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DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

ÖNSÖZ
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve onun içinde yer alan Türk Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri hakkında araştırmaların Türkiye’de yetersiz kaldığı yıllarda
Dr. Baymirza Hayit kaleme aldığı eserleriyle büyük bir boşluğu doldurmuştur. Çünkü
Türkiye’de Rusça bilen ve Sovyet tarihini araştıran uzmanlar neredeyse yok gibiydi.
Bunun en büyük sebebi, soğuk savaş döneminde Türkiye’de Rusça öğrenmeye çalışmak, Rusça eserler okumak sakıncalıydı. Bunlar komünizm propagandası yapmakla suçlanabiliyordu. Ayrıca Türkistan’daki cumhuriyetlere giderek dil öğrenmek ve
araştırma amaçlı seyahat imkanı da yoktu.
Öte yandan Türk Sovyet Cumhuriyetlerinde de milli tarih konusunda araştırma
yapmak, makale ve kitaplar neşretmek mümkün değildi. Çünkü katı Sovyet rejimi
kendi ideolojik görüşlerinin dışında veya ona karşı yorum ve fikirleri içeren araştırmalara yasak koymuştu. Buna uymayan akademisyen veya yazarlar en ağır cezalara
çarptırılıyordu. İşte böyle bir ortamda Baymirza Hayit o dönemde Türkistan tarihinin
gerçeklerini kaleme alan az sayıdaki araştırmacılardan biriydi.
Onlarca kitabı ve yüzlerce makalesi bulunan Hayit’in en önemli özelliği eserlerini
önce Almanca veya İngilizce yayınlamasıydı. Daha sonra eserleri Türkiye Türkçesi’ne
çevrilerek yayınlanmaktaydı. Bundan dolayı Hayit’in çalışmaları dünya çapında etkili
olmuş ancak Sovyet basınında sık sık ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Tüm sıkıntı ve
zorluklara rağmen Hayit vefatına kadar Türkistan tarihi konusundaki gerçekleri yazmaya, konferans ve seminerlerde dile getirmeye devam etti. Bu sene doğumunun
100. yılı olması vesilesiyle büyük tarihçiyi uluslararası çapta anmak bizim için bir
görevdi. Bu görevi yerine getirmek üzere İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca uluslararası sempozyum çerçevesinde Türkistan Türk Cumhuriyetlerinden gelecek bilim adamları ve Türk tarihçilerinin birlikte büyük tarihçinin hayatını adadığı
Türkistan tarihi araştırmalarının günümüzde geldiği nokta da değerlendirilebilecekti.
Bu amaçla yola çıkıldığında Dr. Baymirza Hayit’in çok takdir edilip sevildiğini de
müşahede ettik. “Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan
Tarihi Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu” olarak duyuru yaptığımızda Türkiye
ve çeşitli ülkelerden iki yüze yakın bilim adamından müracaat geldi. Ancak iki günde
imkanlarımız dahilinde yurt içinden 20 ve yurt dışından 20 olmak üzere toplam 40
bilim adamının katılacağı bir sempozyum düzenleyebildik. 9-10 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sempozyuma
birbirinden kıymetli bildiriler sunuldu. Sempozyuma ilgi gösteren tüm katılımcılara
teşekkür ederiz.
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Uluslararası sempozyumun ulaşım, konaklama ve iaşe masraflarını karşılamak
üzere yardımlarına başvurduğumuz kurumlar hiç tereddüt etmeden desteklerini verdiler. Sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından gelecek konukların ulaşım masraflarını
karşılama hususunda yardımcı olan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’a ve sempozyum konuşmacılarının konaklama ve bildiri kitabı gibi sempozyumun
basım yayın masraflarını karşılayan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne ve Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak’a, sempozyumun İstanbul Üniversitesi bünyesinde
gerçekleştirilmesi için gerekli izinleri veren ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinde misafirlerimizi ağırlayan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a,
sempozyumun fikir aşamasından faaliyet aşamasına geçmesinde büyük maddi ve
manevi desteği olan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural’a,
sempozyumun düzenlenebilmesi için desteklerini esirgemeyen İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret Turan ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Ürekli’ye ve sempozyumun basılı ve görsel malzemesinin tasarım ve basımını karşılayan Türk Ocağı İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram’a düzenleme kurulu adına müteşekkiriz. Ayrıca
yurtdışından gelen konukların sempozyum dışında ağırlanması hususunda yardımlarını esirgemeyen Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği ile Kazak Türkleri
Eğitim ve Araştırma Derneği’ne de sempozyum düzenleme kurulu adına teşekkürü
bir borç biliriz.
Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese sempozyum düzenleme
kuruluna adına bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız.
						
