 
vatanda�l���na kabul edilir. 1927 y�l�nda Berlin’de yüksekö�renimine 
Humbolt Üniversitesinde ba�lay�p 1932 y�l�nda lisans� tamamlad�ktan sonra 
1933 Mart�nda da doktoras�n� tamamlar. Evlenip Almanya’da ya�am�n� 
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sürdürdü�ü günlerde bu yaz�y� kaleme al�r. Tüm e�itim ya�am� Türkiye 
d���nda geçen bir ki�i Saadet Han�m. K�sacas� Türkiye Cumhuriyeti’nden de 
herhangi bir beklentisi yok. Kald� ki böyle bir beklenti içinde olsa yaz�s�nda 
kendi ismini rahatl�kla kullanabilirdi. En önemlisi de 9 Temmuz 2007 
gününe dek onun böyle bir yaz�s� oldu�undan hiç bir ki�inin haberi olmam�� 
olmas�.  

Vamberi’nin Leipzig’de 1885 y�l�nda yay�mlanan Das Türkenfolk adl� 
kitab�n�n 439. sayfas�ndaki cümle onun yüre�inde ya�att��� ama bir türlü dile 
getiremedi�i çok daha güzel, çok daha anlaml� birçok cümlenin anahtar� 
oluyor. O cümledeki üç tan�mlama onu çok etkiliyor. Birincisi “Kazan 
Tatarlar� ad�yla an�lan Türkler” tan�mlamas�, ikincisi “metanet” ve üçüncüsü 
“güçlü �slâm etkisinin en çok onlara yak��t���”. Bu üç tan�mlamadan yola 
ç�karak yazd��� yaz�da bu tan�mlamalar� güçlendiren, bu tan�mlamalar� 
do�rulayan ve bu tan�mlamalar�n eksik b�rakt��� di�er özellikleri anlat�yor. 
Önce co�rafyadan ba�l�yor. Kazan Tatarlar�n�n ya�ad��� co�rafyadan. Bu 
tan�mlamada yer alan insanlar�n ya�ad��� topraklar�n Kazan ili ile s�n�rl� 
olmad���n� aç�kl�yor. Ard�ndan onlar�n önce Türklüklerini sonra da 
inand�klar� din olan �slâm� korumak için nelere direndiklerini birer birer dile 
getirip metanet ve kendilerine güvenmi� olman�n kazan�mlar�n� s�ral�yor. 
K�sacas� tarih anlat�yor. 

“�dil-Ural halk�n�n tarihleri üzerine �u k�sa notlar� verece�iz. Bu 
Türkçe konu�an halk Bulgar ya da Bolgar ad�n� alan halk�n devam�d�r, 
oturduklar� yer bugünkü �dil-Ural ve daha güneydeki Rus illerini içine 
alan bölgeydi ve kültürlü bir Türk halk� idi.” 

Tarih anlat�m�n�n ilk sat�rlar�ndaki bilgileri Arap kaynaklar�na 
dayand�r�yor. Bu kaynaklara göre anlat�m�n� �öyle sürdürür:  

“Arap gezginleri, Bulgarlar�n çok geli�mi� bir endüstrileri 
oldu�unu bildirirler. X. yüzy�lda, 922’de Almas Han zaman�nda pagan 
olan Bulgar halk� gezgin Arap misyonerleri arac�l���yla resmî din olarak 
�slâm� ald�lar. XII. yüzy�l�n sonu ve XIII. yüzy�l�n ba�� bütün Asya 
ülkeleri için çok önemlidir, ama özellikle büyük Türk halk�n�n 
tarihindeki en mutlu ve en iyi zamand�r.”  

