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ÖZ: 1917 yılında Rusya’da ideolojik olarak sosyal yapıdaki ekonomik temelli adaletsizliğe karşı, 
Lenin liderliğinde Ekim Devrimi, Rus Devrimi ve/veya Büyük Ekim Sosyalist Devrimi olarak 
adlandırılan siyasi bir değişim yaşanmıştır. Çok çeşitli isimler verilen ‘Bolşevik Devrimi’ sonucunda 
devrim karşıtı olan aristokrat kökenli pek çok ‘Beyaz Rus’, Rusya’dan İstanbul’a göç etmek zorunda 
kalmıştır. Bu nedenle çalışmada; Bolşevik Devrimi’nden kaçan Beyaz Rusların, İstanbul’un eğlence 
kültürüne etkilerinin Osmanlı’nın batılılaşma faaliyetleri ekseninde ‘Maksim Gazinosu’ özelinde 
incelenmesi konu olarak seçilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yönteminin 
tercih edildiği çalışmada, Bolşevik Devrimi sonrasında İstanbul’a gelen Rus göçmenlerden biri olan 
siyahi asıllı Frederick Bruce Thomas’ın (Fyodor Fyodorovich Tomas) Taksim’de yer alan Maksim 
Gazinosu’nu kurma süreci, durum çalışmasının bir türü olan tarihsel örgütleme yöntemi ile 
araştırılmıştır. Çalışmada belge tarama yöntemi, veri toplama aracı olarak monografik örneklemede 
tercih edilmiştir. Bu tercih doğrultusunda döneme ait görseller ve belgeler çeşitli internet temelli veri 
tabanları taranarak elde edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bolşevik Devrimi, Beyaz Ruslar, Eğlence Hayatı, Gazino Kültürü, Toplumsal 
Değişim. 

 
 

The Effects of White Russians who immigrated to Istanbul after the 1917 
Bolshevik Revolution on Entertainment Culture: Maksim Casino 

 
Abstract: In 1917, a political change called the October Revolution, the Russian Revolution and/or 
the Great October Socialist Revolution took place under the leadership of Lenin, against the 
economic-based injustice in the ideological social structure in Russia. As a result of the 'Bolshevik 
Revolution', which was given various names, many 'White Russians' of aristocratic origin, who were 
against the revolution, had to immigrate from Russia to Istanbul. Therefore, in the study; Examining 
the effects of the White Russians escaping from the Bolshevik Revolution on the entertainment 
culture of Istanbul, in the axis of the westernization activities of the Ottoman Empire, in the "Maksim 
Casino" has been chosen as the subject. In the study, in which the case study method was preferred, 
one of the qualitative research methods, the process of establishing the Maksim Casino in Taksim of 
black-born Frederick Bruce Thomas (Fyodor Fyodorovich Tomas), one of the Russian immigrants 
who came to Istanbul after the Bolshevik Revolution, is a type of case study. It was researched with 
the historical organization method. In the study, document scanning method was preferred in 
monographic sampling as a data collection tool. In line with this preference, images and documents 
belonging to the period were tried to be obtained by scanning various internet-based databases. 
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Giriş 

 “1903 yılında önce Brüksel daha sonra Londra’da yapılan parti kongrelerinde iktidara 
gelmenin yolunun devrimci mücadeleyle gerçekleştirilmesi görüşü ağır basmıştır. Bu 
görüşte olan Lenin ve yandaşlarına çoğunluk anlamına gelen Bolşevik denmiştir.”1 Bu 
nedenle 20.yy’ın önemli halk hareketlerinden biri olan Bolşevik Devrimi adını, Lenin 
taraftarlarından (Bolşeviklerden) almıştır. Lenin karşıtı olan Martov yanlıları ise 
Menşevik olarak adlandırılmışlardır.2 Fransız Devrimi’nden sonra Dünya tarihinde önemli 
uluslararası sonuçları olduğu bilinen Bolşevik Devrimi’nin, I. Dünya Savaşı’nın seyri ve 
sonuçları üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olmuştur. Bolşevik Devrimi ile meydana 
gelen proletarya iktidarı sayesinde sosyalist ideoloji, fiili olarak devlet yönetiminde 
uygulama alanı bulmuştur.3 Rusya’da meydana gelen yenilikçi toplumsal hareketlerle 
birlikte Dünya genelinde ideolojik temelli bir bölünme yaşanmıştır. II. Dünya Savaşı 
sonrasında ise iki kutuplu dünyanın oluşmasında sosyalizm-kapitalizm karşıtlığının 
temelinde Bolşevik Devrimi’nin etkili olduğu söylenebilir. 