Editörler
						
Prof. Dr. Abdulvahap Kara
						
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul
						
Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu
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İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Fikret Turan’ın
Açılış Konuşması
Saygıdeğer Rektörüm, Türk Tarih Kurumu Başkanı, Türk Ocağı İstanbul Şubesi
Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi ve
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, değerli
misafirler ve öğrenciler,
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü olarak Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği,
Türk Tarih Kurumu ve Türk Ocağı İstanbul Şubesi ile birlikte hazırladığımız “Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları” isimli uluslararası sempozyuma hoş geldiniz. Kurulduğu 1924 yılından beri Türk
dünyasının dil, edebiyat, kültür, tarih, sanat tarihi, eğitim ve uluslararası ilişkiler
alanlarında çalışmayı ve üstün nitelikli eserler ortaya koymayı hedefleyen İstanbul
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü böylesi bir sempozyuma ev sahipliği
yapmaktan dolayı oldukça sevinçlidir. Desteğiniz ve katılımınız bizlere büyük mutluluk vermiştir, sağ olunuz, var olunuz.
Türkiyat Enstitüsü kurulduğu günden beri Türk dünyasının yetiştirdiği büyük bilim ve mücadele adamlarına kucak açmıştır. Başta Reşid Rahmeti Arat ve Ahmet Caferoğlu olmak üzere Türk dünyasını temsil eden birçok önemli bilim adamı Enstitüde
yönetici, öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev yapmışlar, hizmette bulunmuşlardır. Bunda Enstitünün kurucusu Ordinaryüs Profesör Fuad Köprülü ile arkadaşlarının öngörülü çalışmaları ve faaliyetlerinin önemli payı olmuştur. Enstitü bünyesinde
1925 yılından beri çıkmakta olan Türkiyat Mecmuası’nda Türk dünyasının birçok
meselesi üzerine makaleler ve incelemeler düzenli olarak yayımlanırken, Enstitünün düzenlediği Milletlerarası Türkoloji Kongreleri’ne Türk dünyasından çok sayıda
bilim adamı davet edilerek Türkiye Türkolojisi ile Türk dünyasının çeşitli bölgelerinde çalışmakta olan Türk dünyasına gönül vermiş Türkologlar arasında ilişkilerin
geliştirilmesi doğrultusunda ciddi gayretler gösterilmektedir. Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti’nin kurduğu ilk bilimsel Enstitü olarak bu çalışmalarını
aksatmadan sürdürmektedir.
Bu kapsamda, Enstitümüz, Türkistan’ın bağımsızlığı için mücadele etmiş büyük
mücadele, bilim ve fikir adamı Baymirza Hayit’i 100. doğum yıldönümünde anarken onun hayatını, mücadelesini, fikirlerini ve bilim adamı olarak eserlerini birçok
açıdan incelemeye fırsat sunan bu sempozyumu hazırlamaktan büyük onur duymaktadır. Ömrünün büyük kısmını vatanından uzakta geçirmek zorunda kalmış, soruşturmalara uğramış, ancak her zaman vatanının bağımsızlığı, hürriyeti ve geleceği
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için mücadele etmiş Baymirza Hayit’i daha iyi anlamamızı sağlayacak bilimsel çalışmalarını bizlere sunacak olan katılımcı bilim adamlarına şükranlarımızı sunarım.
Bu sempozyumun gerçekleşmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Tarih Kurumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
ve İstanbul Rumeli Üniversiteleri ile Türk Ocağının değerli yöneticilerine Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü olarak ne kadar teşekkür etsek azdır. Sempozyumun gerçekleşmesi doğrultusunda büyük özveriyle çalışan başta değerli öğretim üyemiz Yrd.
Doç. Dr. Ömer Kul olmak üzere sempozyum hazırlama kuruluna, bilim kuruluna ve
sekretarya ekibine ayrıca teşekkürler ederim. “Doğumunun 100. Yılında Baymirza
Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları” isimli uluslararası sempozyuma
tekrar hoş geldiniz der, hepinize saygılar sunarım.
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Türk Ocağı
İstanbul Şubesi Başkanı
Dr. Cezmi Bayram’ın
Açılış Konuşması
Bugün burada değerli bilim adamı, fikir adamı, düşünce adamı ve en önemlisi de eylem adamı Baymirza Hayit’in 100. doğum yılı münasebetiyle bulunuyoruz. Bu toplantıda
biraz önce Ömer kardeşim de saydı, birçok kuruluş faaliyetin gerçekleşmesinde görev
aldı. Daha sonra, çalışmalar devam ederken göreceğiz ki Türk Dünyası her bölgesinden,
ilim ve fikir adamları burada düşüncelerini söyleyecektir. Bu çok önemli bir husustur.
Çünkü Türkiye’de bundan yirmi sene otuz sene evvel, otuz beş sene, kırk sene evvel bu
manada bir toplantı yapılsa ancak bizim üniversitelerimizdeki ilim ve fikir adamlarıyla
bir araya gelirdik. Allah’a hamdolsun ki artık her toplantımızda, Türk Dünyasının her
tarafından ilim ve fikir adamlarıyla bir araya geliyoruz. Bir manada Gaspıralı’nın o, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” şiarını gerçekleştirmek üzere adımlar atmış oluyoruz. Burada,
şu anda, “İşte birliğiz, en sonunda Fikir’de de birliğiz”. Ümit ederim ki daha sonraki
toplantılarla Türk Dünyası ortak terimlerini, ortak kavramlarını bulur ve “Dilde Birlik” de
bugünküne nazaran çok daha ileri bir seviyede sağlanmış olur. Eğer bu biraraya geliş,
birliğimizi kuvvetlendirmiyorsa bize külfet ve zahmet olur. O yüzden ben bu toplantıları,
ilerdeki büyük birliğimizin çakıl taşları olarak görüyorum ve çok ehemmiyet veriyorum.
Nitekim bizim Türk Ocağımız yine bu salonda gelecek hafta da Sovyet İhtilalı’nın yüzüncü yılı münasebetiyle, bunun Türk Dünyası’ndaki siyasi-fikri etkileri konusunda bir
sempozyum yapacak. Orada da Türk dünyasının ilmi adamları bir araya gelecekler. Yani
her vesileyle bir araya geleceğiz. İnşallah bu biraraya gelişler, daha sonrasında çok güzel
noktalara doğru gider.
Baymirza Hayit’i talebelik yıllarımda, biz önce onu yazılarından tanıdık. Ama zannediyorum, 1966-67 yıllarıydı. Ülkemizi ilk defa ziyaret ediyordu. O ziyaret vesilesiyle de
kendisiyle görüşmek, bir müddet sohbet etmek ve dinlemek şansını da yakaladık. Orada
aklımda kalan bir hususu, milletimizin bir kusurunun ifadesi bakımından size nakletmek
istiyorum. Bizim milletimizin çok önemli vasıfları var. Bu kelimeyi pek sevmiyorum ama
kusurlarımız da var. O da şu; Ankara’da iki Türkistan derneği vardı Özbeklerin kurduğu.
Birinin başında Ziraat Fakültesinde Profesör İbrahim Yarkın vardı. Diğerinin başında da
esnaf bir arkadaş vardı, büyüğümüzdü. Biz üniversite talebesi iken gider onları ziyaret
ederdik. Derdik ki iki ayrı dernek halinde faaliyet göstereceğinize bir dernek olun da şu
Türkistan meselesini adam gibi gündeme getirin. Türk Dünyası’nın, Özbekistan’ın meselelerini daha iyi ortaya koyun, daha iyi temsil edin, derdik fakat bunda muvaffak olamazdık. Biz gençlerin dileği yerine gelmezdi. İşte Baymirza Bey Ankara’ya gelince, kendisine
dedik ki “Böyle bir durum var. Biz çok istiyoruz ki, bunlar bir araya gelsinler ama beceremedik. Sizi severler, sayarlar. Sizi dinlerler. Siz gelmişken şu işi yapın, birliği sağlayın.
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Birleştirin”, dedik. Baymirza Bey dedi ki, “Olmaz”. “Niye olmaz”, dedik. “Çünkü bir yerde 5 Türk varsa 3 de dernek olur”, dedi. Yani Türklerin belki de bu özelliği, milletimizin
bütün Dünya coğrafyasına hâkimiyet kurmasına rağmen bu hâkimiyetin sürekli olmasını
engellemiştir. Ben bunu şöyle ifade ediyorum: Cenabı Allah bizim milletimize yönetme,
teşkilatlanma kabiliyeti verdiği kadar, böyle bir ayrı başlılık çekme özelliği de vermiş ki
diğer milletler de rahat nefes alsınlar ve kendi kendilerini idare etsinler. O yüzden önceleri Baymirza Bey’in bu söylediğini anlamadık. Ama zaman içinde, hem tarihe bakarak,
hem de halimize bakarak, hem de halen bugünkü halimize bakarak dedik ki, bu bizim
özelliğimiz. Peki, ama bu özellik diye, bunu sürekli devam ettirmek mi gerekir. Hayır,
gerekmez. En azından bu toplantıda olduğu gibi, bazı faaliyetlerde güçleri birleştirerek
bu ayrılıkları ortadan kaldırmak mümkündür. Ben toplantının hayırlara vesile olmasını
diliyorum, saygılar sunuyorum.

