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Abduraşit İbrahim biyografisinin bazı meçhul yönleri 

Tatar halkının bütün müslüman dünyasının tarihinde adlarını bırakan ünlü 

şahısları vardır. Kendi şahsiyetiyle kuzeyle güneyi, doğuyla batıyı birleştiren 

Abduraşid İbrahim bunlar sırsındandır. Faaliyetinin coğrafya bakımından genişliği 

günümüzde bile pek çok kimseleri hayretler içinde bırakmaktadır. Sibirya’da 

doğup büyüyen bu adam müslümanların çıkarlarını Avrupa ve Asya’da, Uzak 

Doğu, Japonya ve Çin’de savunmuştur. 

Abduraşid İbrahim (1857-1944) – tatar müslüman imamı, kadı, vaiz ve 

yazar. İslam dini temellerini Kazakistan ve İdil-Ural bölgesindeki çeşitli 

medreselerde öğrenmiş. 1878 yılında tahsilini Medine’de devam etmiş. Sonra 1885 

yılında Rusya’ya dönmüş. Ceditçilik tarafdarı olarak A. İbrahim XIX yüzyılın 

ikinci yarısında tatar aydınları dairesinde ortaya çıkan İslam reformist hareketini 

takip etmiş. 1890 yılından sonra İslamcılık mevkilerinden bütün müslüman 

halklarını birleştirme amacını öne sürerek Çarlık hakimiyetine karşı 

propagandasını başlatmış. Bununla Rusya’nın Uzak Doğu’daki eski rakibi sayılan 

Japonya’nın ve batıda Osmanlı imparatorluğunun desteğini bulmuş. Orenburg 

müslüman cemaati idaresinin üyesi olarak İttifak el-Müslimin hareketinin önderleri 

ve müslüman kongrelerinin düzenleyicileri sırasına girmiş. Sünnîlerle şiileri 

birleştirme fikirlerini propaganda etmiş. Büyük iyimserlikle japonlara İslam dinini 

kabul ettirme olasılıkları hakkında yazdığı «Alem-i-İslam ve Japonya’da İntisar-i 

İslamiyet» hizmetinin müellifi. «Sirat-i Müstakim», «Tearuf-i Müslimin» «İslam 

Dünyası» isimleri altında birkaç İslam dergisini çıkarmış. 

Biyografisinin ayrı sahifeleri «Şahıslar» dizisinden olan «Abduraşit 

İbrahim» kitabında (Kazan: Cıyın, 2011, 431, derleyen – M. Usmanov) 

aydınlatılmıştır. Türkiye’deki faaliyeti (1910 yılından başlayarak), Sibiryalı gezgin 

ve politikacının Mehmet Akif Ersoy, Enver Paşa gibi ünlü şahıslarla ilişkileri, 



müslüman dünyasında geçen olaylar ve A. İbrahim’in olarla ilgili tutumu incelikle 

İsmail Türkoğlu’nun yazısında tarif edilmiştir. Bu mümtaz şahısın hayatı ve 

faaliyeti kendi zamanının değerleri, tarihi meydanda A. İbrahim’in kolayca 

katıldığı sosyal ve siyasi olaylar sınırları içinde Sebastian Tsviklinski yazısında yer 

alır. Çocukluğundan beri bütün hayatı yolculuklarda geçen bu adamın hareket 

yeteneği, hem çalışmalarında hem kitaplarında yansıyan siyasi vukufu ve 

söylediklerinin ikna kuvveti insanları hayretler içinde bırakmaktadır. En ilginç 

hizmetlerinden sayılan «Alem-i-İslam ve Japonya’da İntisar-i İslamiyet» kitabında 

yazar hareket ettiği yollar, taşıt araçları ve istasyonlar arasındaki mesafelerle 

yanısıra şaşırtıcı bir titizlikle gezdiği ülkelerin sosyal ve siyasi realiteleri hakkında 

da bilgiler verir. Siyasi inançları ve dünyadaki bütün müslümanları birleştirme 

özlemlerinden başka onun İdil-Ural bölgesi müslüman elitinin en ünlü temsilcileri 

sayılan Rizaeddin Fahreddin ve İsmail Gasprinskiyle en yakın ilişkileri Rusya’da 

İslam eğitimini ıslah etme konusuna değinmiştir. 

Yukarıda anılan bilginlerin son derece belgesel ve esaslı hizmetlerini 

inceleme bizi onları Sibirya’daki kardeşlerinin, Abduraşid kadı İbrahimin soyunun 

bugünkü devamcılarının bu mümtaz adama karşı tutumlarını açıklayan bazı 

malzemelerle ikmal etmeye sevketti. Ataları kendi şecerelerini yerli halkı İslama 

davet etmek için Orta Asya’dan Sibirya’ya gelen ve Sibirya tatarlarının oluşmasına 

katılan Buharalılarla bağlarlar. Onlar genellikle ticaretle uğraşmışlar, şeriat 

kurallarına sımsıkı şekilde bağlı kalmışlar, çar ordusunda askerlik yapmamışlar.  