Antonio Gramsci’nin “Kapital’e Karşı Devrim”4 olarak nitelendirdiği Bolşevik 
Devrimi’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal etkileri, Osmanlı Devleti’nde de görülmüştür. 
1917 yılında yaşanan Bolşevik Devrimi’nde Rusya’da bulunan Çarlık yanlısı ordular Kızıl 
Ordu karşısında yenilgiye uğrayınca Rus aristokratlar, yakın ve güvenli bir merkez olarak 
gördükleri İstanbul’a göç etmek zorunda kalmışlardır. Zorunlu olarak gerçekleştirilen bu göç 
ile İstanbul’a gelen mültecilere, ‘Kızıl karşıtı’ anlamında ‘Beyaz Rus’ denilmiştir. Beyaz 
Rus’lar önceleri İstanbul’u kalıcı bir yerleşim olarak görmemişler, kısa zamanda ülkelerine 
geri döneceklerini düşünerek Rusya’daki yaşantılarını yerleştikleri yerlerde de devam 
ettirmeye çalışmışlardır. Ancak 1917 yılında başlayan bu zorunlu misafirlik 1923 yılına kadar 
sürünce, ekonomik olarak zorluk yaşayanlar kendilerine uygun işlerde çalışmak zorunda 
kalmışlar ve kültürel olarak da yaşadıkları topluma entegre olmaya çalışmışlardır.   

1917 yılından 1923 yılında Fransa’nın mültecileri kabul etmesine kadar geçen sürede 
Beyaz Ruslar, özellikle İstanbul’un gündelik hayatı ve sosyal yaşamına; yeni eğlence 
uygulamaları, restoran/pastane kültürü, yüzme alışkanlığı gibi yenilikleri 
kazandırmışlardır. Kurtuluş Savaşı’ndan hemen önce gerçekleşen bu göç hem kısa sürmesi 
hem de Osmanlı Devleti’nin mütareke yıllarının sarsıntılı bir sürecini yaşaması nedeniyle 
yeterince araştırılmamıştır. Bu nedenle literatürdeki boşluğu doldurmak amacıyla 
İstanbul’da bir dönem yaşamış ve vefat etmiş Afro-Amerikan asıllı Rus Aristokratlardan biri 
olduğu bilinen Frederick Bruce Thomas’ın (Rusça adıyla Fyodor Fyodorovich 
Tomas’ın) Taksim’deki Maksim Gazinosu’nu kurarken İstanbul’da yaşadıkları, toplumsal ve 
kişisel özellikleri üzerinden incelenmiştir. Bu doğrultuda İstanbul’un eğlence kültürüne 
Ruslar tarafından getirilen yenilikler tartışılmıştır.  