ÖZEL OTURUM
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“TÜRKİSTAN TARİHİ” VE BAYMİRZA HAYİT
Prof Dr. Abdülkadir Donuk*

Dünyada ve Türkiye’de “Türkistan Tarihi” denilince hemen akla rahmetli iki büyük hocamız gelmektedir; Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidî Togan ve Dr. Baymirza Hayit.
Ömürlerini Türk dünyasının meselelerine hasetmiş olan bu iki büyük üstadın çalışmaları önemli boşluğu doldurmakla kalmamış, aynı zamanda Türkistan tarihi üzerinde
araştırma yapanlara rehberlik vazifesinde de bulunmuşlardır. Her iki hocamız başta
Rusça olmak üzere Batı dillerine hâkim olmaları ve bu dillerde yayınlanmış kitaplardan istifade etmeleri eserlerinin değerini daha da arttırmıştır.
1453 yılında İstanbul’un fethi Türk tarihi açısından ne kadar önemli ise, yine bu
tarihten sonra vuku bulan olaylar Türk tarihinin anayurt Türkistan’da yaşayan insanlarımız için karanlık ve esaret döneminin ufukta görünmesi de önemlidir. Bu hususta
Baymirza Hayit hocamız şu tespiti, konuya açıklık getirmektedir.
“İstanbul’u kaybeden Bizans İmparatorluğunun mirasına talip olabilecek kuvvetli
bir devlet Avrupa’da yok idi.
Avrupa, Hristiyanlığı İslam karşısında ancak Moskova’nın koruyabileceği fikri hâkimdi.
Rus prensi III. İvan ile Bizans prensesi Sofia’yı 1473’te evlendirdiler. Bunun ardından Venedik Senatosu, III. İvan’ı Bizans İmparatorluğunun kanunî halefi olarak
tanıdı.
III. İvan, bu verâset hukukuna dayanarak, Bizans çift kartalını sembol olarak benimsedi.
1612’den sonra “Moskova’da Moskova, 3. Roma”dır fikri yayıldı. Bu fikir, Rus
siyasetinin rehberi haline geldi.
Kendisini Osmanlı Türklerine karşı zayıf hisseden Rusya gözünü Türkistan’a dikti.”
1552’de Kazan’ı işgal eden Rusya sırasıyla Astrahan, Hive, Hokand, Buhara vb.
kendi hâkimiyeti altına aldı. Ruslar İtil (Volga) ve Yayık (Ural) nehirlerine ve Hazar
denizine ulaştılar. Rusların Doğu’ya doğru yayılmaları devam etti. 1558-82 yılları
arasında da Sibirya’yı ele geçirdirler. Özetle 16. Asırdan beri Türkistan’ın kuzeyi Rusların; daha sonra da Çinlilerin güneyden istilası ile anayurtta yaşayanlar istiklallerini
kaybetmiş bulunmaktadırlar.
Baymirza Hayit hocanın Türkistan, Rusya ile Çin arasında İstanbul, 1975 adlı
muazzam eseri bu konuları aydınlatmaktadır.
Kendilerini “Bizans İmparatorluğu’nun mirasçısı” olarak kabul eden Ruslar, bir
taraftan da İstanbul’u tekrar zapt etmek hayalini de hiçbir zaman unutmamışlar ve
* Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

18

DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

bunu Deli Petro’nun vasiyeti ile resmî hale getirmişlerdi.
Baymirza Hayit’in dikkati çeken bir diğer eseri de “Basmatschi: Nationaler Kampf Turkestan in den Jahren 1917 bis 1934, Dreidam Verlag, Köln, 1992, 464 s.”
Türkçesi: “Basmacılar, Türkistan Milli Mücadele Tarihi (1917-1934), Ankara, 1997”;
“Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi (Türkistan Türklüğünün Milli Mücadelesi), İstanbul, 2006” adını taşımaktadır. Bilindiği gibi, 1917-1935 yılları arasında Batı Türkistan’da Ruslara karşı istiklâlleri kazanmak için milli mücadele hareketi başlatılmıştı.
Her ne kadar Rusların 1917 Bolşevik İhtilalinden sonra Türkistan’da faaliyet gösteren
silâhlı mukavemet kuvvetlerine “baskın yapan, haydut çeteci” demişler ise de, gerçekte Türkistan’ın istiklali için mücadele eden kahramanlardı. Bu insanların tek gayesi “Türkistan Türkistanlılarındır” sloganında ifadesini bulan Türkistan’ı Ruslardan
kurtarmaktı.
Yaklaşık 17-18 yıl süren mücadeleyi ve daha sonra Enver Paşa’nın iştiraki ile şiddetlenen bu şanlı direnişi en geniş bir şekilde ele alarak konuyu aydınlatan Baymirza
Hayit hoca olmuştur.
Komünist hâkimiyeti altında İslâm dinine ve bu dine inanan Müslümanların çektiği iftira ve zulmü de, bütün dünyanın gözleri önüne seren Baymirza Hayit hocamdır.
Hoca diyor ki:
“Rusya ile İslâm arasındaki savaşlar, Rusların 16. asır ortasında Müslüman Kazan
Hanlığının istilası ile başlamıştır. Ruslar, İslâm aleyhinde mücadeleyi mukaddes bir
görev olarak kabul etmişlerdi. Moskova “3. Roma” olarak ilan edildikten sonradır
ki, Ruslar, İslâmiyeti ortadan kaldırma teşebbüslerine başladılar. Osmanlı devletinin
kolaylıkla ortadan kaldırmayacağını sezen Ruslar, dikkatlerini küçük İslâm devletlerinin ortadan kaldırılmasına verdiler. Rusya’da devlet Hristiyanlığı, Hristiyanlık da
devleti muhafaza etmekteydi. Ruslar, yıllarca Müslümanları Hristiyanlaştırmak için
her türlü çareye başvurdular. Bunlara rağmen Çarlık İslamiyeti yok edemedi; kendisi
öldü, ama İslâm düşmanlığı politikasını da Komünist-Rusya’ya miras olarak bıraktı.”
Silah zoru ile Müslümanların inançlarını ortadan kaldıramayacağını anlayan Ruslar, propaganda faaliyetlerine başlayarak, çeşitli vaadlerde bulundular:
“1924 yılında Ruslar, Taşkent’te ilk olarak kendilerini Allah’sız olarak kabul eden
din adamları arasında bir münazara tertip etmişlerdi. Allah’sızlar Allah’ı inkârı bir
kenara bırakarak Lenin’in zamanın Peygamberi olduğunu iddia etmişlerdi.
Sovyet makamları İslâm aleyhinde tesirli bir politika yürütebilmek için önce din
adamlarının büyük kısmını öldürdüler. Bir kısmını da Sibirya’ya sürdüler. Câmileri
yaktılar, bazılarını kapattılar. Bazı câmiler de propaganda amacıyla tahrip edilmedi.
Namaz kılmayı da yasakladılar. Hatta evinde günlük ibadetini yaptığı tespit edilen
Müslümanlar cezalandırıldı.
Bunun yanında Müslümanların ezan okuması, dini bayramlarda toplu halde bulunmaları, dini nikâhları ve sünnet düğünleri de yasaklandı. Halkın elindeki Kur’ân-ı
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Kerim nüshaları toplatıldı, yeni Kur’ân-ı Kerim nüshası basmak da men edildi.
Kur’ân-ı Kerim’leri yakan Komünistler “bakın” Allah olsa idi, şayet bunları kurtarmaz
mıydı gibi sözlerle de propaganda yapıyorlardı. Hatta 1928 yılından sonra Sovyet
makamları hac için izin de vermez oldular.
Ruslar 1929 yılından sonra, Allah’sızlık propagandasına başladılar. Müslümanlar
Allah’a değil Komünizme; Hz. Muhammed’e değil Marks ve Lenin’e inansın istiyorlardı. Kur’ân-ı Kerim yerine Marks ve Lenin’in eserlerini okusunlar, kendi milletlerine
değil, Ruslara inansınlar, komünizm rejimini mutluluk olarak kabul etsinler, dini örf
âdetler yerine Rus örf ve âdetlerini kabul etsinler; dini bayramlar yerine Lenin’in doğum günü olan 1 Mayıs’ı, Ekim ihtilal gününü bayram olarak kutlasınlar istiyorlardı.
Taşkent’te “İlmi Allah’sızlık Fakülte”sini kurdular. Bunlardan başka 218 Allah’sızlık propaganda okulu mevcuttu. Sovyetlerin mazlum İslâm memleketlerinde
100.000’in üstünde propaganda ordusu da vardı. Her yerde Allah, Kur’ân-ı Kerim ve
Hz. Muhammed hakkında hakaret ve çirkin sözler duymak mümkündü. Mesela Türkmenistan’da 1971’de 87.000 defa ve 1976’da ise 120.000 defa İslamiyet aleyhinde
konferans verilmiştir.”
Bakınız bu propaganda da neler söylüyorlardı:
- “Allah’ı kim yarattı? Onu bizim hayalimiz yarattı. Onu biz yarattığımız için, yok
etmemiz gerekir”.
- “Allah her şeyden önce geri kalmış halklara tabiat dışı görünüşlerin etkisidir”.
- “Allah insanları yaratmadı, insanlar onu yarattılar, Allah’a inanmak halkların
birbirlerini anlamalarına ve dünya sulhunun kurulmasına mani olur”.
- “Tekniği icad etmiş ve geliştirmiş olan insanlar, dini doğmaları ve Allah’ı yok
edeceklerdir”.
- “Muhammed kendi şahsi ve köle sahiplerinin çıkarları için yeni bir din yaratan
kurnaz bir dolandırıcıdır”
- “Muhammed Allah’ın Resulü değil, Arap feodallerinin hizmetkârıdır”.
- “Muhammed’in Allah tarafından gönderildiğini, Allah’ın var olduğunu ancak
cahil ve safdil bir molla söyleyebilir”.
- “Muhammed yarı efsanevi bir kişidir, hayat hikâyesi de belli değildir”.
- “Kur’ân istismarcı sınıf ve mürteci din adamları tarafından emekçi sınıfları ezmek ve sömürmek için bir alet olarak kullanılmaktadır”.
- “Kur’ân hükümlerinin insan sevgisi ile ilgisi yoktur”.
- “Kur’ân karışık hikâyelerden ibaret olduğu için bir kimse tarafından yazılmış
olamaz”.
-“İslâmiyet, diğer dinler gibi, halklar arası dostluğun düşmanıdır”1
Yıllarca süren bu propaganda faaliyetlerine rağmen, Sovyetler, İslâmiyeti Müs1