Ard�ndan Alt�nordu ve Hanl�k dönemlerine de�indikten sonra 1552 Rus 
i�gali ile ba�layan zulümleri dile getiriyor. Bütün bu olaylara kar��n bölge 
insan�n�n metanetini nas�l korudu�unu �öyle anlat�yor: 

“�syanlar Rus yönetimi taraf�ndan büyük bir �iddet kullan�larak 
bast�r�ld�. H�ristiyanla�t�rma ve bask�lar devam etti. “Novokre�çenniye 
kontorlar�” denilen ki�iler taraf�ndan, yeni bir bela haz�rland�. Vaftiz 
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olanlar� korumak bahanesiyle dinini de�i�tirmemekte direnenlere 
insanl�k d��� a��r yükümlülükler getirdiler. 1742 y�l�nda yaln�zca 
Kazan’daki 546 camiden 418’i tahrip edildi ve Müslüman din 
adamlar�n�n bütün haklar� ellerinden al�nd�. Bu teröre kar��n, “kre�in” 
denilen vaftiz olan Türklerin say�s� birkaç binden fazla de�ildi. 
(Kre�inler, H�ristiyanla�t�r�lmalar�n�n üzerinden 200 y�l geçmesine 
kar��n köy köy yeniden eski dinlerine döndüler.) Türk halk� bugüne 
kadar Türk dilini, Türk örf ve âdetlerini korudu. Bütün bask�lara 
kar��n Rus yönetimi halk�n bu kesimini Rus kültürüne sokmakta 
ba�ar�l� olamad�. Büyük hilekârl�k ve ustal�kla halk� yönetmeye çal��an 
misyonerler bu dili iyi bilen oryantalistler olmal�yd�. �ncil ve di�er 
H�ristiyanl�k kitaplar� Türkçeye çevrilmeliydi, çünkü kre�inler din 
adamlar�n� hiç anlam�yorlard� ve anlamak için de çaba sarf 
etmiyorlard�. Vaftiz edilenler aras�nda, içinden eskisi gibi �slâmî 
inan��lara ba�l� olan, sadece görünmek için kiliseye giden binlerce insan 
vard�. Dinsel bask�lar, Rusla�t�rma çabalar� ve kültürel ya�am�n yok 
edilmesiyle, do�al olarak, maddî ya�am da y�ldan y�la geriledi. Halk 
kendi ülkesinde hiçbir �ey söylememeliydi, hiçbir �eye kar��mamal�yd�, 
k�sacas� s�k� bir hapishanede ya��yor gibiydi. Bu bask�lar üzerine Türk 
halk�n�n, kendisine Kazan’�n ba��ms�zl��a kavu�aca�� sözünü veren 
Pugaçev’in isyan�na büyük ölçüde kat�lmas� �a��lacak bir durum 
de�ildi. Gerçekten de 1774 Nisan�nda Pugaçev kuvvetlerinin eline geçti. 
Sonradan Kazan bir daha Ruslar taraf�ndan i�gal edildi�inde 2000 
Müslüman Türk �ehit edildi.” 

��te Vamberi’nin “metanet ve güçlü �slâm etkisi” tan�mlamalar�n� 
yaz�s�na anahtar cümle olarak seçen Saadet Han�m’�n bir dergi yaz�s� 
boyutlar�n�n gere�i olan k�sal�kta bu anlat�m� gerçekle�tirmi� olmas� onun bir 
bilim insan�, bir dü�ünce insan� olmas�n�n yan� s�ra nas�l bir anlat�m ustas� 
oldu�unun da kan�t�. Bu isyanlar�n sonucu bölgedeki geli�melerin giderek 
önlenemez olabilece�ini anlayan Rus yönetimi, bölge insan�na birtak�m 
geçici özgürlükler tan�mak zorunda kal�r. K�sa süreli bu özgürlüklerin 
bölgede ne gibi kültürel de�i�melere neden oldu�unu yine Vamberi’nin söz 
konusu kitab�ndaki kimi verilerle �öyle aktar�r: 