Frederick Bruce Thomas’ın çok katmanlı kimlik özellikleri, bir göçmen olarak Osmanlı 
Toplumu’na entegrasyonu ve Osmanlı toplumunun yeniliklere adaptasyonu bakımından 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu bakımdan ampirik olarak nitelendirilebilecek olan 
çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi tercih edilmiştir. Veri 
toplama aracı olarak belge taramanın kullanıldığı çalışmada, derinlemesine çalışma yapmak 
amacıyla monografik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sahası olarak, göç eden 
Beyaz Rusların yerleşmeyi daha fazla tercih ettikleri İstanbul seçilmiştir. İstanbul’un eğlence 

 
1 Görgen, İ. "Rusya’da Stalinizm’in Doğuşu" Avrasya İncelemeleri Dergisi 10 (2021): s.225-248. 
2 Ekici, Y. "Bolşevik İhtilâlinin Ortaya Çıkması ve Sebepleri". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
27 (2017): s. 265-276. 
3 Ağır, O. “Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi” 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019) 16 (1): s. 325-342.  
4 Yetiş, M. “Genç Gramsci ve Ekim Devrimi”, 100. Yılında Ekim Devrimi (Haz: Gökhan Atılgan) 
(İstanbul: Yordam Kitap) (2017): s. 353-376. 
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dünyası kapsamında gerçekleştirilen çalışmada Taksim’de yer alan ilk Maksim Gazinosu 
örneklem olarak alınmıştır. 

1920’lerde İstanbul’a Gelen Beyaz Rus Sığınmacı/Mültecilerin Durumu 

Sovyet Rusya’nın sömürgecilik karşıtı olarak Osmanlı Devleti ile benzer politikalar 
gütmesi, Rusya’nın bölgede yalnız kalmak istememesi, Osmanlı’nın Anadolu’ya yerleşen 
işgal kuvvetlerine karşı isyan için örgütlenme çabaları Osmanlı-Rus ilişkilerini olumlu yönde 
etkilemiştir. Bu nedenle Beyaz Ruslar, Avrupa’ya iltica etmeden önce Osmanlı topraklarını 
bir ara istasyon olarak görerek, özellikle İstanbul’dan güvenli buldukları bölgelere göç 
etmişlerdir. Rusların Osmanlı Devleti’nden kalıcı olarak yerleşmek amacıyla toprak 
talebinde bulunmamaları, göçmen yerine sığınmacı/mülteci olarak kabul edilmeleri 
sonucunu doğurmuştur. 

Bolşevik Devrimi sonrasında İstanbul’a gelen sığınmacı/mültecilerin sayılarını Kızıl Ordu 
karşısında yenik duruma düşen Beyaz Ordu Komutanlarından eski bir aristokrat aileden 
gelen General Baron Piotr Wrangel’in (1878-1928) açıklamalarından öğrenebilmekteyiz.5 
General Wrangel kendi komutası altındaki Kırım’dan Kasım 1920’de 135.000 Rus mültecinin 
İstanbul’a geldiğini ve böylece Rusların İstanbul’daki toplam sayısının 167.000 olduğunu 
açıklamıştır. 1922 yılında Polis Müdürlüğü’nün yaptığı sayıma göre 1922 yılında İstanbul 
nüfusuna 710.286 kişi kayıtlıdır. Bu nüfusun 373.124’ü Müslüman, 158.219’u Rum, 87.919’u 
Ermeni, 40.018’i Musevi ve 51.006’sı diğer unsurlardan oluşmaktadır.6 İstanbul’un 1900’lerin 
başındaki nüfusunun 900 bin kişi civarında olduğu düşünüldüğünde, 150 bin kişi üzerinde 
Beyaz Rus’un kentin sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamındaki yüksek etkisi 
anlaşılabilmektedir. 