Bütün bu saçma fikirler için bk. Baymirza Hayit, Türk Dünyasında Rus Emperyalizmin İzleri, İstanbul, 1978, s.153168, 319-364”; Ayn. Müellif, Sovyetler Birliği’ndeki Türklüğün ve İslâmın Bazı Meseleleri, İstanbul, 1987, s.14-264.
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lümanların sadece kalbinde yaşayan bir inanç haline getirmeye çalıştılarsa da,
kalplerinden söküp atmaya muvaffak olamadılar. Baskı ile vicdanların değiştirilemeyeceğini öğrendiler. Hatta Allah’ın varlığını inkâr eden Sovyetler, II. Dünya Savaşı esnasında Alman’lar karşısında zor durumda kaldıkları günlerde, radyolarda din
adamlarını konuşturarak halkı Allah’a dua etmeye çalışmışlardı. Hani Allah yoktu!2
Baymirza Hayit hocamın yazdıklarının dışında öncelikle eskiden Münih’te faaliyet
gösteren “Sovyetler Birliğini Öğrenme Enstitüsü”nün bütün arşiv, doküman, film ve
dergilerin Türkiye’ye getirilmesini çok arzu ediyordu. Binlerce vesikanın akıbeti ne
oldu, doğrusu herkes merak içerisinde. Türkistan tarihi için hayati önem taşıyan zikredilen belgelerin bir araya getirilmesi en başta Hayit hocanın temennisinin yerine
getirilmesini sağlayacaktır.
Baymirza Hayit hocanın en büyük arzusu “Türkistan Araştırmaları Enstitüsü”nün
kurulması ve bu enstitü kurulduktan sonra bu sahanın uzmanlarının bir araya gelerek
bir “Türkistan Ansiklopedisi” çıkarmak idi. Bu düşüncelerin gerçekleşmesi şimdilik
mümkün gözükmüyor. 100 yıl veya 200 yıl sonra dünyaya ikinci bir Baymirza Hayit
gelirse, belki, o zaman bu arzular mümkün olabilir! Allah rahmet eylesin, mekânı
cennet olsun.

2

Tafsilat için bk. A.Donuk, “Allahsızların Allahı”, Türk Yurdu, VIII/3, Ankara, 1987, s.11-13.
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SON DÖNEMLERİNDE DR. BAYMİRZA HAYİT İLE BAZI ANILAR
Prof. Dr. Salih Aynural*