“Bu zorlu isyan üzerine, o s�rada hüküm süren Çariçe Katarina 
baz� özgürlükler vermek zorunda kald�. 1784 y�l�nda, 1552’den beri ilk 
kez tarihî Kazan kentinde bir cami in�a edildi. (Bu cami, büyük bir 
aceleyle birkaç gün içinde in�a edilmi� olmal� ki bugüne kadar minaresi 
e�ri durmaktad�r.) Ayn� y�l içinde Türklere do�u ile ticaret yapma 
hakk� tan�nd�. 1788’de din özgürlü�ü verildi, böylece art�k bir 
Müslüman mabedi yap�lmas�na izin verildi. Ayr�ca Müslüman din 
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adamlar�na baz� haklar tan�nd� (Bu mabet, halen Ufa’da, bol�eviklerin 
y�kamad�klar� tek mabet olarak durmaktad�r.). 1785’te, Orenburg, 
Troyski vb. �dil-Ural bölgelerinde de camiler in�a edildi. Bu Müslüman 
mabetlerinin ba��nda halk taraf�ndan istenen bir bilgin de�il de 
Katarina rejiminin uygun buldu�u, Ruslar�n hizmetinde olan bir din 
adam� bulunuyordu. 

1799 y�l�nda dinsel kitaplar basabilme hakk�n� elde etti. Kazan 
bölgesinin merkezinde bas�mevi ve yay�nevi kurulmas�na izin verildi ve 
1801’de ilk kitap bas�ld�. Bundan sonra, yay�nevi ve medreseleri 
arac�l���yla do�uda bulunan bat�da da tan�nan en iyi �arkiyatç�larla bir 
fikir ya�am� ba�lad�. Önce din kitaplar� bas�ld� ve yay�mland�. 1829’da, 
daha önce Rus gimnazyumunun yönetiminde bulunan bas�mevinin 
yönetimi Kazan Üniversitesine verildi. Böylece bas�m i�i büyüdü ve 
binlerce, binlerce kitap ç�kt�. Din kitaplar� yan�nda e�itsel-dogmatik 
eserler, do�u dünyas�n�n kahramanl�k destanlar�, tarih kitaplar� ve 
hatta manzum a�k öyküleri de yay�mlanmaya ba�lad�. Kazan’da 
yay�mlanan kitaplar uzak do�u ülkelerine, hatta Hindistan’a kadar 
yay�ld�. 

Din özgürlü�ü bir ölçüde güvenceye al�nd�ktan sonra okullar 
(mektep) ve yüksek okullar (medrese) geli�meye ba�lad�. 1844 y�l�nda 
yaln�zca Kazan’da dört yüksek okul aç�ld�. (1860 y�l�nda köylerde bile 
408 okulda 442 349 ö�renci say�ld�.) Vamberi’nin bildirdi�ine göre (s. 
430) 1868’de Volga havzas�ndaki Volga Türklerinde her 110 erkek 
çocu�a bir okul, her 310 erke�e bir cami dü�üyor, oysa 1420 Rus’a bir 
kilise dü�mektedir. �uras�na da dikkat etmek gerekir ki bu camilerden 
ve okullardan küçücük bir bölümü devlet taraf�ndan, geri kalan� 
do�rudan do�ruya halk taraf�ndan finanse edilmi�tir. Okullar�n, 
camilerin yayg�nla�mas� ve din serbestli�i verilmesi vaftiz edilmi� 
Türklere yeniden eski dinlerine ba�lanma olana�� verdi. Bu durum Rus 
yönetiminin yeniden önlem almas�na vesile oldu. Say�s�z insan hapse 
at�ld� bunlardan birço�u H�ristiyan manast�rlar�na sokuldu; halk zulüm 
gördü, bedensel ac�lar çekti, ama bütün çekilen ac�lar unutuldu: halk 
bütün i�kencelere katland�, ama dinine sad�k kald�. 