1917 yılında yaşanan Bolşevik Devrimi sonrasında özellikle Odesa ve Kırım’dan gelen 
Rus sığınmacı/mültecilerin ortak özelliklerinin aristokrat kimlikleri olduğu söylenebilir. 
Ayaklanan proletarya karşısında yenilen aristokrasi, yaşanan devrimle yerinden edilmiştir. 
Aristokratların geri dönme umuduyla Rusya’dan ayrılırken yanlarına değerli varlıklarını 
almamaları, sığınmacı/mültecilerin yerleşme problemleri çözüldüğünde geçinmek için 
çalışmak zorunda kalmalarına neden olmuştur. Ancak göçle gelen aristokratların ülkelerinde 
belirli bir ekonomik güçleri olduğu için pek çoğunun geçimlerini sağlayabilecekleri 
meslekleri bulunmamaktadır. Bu nedenle pek çok aristokrat; sepet-oyuncak-yün bebek 
yapımı, bahçıvanlık, halıcılık, ayakkabıcılık, garsonluk, seyyar satıcılık, dikiş-nakış, taksi 
şoförlüğü, gazete dağıtımı gibi geçici işlerde çalışmışlardır.7 Bir dönemin aristokratlarının 
yaşamlarını kazanmak üzere yaptıkları bu tür geçici işler, ekonomik zorluklar yaşayan 
sığınmacı/mültecilerin sosyal yaşamını oldukça zorlaştırmaktadır. Ancak bu durum, 
ekonomik durumu nispeten iyi olanların Rusya’daki yaşantılarını İstanbul’da da devam 
ettirmelerine engel olmamıştır. Zenginliklerini koruyabilmiş olanlar şehrin eğlence hayatına 
renk getirmişlerdir.  

“İstanbullu’ya Rusya’nın Armağanları Haraşolar” makalesinde Zafer Toprak, bu durumu; 
“…İşte Beyaz Ruslar gelip lokanta, konser, bar, kabare ve kumarhane açınca Beyoğlu yeni bir 
veçhe kazanır. Ekserisi Rus Yahudileri tarafından yönetilen bu yerlerde Osmanlı delikanlısı 
Ruslara özgü gece hayatı ve eğlencesini tanır. Böylece işgal altında kan ağlayan bir kent 
halkının, Ruslar sayesinde biraz yüzü güler, İstanbul’un durgun ve kapalı yaşamına bir 
canlılık gelir”8 olarak özetlemektedir. 

 
5 “General Wrangel At The University Club” The Orient, 9/1(Ocak 1922) s. 1-2. 
6 Toprak, Z., “Tarihsel Nüfusbilim Açısından İstanbul’un Nüfusu ve Toplumsal Topografyası”, 
Toplum ve Ekonomi, Nisan, sayı 3 (1992), s.109-120. 
7 Dumesnil, V., “İşgal İstanbul’u”, İstanbul Kitaplığı, İstanbul (1993), s. 33. 
8 Toprak, Z.,” İstanbulluya Rusya’nın Armağanları Haraşolar”, İstanbul Dergisi, Sayı 1(1992) s. 73. 
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Beyaz Rus Sığınmacı/Mülteci Afro-Amerikan Frederick Bruce Thomas ya da 
Fyodor Fyodorovich Tomas (1872-1928) 

Kuşağının en başarılı iş adamlarından biri olan Frederick Bruce Thomas ya da Fyodor 
Fyodorovich Tomas da Bolşevik Devrimi’nin ardından İstanbul’a sığınan Ruslardan biridir. 
Thomas’ı diğer Beyaz Ruslar’dan ayıran en önemli özellik, siyahi kökenli bir Afro-Amerikalı 
olarak Rus vatandaşlığına sahip olmasıdır.  