Dr. Baymirza Hayit’in bazı eserlerini lise dönemlerinden itibaren okuyor olmama
rağmen onunla tanışmak 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi iken nasip oldu. Türkistanlı bir ailenin evladı olarak onun Türkistan konusundaki
derin çalışmaları, Türkistan’ın bağımsızlığı için yaptığı mücadeleler bende ona karşı
büyük bir sevgi ve saygı uyandırmıştı. Dolayısıyla Türkiye’ye her gelişinde kendisini
ziyaret ve sohbetlerinden istifade etmeye büyük gayret gösterirdim.
Ben burada bu anılardan daha çok, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Rektör
Yardımcısı ve İşletme Fakültesi Dekanı olduğum dönemde, üniversitemizin Sayın
Baymirza Hayit’e Fahri Doktora verme kararını ve sonrasındaki gelişmeleri paylaşmak istiyorum.
2004 yılının Mart ayında Hayit Bey’in yakın aile dostlarından olan, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Kaynar bana telefon
açtı. “Salih Hocam, Hayit Bey şu sıralar kendisini çok verimsiz görüyor, bu sebeple
morali hayli bozuk, eğer siz üniversite adına öğrencilere konferans vermek üzere
davet ederseniz hocaya büyük bir moral ve motivasyon olur” dedi. Ben de bundan
büyük bir onur duyacağımı söyledim. Bu konuşmamızdan sonra kendi kendime düşünmeye başladım. Hayatını ilme ve Türkistan davasına adamış bir insanı sadece
konferansa davet etmenin yeterli olmayacağı, Hayit Bey’in ilmi çalışmalarının ve
mücadelesinin ancak üniversitemiz tarafından verilebilecek bir Fahri Doktora payesi
ile daha da anlam kazanacağı kanaatine vardım. Bu düşüncelerle doğruca Rektörümüz Alinur Büyükaksoy’un yanına gittim ve kendisine Dr. Hayit’in yaptığı ilmi çalışmalarını ve mücadelesini anlattım. Böyle bir şahsiyete verilecek Fahri Doktora’nın
üniversitemiz açısından onur duyulacak bir davranış olacağını söyledim. Bu arada
Alinur Hocayı burada minnetle anıyorum. Sağ olsun meseleye olumlu yaklaştı ve bu
konuyu Üniversite Senatosu’nda görüşelim dedi.
Alinur Hoca’nın müspet yaklaşımını görünce 18-25 Nisan 2004 tarihleri arasında
üniversiteden izin alarak Hayit Bey’i ziyaret için Almanya’ya gittim. Yanımda yıllarca
Azatlık Radyosu’nda çalışmış, sonrasında Dekanlığını yaptığım Fakültede öğretim
üyesi olan Türkistanlı Dr. Kayyum Kesici de vardı.
Hayit Bey Köln’de, bahçeli çok güzel bir evde eşi Dr. Ruth Hanım ile birlikte yaşıyordu. 2004 yılında 87 yaşındaydı. Yürüyemiyor, tekerlekli sandalye ile hareket
edebiliyordu. Ancak sağlığı yerindeydi. Biz gittiğimizde Türkiye kanalından haberleri
izliyordu. Bizi görünce çok mutlu olmuştu. Türkistan geleneğine uygun olarak eşine
* İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü
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bizler için derhal Türkistan Pilavı hazırlamasını rica etti. Çok kısa zamanda Bayan
Hayit pilavı hazırlayarak sofraya getirdi. İşin doğrusu Dr. Ruth Hanım’ın bu kadar
lezzetli pilav yapabileceğini tahmin etmemiştim. Benim için hoş bir sürpriz oldu.
Yemekten sonra Hayit ailesine üniversitemizin Hayit Bey’e Fahri Doktora verme kararında olduğunu bildirdim. Dr. Hayit büyük bir heyecan duydu. Ancak Bayan
Hayit, Baymirza’nın hasta olduğunu bu seyahati yapamayacağını söyledi. Bunun
üzerine hayal kırıklığı yaşadım ama yılmadım. Dr. Ruth Hanım’a Hayit Bey’i çok iyi
tanıdığımı, eğer Fahri Doktora törenine katılırsa sağlığının daha da iyi olacağını,
moralinin düzeleceğini anlattım. Bu söylemlerim sayesinde Ruth Hanım ikna olur
gibi oldu. Bu sırada ben Hayit ailesinin albümünden önemli resimleri fotoğraflamaya başladım. Şayet törene gelirse, hayatından kesitlerin sunulacağı bir sinevizyon
hazırlamam için iyi bir kaynak oluşmuş olacaktı. Bu arada yazdığı bütün kitapların
kapaklarını tarih sırasına göre kameraya kaydettim. Hayit Bey’in yazdığı ilk eser
1942 yılında Türkistan Lejyonuna katılan askerlerin eğitimi için Özbek Türkçesi ile
hazırlamış olduğu Türkistan Tarihine Giriş idi. Dr. Hayit 1950 senesinde “Türkistan
ve Alaşorda Hükümetleri” konulu doktora tezini sunarak ilim dünyasına adımını atmıştı. İlim dünyasında ses getiren eseri 1956 yılında Almanca olarak yazdığı 20.
Yüzyılda Türkistan oldu. Dr. Hayit hayatı boyunca birbirinden kıymetli 14 kitap, dört
yüzün üzerinde makale ve bildiri hazırlamıştır.
O günü yoğun bir şekilde Hayit Bey ile ilgili resimleri, kitapları görüntüleyerek
ve Hayit Bey’le röportaj yaparak geçirdik. Akşam Hayit ailesinin evinde kaldık. İşin
doğrusu ertesi günü heyecanla bekliyorduk. Çünkü Bayan Hayit’in ne karar vereceğini merak ediyorduk. Sabah kahvaltı sofrasına oturduğumuzda Bayan Hayit’in olumlu
cevabı kahvaltımızın lezzetine lezzet katmış oldu.
Türkiye’ye döner dönmez 29 Nisan 2004 tarihli ilk Senato toplantısında konuyu
gündeme aldırdım. Toplantıya Ayfer Kaynar Hoca’nın, Hayit Bey’in eserleri hakkında
olumlu ve olumsuz bütün dünya literatüründeki tenkitleri derlemiş olduğu yaklaşık
bin iki yüz sayfalık iki ciltlik eser ile katıldım. Senato üyelerine, dünyada bu tür tenkitlerin çok az ilim adamına nasip olduğunu, Dr. Hayit’in yazdığı eserlerin dünya ilim
aleminde nasıl yankı uyandırdığını, özellikle Sovyetler Birliği döneminde Dr. Hayit
ve eserleri hakkında yirmi adet doktora ve onlarca yüksek lisans tezi yaptırıldığını
anlattım. Bunun üzerine Senatomuz Dr. Hayit’e Fahri Doktora verilmesini oy birliği
ile kabul etti. Böylece Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türkiye’de Dr. Baymirza Hayit’e ilk ve son Fahri Doktora veren üniversite olarak tarihe geçti. Üniversitemiz aynı
zamanda bir hakkın teslimini de Türk Milleti adına yerine getirmiş oldu.
Bizim Senato kararımızı derhal Dr. Hayit’e bildirdim. Hayit Bey de müthiş bir
heyecan baş göstermişti. Törenin ne zaman yapılacağı hususunda hemen hemen
her hafta telefon açmaya başlamıştı. Tahmin ettiğim gibi Fahri Doktora kararı, Dr.
Hayit’e 87 yaşında yeni bir güç ve enerji getirmişti.
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Bu arada törende sunulmak üzere Dr. Hayit’in hayatını özetleyen ve seslendirmesini de bizzat kendimin yaptığı 20 dakikalık bir sinevizyonu Mayıs ayında hazırladım. Tören gününü de 1 Haziran olarak belirledik. Daha önce rahmetli hocam Turan
Yazgan ile görüşerek 29 Mayıs akşamı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Süleymaniye
Külliyesi’nde, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları’nın Dr. Hayit’e plaket takdim edecekleri
bir gece düzenledim. İlk olarak sinevizyon gösterimini burada yaptık. Bu tören ve
sinevizyon gösterisi Hayit ailesi için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü bu törenden ve
sinevizyondan haberleri yoktu. Bu arada tören için Almanya’dan Dr. Baymirza Hayit
ve eşinin yanı sıra kızı Dilber Hanım, oğlu Mirza Bey, gelini ve torunu da geldiler.
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yaptığımız tören muhteşem oldu. Gerek
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı gerekse Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ndeki törenlerde Dr. Hayit’e yirmi dokuz kurum ve kuruluş tarafından plaketler takdim edildi.
Kendisinin Türkistan davasına ve ilim hayatına katkılarından bahsedildi. Hatta törene ABD’deki Türkistan Cemiyeti’nin Başkanı Abdullah Hoca da katılarak Amerika’daki
Türkistanlılar adına plaket takdim etti. Orada ilginç olan, bazı kurum temsilcilerinin
Dr. Ruth Hanım’a da plaket takdim etmeleri oldu. Hepsinin plaket takdim gerekçesi
aynıydı. Eğer Dr. Ruth Hanım olmasa ve Dr. Hayit’e hayatı boyunca hem maddi hem
de manevi destekte bulunmasaydı, Dr. Hayit bu kadar eseri yazamazdı.
Dr. Hayit ve ailesi bu törenlerden oldukça etkilenmişlerdi. Eşi Dr. Ruth Hanım’ın
hemen törenin sonrasında bana söyledikleri ne kadar etkilendiklerinin adeta ifadesiydi. Ruth Hanım, “Dr. Hayit’in çalışmalarının ve mücadelesinin boşa gitmediğini
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde daha da iyi anladım’’ demişti.
Törenden birkaç gün sonra Hayit ailesini Atatürk Havalimanı VİP’den Almanya’ya
uğurladık. Birkaç hafta sonra kızları Dilber Hanım ile telefonla görüşme imkanım
oldu. Dilber Hanım, anne ve babasının törenden sonra inanılmaz bir şekilde mutlu
ve huzurlu olduklarını, özellikle babasının hayata yeniden tutunduğunu söyledi. Bu
sözleri duymak benim için de oldukça mutluluk vericiydi.
Maalesef 7-8 ay sonra kangrenden dolayı Hayit Bey’in bir bacağı dizinin altından
kesilmek zorunda kaldı. Bu durum Hayit Bey’i oldukça üzmüştü.
2006’nın yaz aylarında bana telefon açtı. Morali oldukça bozuktu. Benden müsait
olmam durumunda yanına gelmemi istedi. Anlaşılan dertleşeceği bir dosta ihtiyaç
duymuştu. Ben de bu isteğini kırmadım derhal bir haftalığına yanına gittim. Benim
ziyaretim ona büyük moral olmuştu. Bütün gün Hayit Bey’in yanında kalıyor sohbet
ediyorduk. Gelişimin 4. gününde öğle üzeri beraberce yemek yerken, birden Hayit
Bey’in burnundan kan gelmeye başladı ve kendinden geçti. Ruth Hanım derhal ambulans çağırdı. Hayit Bey’i en yakın hastaneye götürdük. Son iki günümü de hastanede refakatçi olarak geçirdim. Bu arada hastanede birkaç resim çektim. Hayit Bey
ve eşi bundan biraz alındılar. Kendilerine Hayit Bey’in tarihe mal olan bir ilim adamı
olduğunu dolayısıyla bu resimlerin çok büyük bir anlam ifade ettiğini söyledim.
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İstanbul’a döndükten birkaç ay sonra 31 Ekim 2006 tarihinde vefat haberini aldım. Koskoca tarihi bir çınar arkasında birçok eserler bırakarak 89 yaşında bu alemden göçmüştü. Ancak bugün nasıl minnetle, şükranla anılıyorsa sonsuza dek böyle
anılmaya devam edecektir.
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DR. BAYMİRZA HAYİT’İN MİLLİ TÜRKİSTAN BİRLİK KOMİTESİ
İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİ
Prof. Dr. A. Ahat Andican*