Kazan�lan nisbî ekonomik ve dinî özgürlükle �dil-Ural �a��rt�c� 
derecede geli�ti. Türk firmalar�, fabrikalar kurdu. Bir düzine milyarder 
do�u halklar� ile ticareti ele geçirdi (Vamberi, XIX. yüzy�l�n ortalar�nda 
11 milyoner verir.) Ticaret kervanlar� Volga bölgesinden gençleri 
Türkistan’a (Semerkant ve Buhara’ya) skolastik okullara götürdü ve 
Türkistan’daki din bilginleri onlar�n yeti�mesini üstlendi ve böylece 
Türkistan’la �dil-Ural ayn� kültürel ve dinî ya�am� devam ettirdiler. Bu 
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ili�ki karde� Türk halklar� aras�nda çok iyi bir duruma geldi, ayr�ca 
Kazan’da ve �dil-Ural’�n öteki kentlerinde yüksek okullar kuruldu. 
Bundan böyle �dil-Ural’�n okumu� ku�a�� ö�retmen olarak K�rg�z 
çöllerine ve Sibirya’ya gitti.” 

Bölge insan� ve tarihi konusunda aktar�lan bu bilgiler günümüzden 75 
y�l önce kaleme al�n�yor. Son derece zor ko�ullarda derlenebilen bilgiler. 
Gerek Türkoloji’nin Öyküsü’nde gerekse Saadet Han�m adl� biyografik 
çal��madaki bilgilerle neredeyse bire bir örtü�üyor. �a�k�nl���m�n as�l nedeni 
ise bölge ile ilgili sonraki y�llarda yaz�lm�� tüm ara�t�rmalarla bir paralellik 
bir benzerlik sergilemesi.  

May�s 1935’teki yaz�s�nda önce, bu geli�melerin nas�l kesintiye 
u�rat�ld���n� ve 1860 sonras� Ruslar�n Türkistan’� i�gal etmelerinden sonra 
�dil-Ural’da ya�an�lan olumsuzluklar� anlat�r. Ard�ndan tüm bu 
olumsuzluklara kar��n onlar�n, dü�ünce dünyalar�ndaki geli�meleri ise �öyle 
dile getirir: 

“Kültürel nüfuzu olan pek çok okul hükümet taraf�ndan kapat�ld�; 
yeni camilerin in�as� ç�kar�lan güçlükler yüzünden yar�da kald�, böylece 
XVIII. yüzy�ldaki ilerleme XIX. yüzy�l�n ilk yar�s�nda çok az ilerleme 
kaydetti. Bu güç dönemde çok büyük bir insan, özgür dü�ünceli bir din 
adam� ortaya ç�kt�, �ihabuddin Mercani. 

�ihabuddin Mercani, 19 Aral�k 1815’de do�du ve 18 Nisan 1889’da 
Kazan’da öldü. Daha önce sözünü etti�imiz Kurlavi dü�üncelerinin 
izleyicisi idi. Buhara’da ö�renim gördü ve Kurlavi’nin eserlerinde 
derinle�ti. Buhara onun dü�ünce dünyas�nda bir dönüm noktas� oldu, 
özellikle Semerkantl� bilgin Abu Said’in ünlü kitapl���nda pek çok 
dinsel te�vikle kar��la�t�. Mercani 1849 y�l�nda tekrar Kazan’a döndü. 
O, eskiden âdet oldu�u üzere bir din adam�yd� ve ayn� zamanda caminin 
yan�ndaki medresede müderris yani profesör oldu. Okuluna bamba�ka 
bir çehre verdi, ders saatleri düzenlendi, dersler çelik gibi sa�lam bir 
enerjiyle ele al�nd�. Ö�rencilerini ad�m ad�m yöntemli bir biçimde 
ilerletti. Bir yandan din dersleri verirken bir yandan da, co�rafya, tarih, 
hesap gibi dünyevi dersler verdi. 