Thomas, 1872'de Amerika’nın Mississippi eyaletinde Coahoma’da doğmuştur. Thomas’ın 
ebeveynleri, özgür bırakıldıktan sonra çalışarak kendi çiftliklerini kurmuşlar ve servet 
edinmişlerdir. Ancak Thomas’ın ailesi, Afrikalı-Amerikalı kökenlere sahip oldukları için 
ırkçılığa mazur kalarak 1886'da ‘Beyaz’ çiftçiler tarafından Memphis’e göç etmek zorunda 
bırakılmışlardır. Burada da karşılaştıkları ırkçı uygulamalardan kaçmak amacıyla Memphis 
sonrasında Chicago’ya ve ardından Brooklyn’e giden Thomas ve ailesi, 1894'te Afrika 
kökenli siyahi Amerikalıların Fransa Devleti tarafından kabul edilmeleri sonucunda 
Avrupa’ya gitmiştir (bkz: Resim 1). Fransa’da restoranlarda garson olarak çalışarak hizmet 
sektöründe kendini geliştiren Thomas, 1899'da Afrika kökenli insanların neredeyse hiç 
bilinmediği bir ülke olan Rusya'ya aristokrat bir aileye hizmet etmek için gitmiştir. 
Thomas'ın Moskova'daki kariyeri, Fransa’dakinden çok daha başarılı olmuştur. Fransa’da 
restoranlarda edindiği tecrübe ile Moskova’da ‘Akvaryum’ adında büyük bir eğlence mekânı 
kuran Thomas, burada Rus aristokratlarını Fransız tarzı tiyatro eğlenceleriyle tanıştırmıştır. 
Bu dönemde bir Rus vatandaşı ile evlenen Thomas, Rus vatandaşlığı alan ilk Afro-
Amerikalılardan biri olmuştur. İsmini, Rusça Fyodor Fyodorovich Tomas olarak değiştiren 
Thomas, ırkçılık nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden kaçan siyahların, savaşlara 
rağmen Avrupa'da ekonomik kazanç elde ederek başarılı olabileceğinin çarpıcı bir örneği 
olmuştur. 

 

Resim 1: Frederick Bruce Thomas, 1896, muhtemelen Paris'te. 

 

1917 yılındaki Ekim Devrimi ile iktidara gelen Bolşevikler tarafından göçe zorlanan 
kişilerden biri olan Thomas bu defa Afrikalı-Amerikalı değil, sonradan evlilik yoluyla 
edindiği aristokrat kimliği nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Thomas kendini ve 
ailesini kurtarmak için 1919 yılında Sovyet Rusya'dan kaçarak İstanbul’a gelmiştir. Bu kaçış 
sırasında tüm servetini geride bırakmış olmasına rağmen, İstanbul’a geldikten üç ay sonra 
Şişli’de ‘Stella Kulübü’ isimli bir eğlence mekânı açmayı başarmıştır. Thomas'ın 1919 
İstanbul’undaki ilk ticari girişimi olan Stella Kulübü, dansçıların olduğu bir açık hava 
sahnesi ve işgal kuvvetleri askerlerinin canlı müzik istekleri için bir orkestra sağlamaktaydı. 
(Bkz: Resim 2) 
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Resim 2: Stella Kulübü, 1920 (Al’manakh nashi dni/Almanach nos jours, no. 10, c. 1920.) 

 

Stella Kulübü, o dönemde Şişli tramvay hattının sonunda yer alan “L’Hôpital de la Paix” -
Fransız Lape Hastanesi-‘nin yanında, geniş bahçesi olan yazlık bir açık hava mekanıdır. 31 
Ağustos 1919 tarihinde mekânın gazetelere verdiği bir ilanda, Türkiye’ye giren ilk caz 
topluluğuna da işaret edilmektedir. Buna göre; “İstanbul’da ilk kez bir Jazz-Band: Avrupa’da 
çok sansasyon yaratmış olan Mr. F.Miller ve Mr. Tom.”9 Stella’da sahne almışlardır. “Bu 
ortamda icra edilen müzik türleri ve icra eden orkestralar genel bir isimle anılır: “cazband”. 
Caz müziği çalan orkestra olan “jazz band”den İstanbul’da kullanılan anlamıyla cazbanta 
atfedilen geniş anlam, fokstrot, çarliston, kanto, tango ve caz gibi dans müziklerini ve 
piyano, kontrbas, davul, bakır nefesliler, keman ve akordeon gibi çalgıların kullanıldığı 
orkestraları tasvir eder.”10 Türkiye'ye ilk defa caz ithal eden kişi olduğu söylenebilecek olan 
Thomas, şehrin yerlileri, işgalci askerler ve sığınmacı/mülteciler tarafından eğlence 
sektöründeki girişimleri nedeniyle oldukça takdir toplamıştır.  