Değerli Konuklar,
1990’lı yıllarda bir gazetede köşe yazıları yazıyordum. 23 Kasım 1993 tarihli
yazımın başlığı “Türkistan Kavramını Yaşatan Adam: Dr. Baymirza Hayit” idi. Çünkü
o hafta sonu her ikisinin de başkanlığını yaptığım Türkistanlılar Kültür ve Sosyal
Yardım Derneği ile Türkistan Araştırmaları Vakfı’nın ortak çalışmasıyla Dr. Baymirza
Hayit’in 75. yaş günü için Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bir kutlama günü
düzenlemiştik. Gerçekten Baymirza Hayit bilimsel çalışmalarıyla Sovyetlerin tarih
sahnesinden silmeye çalıştığı Türkistan kavramını sahiplenmiş ve unutulmaması
için neredeyse bütün hayatını bu işe vakfetmiş, dolayısıyla da Türkistan kavramı ile
özdeşleşmiş bir bilim adamıydı. Bugün ve yarın burada Baymirza Hayit’in bilimsel
yönünü anlatan çok sayıda konuşma yapılacağını biliyorum. Fakat Baymirza Hayit’in
araştırmacılarca üzerinde durulmayan bir yönü daha vardır ki o da Milli Türkistan
Birlik Komitesi (MTBK) içerisinde yürüttüğü siyasal çalışmalardır. Ben bu konuşmamda çok bilinmeyen bu konuyu aktarmaya çalışacağım. Kuşkusuz MTBK’nın nasıl
ve hangi şartlar altında kurulduğunu bilmeksizin Dr. Baymirza Hayit’in bu kuruluş
bünyesinde yaptığı çalışmaları da değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle öncelikli olarak MTBK’nın kuruluşunu ve İkinci Dünya Savaşı esnasında Türkistanlı harp
esirlerine yönelik faaliyetlerini kısaca özetlemek gerekiyor.
Milli Türkistan Birlik Komitesi’nin (MTBK) Kuruluşu1
1941 yılının 22 Haziran sabahı erken saatlerde Hitler’in emriyle Sovyetler Birliği’ne karşı başlatılan Barbarossa Harekâtı’nın ilk aylarında 150 tümenden oluşan üç
Alman ordusu kısa sürede Sovyetlerin iç bölgelerine doğru ilerlemiş, karşılarına çıkan
Sovyet ordularını ezmiş ve sadece Kiev ve Bryansk-Vyazma savaşlarında 1.200.000
civarında esir ele geçirmişti. Sovyetlerin ön cepheye Rus dışı milliyetlerden gelen
askerleri yerleştirme politikası nedeniyle, savaşın başlangıç döneminde ele geçirilen
3 milyonu aşkın esirin büyük bir kısmını, başta Müslüman Türkler olmak üzere, Sovyetlerin Rus olmayan milliyetleri oluşturmaktaydı. Alman Genelkurmayının beklentilerinin çok üstünde olan bu esir kitlesi alelacele oluşturulan kamplara gönderilmiş ve
yetersiz koşullar nedeniyle yüz binlercesi hayatını kaybetmiştir. Bizzat Doğu Bakanı
1

Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgiye Dr. A. Ahat Andican’ın Cedidizm’den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi
başlığıyla 2003 tarihinde Emre Yayınları tarafından çıkarılan kapsamlı kitabından ulaşılabilir.
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Rosenberg’in bazı kamplarda tutulan 100 bin civarında Türkistanlı esirden ancak
6 bin kadarının sağ kaldığı şeklindeki ifadeleri, söz konusu kamplardaki neredeyse
kitlesel olarak tanımlanabilecek ölümleri açık olarak ortaya koymaktadır.
Aslında Alman Genelkurmayı temmuz ayı içerisinde Sovyet esirlerini milliyetlerine göre ayırmayı hedefleyen bir çalışma başlatmış ve farklı milliyet temsilcilerinden oluşan bir karma komisyon kurmuştu. Bu karma komisyon, kasım ayı sonlarına
kadar yaklaşık on beş esir kampındaki esirleri milliyet, yaş, eğitim ve rütbeye göre
sınıflandırmıştı. Bu dönemde harp esirlerinin sanayide veya ziraat işçisi olarak tarımda kullanılmaları konusunda bir fikir ortaya atılmışsa da Alman üst yönetimi bu
boyutlarda harp esiri kullanmanın kritik alanlardaki üretimi risk altına sokabileceği
düşüncesiyle bu fikri benimsemeyecekti. Savaşın ilerleyen aylarında, esir sayısının
büyüklüğü nedeniyle karma komisyonların sayısı 30’a, çalışanların sayısı da 600’e
ulaşmış durumdaydı.
Söz konusu karma komisyonlarda Türkistan adına, Prof. Von Mende’nin, esir
olarak tutulduğu Fransa’daki Campien kampından Almanya’ya getirttiği, Hokand
Muhtariyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Çokayoğlu ile birlikte Buhara Cumhuriyeti tarafından Almanya’ya 1920’li yıllarda öğrenci olarak gönderilmiş Veli Kayyum Han
görev yapmaktaydı. Ne yazık ki Mustafa Çokayoğlu, Tschenstochau kampındaki esir
ayırma işlemleri sonrasında tifüse yakalanmış ve 1941 yılı sonunda, 27 Aralık günü
hayatını kaybetmişti. Bu tarihten sonra karma komisyonlarda Türkistanlı esirlerin
ayrılma işlemi Veli Kayyum Han tarafından devam ettirilecektir.
Aynı dönemde ağır kış şartları ve artan Sovyet direnci nedeniyle Alman ordularının ileri harekâtı büyük ölçüde duraklamış gibiydi. Bu noktada Doğu Bakanı Rosenberg harp esirlerinden gönüllü askeri birlikler oluşturma plânını gündeme getirdi.
Plânın Hitler tarafından onaylanmasından hemen sonra, Alman ordu komutanlığının
30 Aralık 1941 tarihli emirnamesiyle, esirlerden askeri birlik kurulma işlemi başlatıldı. Ukraynalılar, Baltık ülkeleri ve Sovyetlere karşı savaşmak isteyen Ruslardan
oluşan birliklere Doğu Taburları, Türkistan ve Kafkas bölgelerinden gelen esirlerden
kurulan birliklere de Asyalı Taburlar ismi verilmişti. Önceleri Türkistan ve Kafkasya
Müslümanları için tek bir lejyon kurulması planlanmışken bir ay kadar sonra alınan
bir kararla Türkistan Lejyonu ve Kafkasya Lejyonu olarak ikiye ayrılmış ve ayrıca
ağırlıklı olarak istihbarat eksenli görev yapacak olan 450. Tabur oluşturulmuştu.
Ordu içinde milliyet esasına dayalı lejyonların kurulması, bu lejyonlarla Alman
ordusu arasındaki ilişkileri düzenleyecek nitelikte milli kuruluşlar oluşturulmasını da
zorunlu hale getirmişti ve esir ayırma işlemini yapan karma komisyonlar bu iş için
uygun değildi. Bu nedenle Alman yetkilileri her milliyet ve bölge için ayrı irtibat
daireleri oluşturulmasına karar verdiler. İlk kurulan birim Türkistan İrtibat Dairesi
olmuştur. Almanların işe Türkistanlılarla başlaması tesadüf değildi. Öncelikle harp
esirleri içerisindeki en büyük kitleyi Türkistanlılar oluşturmaktaydı. Fakat bundan
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daha önemlisi, Türkistan bölgesinin Alman işgal planları içerisinde yer almıyor olmasıydı. Başlangıçta sadece aracılık ve iletişim görevi gören bu daireler 1943 yılında
önce sevk daireleri daha sonra da milli temsilcilikler haline dönüştürüleceklerdir.
Türkistan İrtibat Dairesi’nin başına Veli Kayyum Han getirilmişti.
Türkistan Komisyonu 15 Haziran 1942 tarihinden itibaren Türkistan lejyonundaki
askerler için Milli Türkistan adı altında bir yayın başlatmıştı. Derginin başyazarı Veli
Kayyum Han’dı ve kullanılan dil Özbek lehçesi olmakla birlikte diğer Türk lehçeleriyle
de yazılar basılmaktaydı. Bu arada Kayyum Han, uzun uğraşlardan sonra, Türkistan
adına siyasi faaliyetler yürütme hakkına sahip siyasi bir komitenin kurulması konusunda Alman yetkilileri ikna etmeyi başarmıştı. Kayyum Han, komitenin kuruluş
çalışmaları esnasında Alman Doğu Bakanlığı ile üç konuda uzlaşmış olduğunu söylemektedir. Öncelikle Türkistan’a yönelik tüm siyasi çalışmalar komitenin kontrolünde
olacaktı. Kurulmuş olan Türkistan Lejyonu da komitenin denetiminde olacak ve lejyon askerleri Alman askerleriyle eşit haklara sahip olacaklardı. Mali açıdan ise komitenin ve lejyonun bütün ihtiyaçları Almanya tarafından karşılanacak, Türkistan’ın
bağımsızlığa kavuşmasından sonra bu borç geri ödenecekti.
Milli Türkistan dergisinin Kasım 1942 nüshasında Milli Türkistan Birlik Komitesi’nin (MTBK) kurulmuş olduğu ilan edilmektedir. Koordinasyonu bu komite tarafından yürütülecek olan Türkistan Lejyonu da Türkistan Millî Mücadele Birliği olarak
tanımlanmıştır. 21 kişiden oluşan MTBK’da başkan dışında bir genel sekreter, askerlik, eğitim, bilim, edebiyat, yayın, enformasyon, sağlık ve din alanlarında bölüm başkanları ve yardımcıları bulunmaktaydı. Komitenin kuruluş ilanı ile birlikte
yayınlanan bir bildiriyle MTBK’nın Türkistan Millî Hükümeti’nin temelini oluşturduğu
ifade edilmektedir. MTBK’nın kuruluşu tek rehber prensibine göredir ve o da bütün
Türkistanlıların lideri olan Veli Kayyum Han’dır. Türkistan’la ilgili bütün işler (bugün
ve gelecekte) Veli Kayyum Han’ın elindedir. Komite ile birlikte bir yardım sandığı
kurulmuş olup her askerin aylık maaşından 1, küçük rütbeli subaylardan 2, üst rütbelilerden ise 5 ila 15 mark kesilerek bu sandığa aktarılacak ve toplanan bu meblâğ
MTBK’nın faaliyetleri için kullanılacaktı. Böylece MTBK, Alman yönetiminin maddi
desteği olmaksızın varlığını sürdürebilme şansına sahip olmaktaydı.
MTBK’nın resmen kurulmasıyla birlikte Türkistan Lejyonu da komitenin askeri
kanadı haline dönüşmüştü. Lejyona gönderilecek askerlerin seçimi, MTBK’ya bağlı ve tamamı Türkistanlılardan oluşan çok sayıda komisyon tarafından gerçekleştirilmekteydi. Eğitimlerini tamamlayan harp esirleri MTBK bayrağı altında yemin
ederek asker oluyorlardı. Sovyetlere karşı savaşmak üzere cephelere gönderilen
birliklerin her biri 130-150 kişilik dört gruptan oluşmaktaydı ve subaylarla birlikte, özel görevli personel dahil 750 kişilik üniteler halindeydi. Her bir birliğin
subay kadrosunun ve asker mevcudunun en az %15’i Almanlardan oluşmaktaydı. Bizzat Baymirza Hayit’ın verilerine göre 1944 yılına gelindiğinde Alman cep-
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helerine sevk edilen Türkistanlı askerlerin sayısı 180 bin civarına ulaşacaktır.2
Ayrıca Alman üniforması giydirilerek geri hizmetlerde çalıştırılan 85 bin civarında
Türkistanlı mevcuttu.
1943 yılı milli komiteler açısından önemli kararların alındığı bir yıl oldu. O güne
dek milli komitelerin çalışmaları lejyonlarla sınırlıydı. Komiteler kendilerine bağlı komisyonlar aracılığıyla harp esirlerini doğulu işçi veya lejyon askeri şeklinde ayırıyor,
daha sonra kendi lejyonları bünyesinde onları eğitiyor ve savaşa hazır hale getiriyorlardı. Eğitimlerini tamamlayarak cephelere giden lejyonlarla milli komitelerin ilişkisi
kesiliyordu. 1943 yılı içerisinde Prof. von Mende’nin çabaları sonuç verdi ve Doğu
Bakanı Rosenberg komitelerin cephede faaliyet gösterebilmeleri konusunda Alman
liderliğinin onayını aldı. Böylece milli komitelere bağlı propagandacılar cephelerdeki
birlikler içerisinde kendi askerlerine yönelik çalışma yapabilme hakkını elde ettiler.
Bu durum MTBK’da ciddi bir eleman ihtiyacı doğuracaktı. Bu nedenle MTBK, Potsdam şehrinde bir kurs açtı ve burada çok sayıda Türkistanlı propagandacıyı eğitmeye
başladı. Bu arada MTBK, Milli Türkistan dergisine ek olarak, Yeni Türkistan başlıklı
bir haftalık gazete ve iki ayda bir yayınlanan Millî Edebiyat adlı bir dergi çıkarmaya başlamıştı. MTBK’nın bir başka faaliyeti de Türkistan lehçelerinde sürdürülen bir
Radyo yayınıydı.
Dönemin şartları göz önüne alındığında Kayyum Han ve ekibinin gerçekten çok
etkin bir çalışma yaptığı görülmektedir. 1943 yılı itibariyle iki dergi ve bir gazete
çıkarabilen ve çalıştırdığı elemanları kendisi seçebilen tek komite MTBK’dır. Yardım
Sandığı uygulaması komiteye maddi bağımsızlık sağlamıştı. Prof. von Mende’nin
desteğiyle MTBK üyesi beş Türkistanlı, Alman üniversitelerine öğrenci olarak yerleştirilmişti. MTBK üyesi Hüseyin İkram Han, hatıralarında, 1944 yılında komiteye
katıldığında dördü çeşitli dallarda doçent, üçü tıp doktoru, üçü edebiyatçı ve birkaçı
da gazeteci olmak üzere toplam 34 kişinin MTBK’da çalıştığını belirtmektedir. Gerek
Veli Kayyum Han’ın şahsi etkinliği ve gerekse Almanların diğer bölgelere oranla Türkistan’a daha tarafsız bakmaları nedeniyle MTBK, harp boyunca Almanya’da faaliyet
gösteren mülteci hareketleri arasındaki en güçlü ve en organize kuruluş olmuştur.
Dr. Baymirza Hayit’in Esareti ve Türkistan Komisyonu’na Katılması
Baymirza Hayit, Barbarossa Harekâtı’ndan bir yıl kadar önce askere alınmış, Alman-Sovyet antlaşması gereği Polonya’nın Sovyetlerce işgal edilen kesimine gönderilen ordu içerisinde görevlendirilmişti. Hayit’in teğmen rütbesiyle görevli olduğu
tank birliği 1940 yaz aylarında Alman-Sovyet sınırındaki Byulastok isimli bir kasabada yerleştirilmişti. Alman saldırısının başlamasından iki hafta kadar sonra, görev
yaptığı Sovyet askeri kuvvetleri Almanlar tarafından imha edilen Hayit, yaralanmış
olarak esir düşmüştür. Temmuz ayı sonlarında Tschenstochau Esir Kampı’na nakle2