Mercani, pedagog ve reformcu bir bilim adam� olarak kendini 
gösterdi. Taasupla sava�t�, bunun yan�nda Mercani’nin anlay���na uyan 
�slâm�n temiz dinini ve safl���n� iyi bilen ve i�anlarla (�eyhlerle) 
tarikatlara dü�man olan bir ku�ak yeti�tirdi. Mercani ayn� zamanda bir 
tarih ara�t�r�c�s�yd�. Taassup yüzünden ülkesinin unutulmaya yüz tutan 
tarihini yeniden ö�retti. Arapça, Farsça ve Rusçay� mükemmel bilmesi, 
ona kaynaklar� ara�t�rma olana�� sa�l�yordu. O zamanlar âdet oldu�u 
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üzere Mercani eserlerini Arapça yaz�yordu. Yaz�lar� pek çok sansasyon 
uyand�r�yor, birtak�m kar��tlar�, onu �slâma kar�� olmakla suçluyordu. 
Mercani, tarih dersleri ve yaz�lar�yla milliyetçilik bilincinin artmas�na 
hizmet ediyordu. Kazan Hanl���n� ve Bulgar devletini yazd��� gibi 
K�pçak dönemini (�dil-Ural Türklerinin atalar�) ve Hazarlar� da 
yaz�yor, Türk birli�ini savunuyor ve Türkçülü�e bel ba�l�yordu. (Kazan 
Türkleri, s. 183). Ayn� dönemde Kazan’da ba�ka bir bat� dü�ünceli 
insan, bir bilgin ya��yordu, Kayyum Nas�ri (1824-1902). Eserlerini 
Kazan lehçesinde yaz�yordu. Büyük bir yurtseverdi, her �eyden çok 
halk�n� seviyordu. Koyu bir dindar olmas�na ve din e�itimi görmü� 
olmas�na kar��n modern bir filolog gibi hareket etti, her �eyden önce 
halk edebiyat� verilerini toplad�; ilk eseri 1859’da yaz�ld� ama ilk bas�m� 
1898’de yap�ld�. Öteki eserleri 1867’den itibaren yay�mland�. 1871’den 
1897’ye kadar her y�l (arada üç y�l d���na) bir Kazan Y�ll��� (Kazan 
Kalenderi) yay�mlad�. Bu y�ll�klar, bulunan bütün edebî, tarihî ve genel 
makaleleri içeriyordu ve bir tür almanak niteli�indeydi. Nas�ri, 4000 
sahifeyi bulan a�a�� yukar� 40 eser yay�mlad�. Ya�ad��� zaman de�eri 
pek az kimse taraf�ndan anla��ld�. Ama o, üretici bir ayd�n, XIX. 
yüzy�ldaki fikir adam�m�zd�. 

Bugün, en geni� anlam�yla, Türk milliyetçili�inin babas� say�lan 
büyük ideolog �smail Bey Gasp�ral�’n�n (1853-1914) bütün Türklerin 
milliyetçilik bilincine sahip olmas�nda büyük etkisi olmu�tur. Gasp�ral�, 
K�r�m do�umlu bir Türktür. Onun ideali bütün Türkleri kültür 
alan�nda birle�tirmekti, “Dilde birlik, dü�üncede birlik, i�te birlik” 
sözleri milliyetçi varolu�un parolas� oldu. �smail Bey 1883’de, bu 
dü�üncelerini yayd��� Terciman (Tercüman) adl� bir gazete kurdu. Bu 
gazete 1918’e kadar (yani ölümünden dört y�l sonra) devam etti. 
Rusya’da Türklerin yönetimindeki büyük tarihsel önem ta��yan en 
önemli gazete idi. 