Stella Kulübü’nün daha çok yazlık bir mekân olması, Thomas’ı kışlık-kalıcı bir eğlence 
mekanı oluşturmaya itmiştir. 1921 yılında Taksim Gümüşsuyu Mahallesi, Sıraselviler 
Caddesi, 39-47 numarada kurulan Cine Magic (Majik) Sineması’nın altındaki büyük salonu 
kiralayarak burayı Maksim Gazinosu'na dönüştürmüştür. İstanbul’da sinema olarak 
kullanılmak üzere 1914 yılında, inşa edilen ilk bina olan yapının mimari Giolio Mongeri’dir. 
Sinemanın ilk sahibi ise Sarıcazade Ragıp Paşa'dır.11 Stella’daki cazband’lı eğlence anlayışını 
Maksim Gazinosu’nda da geliştirerek sürdüren Thomas, kısa zamanda oldukça büyük bir 
zenginlik elde ederek şehrin tanınan simaları arasında yerini almıştır. 

Fikret Adil, İstanbul’da ilk gerçek caz topluluğunun işgal yıllarında Maksim ‘de çaldığını 
şöyle anlatmaktadır: “Gerçek anlamıyla ‘caz’ takımını İstanbul, ilk olarak Maksim ’de 
dinledi. Bu dinlenilen caz, ‘7 Palm Beach’ adını taşıyan ve her biri birer virtüöz olan yedi 
zenciden oluşan orkestraydı. […] Palm Beach cazbandı, İstanbul’u yolculuklarının son 
durağı olarak belirlemişti. Burada sözleşmeleri bitip de ayrıldıktan sonra birbirlerinden de 
ayrıldılar ve her biri dünyanın büyük orkestralarındaki yerlerini aldılar.”12 

1921-1927 yılları arasında faaliyette kalan Maksim Gazinosu, İstanbul’a getirdiği danslı 
eğlence anlayışı ile oldukça başarılı olmasına rağmen Thomas, borçları nedeniyle 1928 
yılında Sultanahmet Hapishanesi’ne kapatılmıştır. Thomas, Sultanahmet Hapishanesi’nde 

 
9https://www.theswingpost.com/1920ler-turkiyesinde-en-cok-dans-edilen-10-mekan/ 
(erişim:27.05.2022) 
10 Aykent, C., “Ulus’tan Çankaya’ya Alışılmadık Sesler: Ankara’nın Caz Serüveni (1940-1980)” Ankara 
Araştırmaları Dergisi (2021), 9(1), s.187-208. 
11 http://aykiriakademi.com/ayrkiri-akademi-yasam/aykiri-akademi-yasam-kent-kulturu/beyoglu-
nun-eski-sinemalari (erişim:27.05.2022) 
12 Fikret Adil, Avare Gençlik & Gardenbar Geceleri, İstanbul: Sel Yayıncılık 2021, s. 20-21. 

https://www.fransizlape.com/
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1928 yılında 56 yaşında vefat etmiştir. Ten rengi yüzünden İstanbul’da yargılanmayarak tüm 
toplum tarafından kabul edilen Thomas hakkında, 8 Temmuz 1928'de The New York 
Times’da, şu satırlar yer almıştır: “Servet Kaybeden Amerikalı Zenci, Beş Parasız ve Borçlu 
Öldü.” Böylece Afrikalı-Amerikalı Frederick Thomas'ın Türk borçlular hapishanesinde 
ölümü anavatanına bildirilmiştir. Times'ın ölüm ilanına göre, “Amerikalı zenci Frederick 
Thomas… Yeni Türk Cumhuriyeti’nde Caz Sultanıydı, Maksimi kurdu. Bu kabare kısa 
sürede şehrin gece hayatının önde gelen eğlence yeri oldu. İstanbul; mutfak, dekorasyon ve 
eğlence konularında Rus dehasından yararlandı” demiştir.13 (Bkz: Resim 3) 