Çağdaşımız Şihova Manviyenin (Hüseyin kızı, Omsk ili, Bolşereçinsk ilçesi, 

tarih öğretmeni, yurt bilgisi uzmanı) yazdıklarına göre Çarlık hakimiyeti tarafından 

zulüm yapılmaya başladıktan sona kendilerini Hazreti Muhammedin ahfadından 

sayan seyitler neslinin devamcıları tatar-buharalıların çıkarlarını korumak için 

Avsabaki oğullarından birini – Şeyh Alim Şihovu Çara göndermişler. Rivayetlere 

göre o Çarın kendisiyle görüşmüş ve ondan «Sibiryalı tatar-buharalılar için ebedi 

hürriyeti» alabilmiş. Tarihi Altmış göl diyarının sakinleri, şimdiki Omsk ilinin 

sakinleri küçük vatanlarına şöyle derler, hem Şeyh Alimin hem de Şeyh Kuçkarın 

daha ünlü kardeşi Ömer oğlu Abduraşid hacı İbrahimin şecerelerini özenle 



saklamaktadırlar. M.H. Şihova’nın notlarına göre İbrahimovlar şimdiki Omsk 

ilinin Bolşereçensk ilçesindeki Aubatkan köyünde, sonra Tara şehrinde yaşamışlar. 

Şimdiki kuşağı ünlü kardeşlerini bilge ve kültürlü adam olarak hatırlarlar, onun 

maneviyatına ve kendi fikirlerine sadıklığına hayran kalırlar. Hatıralar genellikle 

XX yüzyıl başlarında tatar-buharalıların Türkiye’ye hicretlerini düzenleme işleriyle 

ilgilidir. Kardeşlerinin anılarına göre A. İbrahim hicret hazırlıklarıyla XIX 

yüzyılda uğraşmaya başlamış. Çarlık hakimiyeti hicret iznini daha Rusya’da milli 

kurtuluş hareketinin şiddetlendiği 1901 yılında vermek zorunda kalmış. Fakat 

çeşitli sebepler dolayısıyla (burada köyün büyük bir kısmı söz konusudur) hicret 6-

7 seneye ertelenmiştir. Hicrete iyice hazırlık işlerini yapan, evlerini, hayvanlarını, 

ev eşyalarını satan insanlar bütün bu zaman aralığını kardeşleri ve tanıdıklarına 

sığınarak geçirmek zorunda kalmışlar. Ama bu zorluklar altında bile onlar 

kararlarından geri dönmemişler, müslüman ülkesi sayılan Türkiye’de bekleyen iyi 

kısmete güvenleri kaybolmamış. Bu da A. İbrahimin ikna kuvvetine bir delildir. 

Sadece 1907 yılında Yalankölün 60 evinden atlarla muhacirlerin birinci takımı 

yola çıkmış. Birkaç sene sonra 1910 yılının sonunda ve 1911 yılının başında büyük 

zorluklarla ikinci takım muhacirler yola çıkmış. Yolda onların birçoğu uzak yolun 

zorluklarına dayanamayarak vefat etmiş. Buna rağmen A. İbrahimin köydeşleri 

Sovyetler zamanında da hicret teşebbüslerinde bulunmuşlar, fakat pekaz kimse 

büyük zorluklarla gizlice Orta Asya’ya gidebilmiş ve oradan Türkiye’deki 

köydeşlerine katılmışlar. 

Kardeşleri Abduraşid İbrahimin şeceresini Hazreti Muhammedin gerçek 

hafidi sayılan Seyit Kuçkar Şeyh’ten başlarlar. Niyazova Fatma Usmanovnanın 

(1915 doğumlu, Omsk ili, Bolşereçensk ilçesi, Çernalı köyü sakini) söylediklerine 

göre Çernalı’dan Omsk şehrine geçtiğinde A. İbrahim 1920-1921 yıllarında 

onlarda, Yalankül köyünde ise Abduraşit hacı kardeşi Süleyman İbrahimovun 

oğulları İbrahimov Zeynulla ve Şeriflerde konuklamış. 

Atalarının notlarına göre Abduraşid hacı İbrahimin şeceresi aşağıdaki 

şekilde biçimlenir: 



Seyit Kuçkar Şeyh – Seyit Hızır-baki – Seyit Avas-baki – Seyit Fazulla – 

Seyit Avasbaki – Seyit Baba Şeyh – İbrahim – Mirhan – Ömer – Abduraşid – 

Abduraşid Hacının çocukları: 1) Münir, 2) Kadriye, 3) Fevziye, 4) Sabahat – 

torunları Hudayar İsker, Münir İsker. 

Abduraşid İbrahimin birçok ahfadı Türkiye’de, genellikle Boğredelik 

köyünde, daha Danimarka ve Almanya’da yaşamaktadırlar. 