�smail Bey’in yorulmak nedir bilmeyen çal��mas�n� halk zamanla 
en geni� anlam�yla daha iyi kavramaya ba�lad�. Ruslar, “Tatar”lar�n 
ak�l almaz geli�mesinden �a�k�na dönmü�lerdi. Rusla�t�rma ve 
H�ristiyanla�t�rma çabalar� olanaks�z görünüyordu. �dil-Ural Türkleri 
bütün güçleriyle okullar�nda reform yapmaya ba�lad�lar. Ruslar, bu 
milliyetçi geli�meye kar�� “Rus-Tatar okullar�” kurarak kar��  koymaya 
çal��t�lar… Halk bu okullara da gitti, Rusça ve yeni bilim dallar�n� 
ö�rendi, ama halk�na ve dinine ba�l� kald�, bu okullar, böylece halk�n 
dü�üncelerini de�i�tirmesinde etkili olamad�lar.” 

Dü�ünce dünyas�ndaki bu geli�meleri aktard�ktan sonra, yarat�lan bu 
ortam�n sanat ve edebiyat dünyas�na yans�malar�na s�ra gelir. Bu alanda 
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yeti�en yazarlar�n eserlerinde dönemin nas�l anlat�ld��� konusunda örnekler 
verdikten sonra 1905 manifestosu ile bas�n-yay�n alan�ndaki geli�meleri 
s�ralayarak bu bölümü sonland�r�r.  

 

Yaz�n�n üçüncü yani son bölümü Temmuz 1935•de yay�mlan�r. Giri�te 
yaz� i�lerinin geçen say�larda anlat�lanlar� özetleyen bir paragrafl�k notu yer 
al�r. Ard�ndan Saadet Han�m, 1905 y�l�ndan sonra ya�anan kültürel ve 
siyasal olaylar� birer birer aktar�r. Bu bölümden, kültürel geli�meleri buraya 
aktarmakla yetinmek istiyoruz. Ne var ki, ya�an�lan siyasal geli�melerin de 
ana ba�l�klar�ndan küçük bölümlerin yer almas�n� yararl� görüyoruz. Söz 
konusu siyasal geli�meler asl�nda ne bir bildirinin, ne de bir makalenin s�n�rl� 
boyutlar�nda aktar�lamaz. Bölge insan�n�n, bölge üzerinde çal��an 
ara�t�rmac�lar�n, tarihçilerin bu konuda öyle san�yorum ki birbirlerine 
söyleyecek çok sözü var. T�pk� Saadet Han�m•�n izledi�i yolu biz de izleyip 
yaln�zca üzerinde tart���lan konular�n adlar�n� ya da niteliklerini hat�rlatacak 
sat�rlar� buraya aktaraca��z. Nedeni Saadet Han�m•�n da böylesi konular� 
aktar�rken kesin anlat�mlar kullanmam�� olmas�. 

•
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zaman bu kadar büyük olmad�. Hep birden içine kapanan halk 
ya�am�n� y�kma çabas�, halk�n dü�ünce biçimini hiç sarsmad�. Bas�n 
günden güne geli�ti; 1914’te yaln�zca Kazan’da 10 bas�mevi vard�. Türk 
kitapç� dükkânlar� sadece Kazan’da, Ufa’da Orenburg’da ve 
Astrahan’da de�il, Troiski’de, Orski’de, Petersburg’da vb.de da çok 
say�da vard�. 

Ulusal edebiyat�n yükselmesi yan�nda dahi bir aktör olan Abdullah 
Kari 1905’te Kazan’da Türk tiyatrosunu kurdu; kumpanyas�n�n ad� 
“Sayar trappas�” idi ve Bol�evik devrimine kadar ya�am�n� sürdürdü. 
Zamanla büyük önem kazand�, öyle ki Rus sanatç�lar�yla ve 
tiyatrolar�yla yar��acak duruma geldi. Bir noktaya dikkatinizi çekmek 
isterim bu kumpanyan�n kurulu�undan itibaren kad�n rolleri 
mükemmel bir biçimde yerli kad�nlar taraf�ndan oynanm��t�r.” 