 

Resim 3: Taksim Maksim'in İlk Kurucusu, Sahibi ve İşletmecisi Frederick Bruce Thomas 

Maksim Gazinosu’nun Kuruluşu 

New York Times Gazetesi’nde ‘Caz Sultanı’ olarak anılan Thomas, günümüze kadar gelen 
Türk kültür dünyasında önemli bir yere sahip olan Maksim Gazinosu’nu ilk kuran kişidir. 
Gastronomi, dekorasyon ve eğlence konularında Türk eğlence dünyasında önemli bir yere 
sahip olan Maksim Gazinosu, adını Thomas’ın rol model olarak seçtiği kişiden almaktadır. 
Thomas'ın daha önce Moskova’dayken açtığı eğlence kulübünü de Maksim olarak 
adlandırmayı seçmesi de bu bakımdan tesadüf değildir. Thomas’ın rol model olarak kabul 
ettiği ‘Maxime Gaillard’, Paris'in ünlü Maxim’inde 1893’te garson olarak işe başlamış daha 
sonra çalıştığı mekânı satın alarak küçük bir bistro olarak işletmiştir.  

Frederick Thomas, muhtemelen Fransa’da bulunduğu süre boyunca Maxim’i ziyaret 
etmiş ve kendi hikayesine benzeyen tarihini öğrenmiştir. Maxime Gaillard’ı kendisine örnek 
alan Thomas, İstanbul’daki eğlence mekanına da bu nedenle ‘Maksim’ ismini vermiştir. 
Thomas, Şişli’de açtığı ilk eğlence mekânı olan ‘Stella Kulübü’ sonrasında, 1921 yılında 
Sıraselviler Caddesi'nin girişindeki Cine Magic (Majik) Sineması’nın altında yer alan büyük 
salonda Maksim Gazinosu’nun açılışını yapmıştır. Rus yemekleri sunan ve hem yerel halka 
hem de Rus sığınmacı/mülteci topluluğuna batı tipi eğlence anlayışı bakımından hitap eden 
bu mekân, aynı zamanda Rus dekorasyon anlayışına göre tasarlanmıştır. 1921-1927 yılları 
arasında hizmet veren mekân, Fransa, Rusya ve ABD’den getirilen müzisyenler sayesinde 
İstanbul’un yerel halkını, işgalcilerini ve zorunlu misafirlerini caz ile tanıştırmıştır. Aynı 
zamanda dans da edilebilen Maksim Gazinosu gibi mekanlara, bu tarihten itibaren ‘dancing’ 
(İngilizce dans etmek) denilmiştir. İngiliz askeri gazetesi Orient News’ de İstanbul’un ünlü 
gece kulübü Maksim ’in ilanı 2 Nisan 1922’de çıkmıştır. Bu ilana göre, Amerikan bir 

 
13 https://www.loc.gov/item/sn78004456/1916-11-05/ed-1/ (erişim:27.05.2022) 

https://www.loc.gov/item/sn78004456/1916-11-05/ed-1/
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cazbandın sahne alacağı bu nedenle Gazino tarafından İngiliz işgal kuvvetlerine bir ayrılacak 
tanınacağı belirtilmektedir. Frederick Thomas, Stella Kulübü bilen eski müşterilerinin 
Maksim Gazinosu ile bağlantı kurmasını sağlamak için geçici olarak eski eğlence bahçesinin 
adını da ilanlarına eklemiştir. (Bkz: Resim 3) (Bkz: Resim 4) 

 

 

Resim 3: İngiliz Askeri Gazetesi Orient News’ de Çıkan Maksim Gazinosu’nun 2 Nisan 1922 Tarihli İlanı 

 