Saadet Han�m’�n amcas�n�n e�i bu tiyatro kumpanyas�nda çal���yor. 
1917 sonras� Sovyet yönetimi bu kumpanyadaki kimi aktör ve artistleri 
Ta�kent’te görevlendiriyor. Saadet Han�m da onlarla birlikte bir ö�renim 
y�l�n� Ta�kent’te geçiriyor.  

“�dil-Ural Türklerinin siyasal bir eylemi ilk olarak 1905 y�l�ndan 
sonra ortaya ç�k�yor. 15 A�ustos 1905’te Rusya’n�n her taraf�ndaki 
Türklerin ilk kongresi (Kafkas, K�r�m ve Türkistan) yap�ld�. Bu kongre, 
“�ttifak”, “Tangç�” ve “Hürriyet” partileri taraf�ndan düzenlenmi�ti. 
Türklerin birli�i ve Rusya’daki kültürel, siyasal sorunlar�n�n çözülmesi 
söz konusuydu. (Ayr�ca bu kongre Rus hükümeti taraf�ndan 
yasaklanm��t�. Kat�l�mc�lar bir gemi tuttular ve turistik gezi bahanesi 
alt�nda, Oka �rma��nda Nijniy-Novgorod’da kongrelerini yapt�lar. 
Kongre 2 Ocak ve A�ustos 1906’da tekrarland�.) “�ttifak”, “Tangç�” ve 
“Hürriyet” siyasal birli�inin bas�n organlar� vard� ve temsil ettikleri 
halk� ülkenin siyasal durumu üzerine bilgilendiriyorlard�, propaganda 
yap�yorlard�, örne�in: yerli bir millî ordu yarat�lmas�, �dil-Ural’daki 
Türklerin ulusal kökenleri ve ç�karlar� ve �dil-Ural bölgesine 
muhtariyet yönetimi verilmesi gibi.” 

Bu bilgilerin �����nda geli�melere bakt���n�zda az önceki yarg�m�z�n ne 
denli hakl� oldu�unu görebiliyorsunuz. Bütün bunlar�n nedeni uzun y�llar 
süren i�gal ve ba��ml�l���n farkl� davran��lar� farkl� görü�leri ço�altm�� 
olmas�. 

“Beklenen devrim 1917’de patlak verdi. Bu devrim, Rusya’daki 
Rus olmayan bütün halklar taraf�ndan –�dil-Ural halk� taraf�ndan da- 
büyük bir sevinçle kar��land�. Nihayet dü�ünsel ve kültürel sorunlara 
yolu aç�k olacakt�. �dil-Ural halk� uzun süredir kapal� bir birlik 
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halindeydi. Yaln�zca anavatan�n�n bilincine varmakla kalmad�, 
soyda�lar�n�n ne kadar geni� bir alana yay�ld���n� ve varl���n� ö�rendi, 
onlarla dil, din ve kültürel ili�kiler bak�m�ndan bir birlik 
olu�turuyordu.” 

Sonuç olarak, dü�üncesini hiç de�i�tirmeden sürdüren Saadet Han�m, 
sonraki y�llarda burada sözünü etti�i dü�ünce önderlerinin, bilim 
insanlar�n�n, sanatç�lar�n hakk�nda teker teker makaleler yazm��t�r. 
Ölümünden çok k�sa bir zaman öncesinde yazd��� “Dilimiz Üzerine 
Dü�ünceler” adl� makalesinde de Kutlu soyad� ile yazd��� makalesinin 
yay�mlamas�n�n üzerinden 50 y�l geçmesine ra�men dü�üncesini hiç 
de�i�tirmeden kavgas�n� sürdürür. 

Sözlerime son vermeden önce Saadet Han�m’�n asistanl���n� yapan 
Hocam Prof. Dr. Mustafa Canpolat’a söz konusu makaleleri çevirdi�i için 
te�ekkürlerimi sunar�m. 

 