Resim 4: Maksim Gazinosu’nun iç mekanını gösteren gravür 

Dans etmek için tasarlanan bu eğlence mekânı, günümüz Türkiye'sinin gazinolarına 
öncülük etmiştir. 1950'lerden bu yana, Türkiye'nin en ünlü sanatçılarının çoğu, Büyük 
Maksim (Grand Maksim) sahnelerine çıkmıştır. Frederick Bruce Thomas'ın İstanbul'a 
getirdiği yenilik, yüz yıl kadar kentin temel eğlence biçimi olmuş, İstanbul’un sakinlerinin 
hafızlarında yer etmiştir. (Bkz: Resim 4) Öyle ki Maksim Gazinosu kapandıktan sonra Nazım 
Hikmet, 1929 yılında deneysel şiirlerinin bulunduğu ‘835 Satır-’ isimli Latin harfleriyle 
yayımlanan ilk kitabında Maksim Gazinosu’nun görkemli günlerinden aşağıdaki gibi 
bahsedilmiştir:  
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“Çalsın Maksim barın cazbant kolu 
çal bre kara köpoğlu 
anlatayım Konstantinapol’ü: 
Yüzük, bilezik, gerdanlık, küpe 
muslin, krepdöşin, tül, ipek 
Şu herif de karıma sersemce kur yapıyor pek!”14 

Sonuç ve Tartışma 

Devrim sonrasında İstanbul’da geçirilen süre her ne kadar kısıtlı olsa da aristokrat kökenli 
Rus toplumunun özellikle İstanbul’un kent yaşamında oldukça etkili olduğu söylenebilir. 
Tüm Dünya için şartların oldukça olumsuz olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu zorunlu 
göç ile gelen Rus sığınmacı/mültecilerden müteşebbislerin çıkmasının, göç eden Rusların 
sosyo-demografik yapısından kaynaklandığı söylenebilir. Çoğunluğu meslek sahibi olmayan 
ve Rusya’nın aristokrat sınıfına dahil olan bu mülteciler, alışmış oldukları yaşam tarzını 
İstanbul’da da sürdürmek istemişler ve bununla ilgili olarak da toplumsal kurumlarını 
imkanlar dahilinde yeniden inşa etme çabasında bulunmuşlardır.  

1920’lerde sosyo-ekonomik ve kültürel alandaki değişimler eğlence anlayışında da bazı 
farklılaşmaları ortaya koymuştur. Osmanlı Dönemi’ndeki Doğu’ya özgü toplumlarla ortaklık 
gösteren dans, cambazlık, şiir ve öyküye dayalı kültürel olarak zengin içeriğe sahip olan 
eğlence anlayışından, Cumhuriyet Dönemi’ndeki Batı tarzı eğlenceler olan balo, dans, kabare 
ile bir tür toplumsal değişim söz konusu olmuştur. Bu değişimde caz müziği, batı dansları 
gibi yenilikler, dönemin şartları dahilinde Türk toplumunun belirli kesimleri tarafından hızla 
benimsenmiştir. 

Türkiye’de cazın temellerinin klasik müzik eğitimi görmüş olan kemancı Leon 
Avigdor’un 1920’lerde gerçekleştirdiği Paris seyahatinde cazla tanışıp alto saksafona 
başlamasıyla atıldığı iddia edilse de Frederick Bruce Thomas'ın Batı’dan ithal ettiği caz 
eğlencesinin de İşgal Dönemi İstanbul’unda oldukça benimsendiği söylenebilir. Frederick 
Bruce Thomas’ın doğuştan getirdiği Afrikalı-Amerikan ve sonradan kazandığı Beyaz Rus 
kimliklerini birlikte taşıyan bir müteşebbis olarak kurduğu Maksim Gazinosu, dönemin 
öncü mekanları arasında yer almakla birlikte Türk eğlence yaşamına getirdiği kalıcı 
değişiklikler bakımından da bir ilk olmuştur.  
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