Tam rakam 181.402’dir.
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dilen Baymirza Hayit, aralık ayında, o sıralarda karma komisyonlarda görev yapan
Mustafa Çokayoğlu tarafından listeye alındı ve 1942 yılı Mart ayında, Legionovo’daki
Türkistan Lejyonu’na sevk edildi. Burada bir süre eğitim gördükten sonra, aynı yılın
Ekim ayında Veli Kayyum Han tarafından, Milli Türkistan Birlik Komitesi’nde çalışmak
üzere Berlin’e çağrıldı. 1943 yılında yüzbaşılığa terfi ettirilen Hayit aynı zamanda
MTBK’nın askeri birim sorumlusu tayin edilmişti.
Dr. Baymirza Hayit’in MTBK bünyesindeki görevi Komite’nin Türkistan Lejyonu ve
bu lejyonda eğitimlerini tamamlayıp Sovyet cephesinin çeşitli bölgelerine gönderilen askeri birliklerle ilişkilerin düzgün bir şekilde sürdürülmesiydi. Lejyonda eğitilen
birliklerin binlerce kilometre uzunluğundaki bir cephenin farklı bölgelerine gönderildiği göz önüne alınırsa, bu birliklerin denetlenmesinin ve sorunlarının Alman
makamlarıyla görüşülerek çözümlenmesinin ne kadar zor bir görev olduğu kolayca
anlaşılacaktır. Baymirza Hayit’in çalışmaları sadece bunlarla sınırlı değildi. Askere
alınmadan önce ülkesinde tarih öğretmeni olarak görev yapması nedeniyle MTBK
tarafından çıkarılan gazete ve dergide, isimsiz makaleler de yazmaktaydı. Ayrıca
Lejyondaki birliklerin doktrin açısından eğitimlerine katkıda bulunmaktaydı.
1943 yılı Ekim ayında Ostministerium, Ordu (OKW), SS ve SD’nin birlikte onayıyla milli komiteler’in milli temsilcilikler haline yükseltilmeleri kararı verildi. Bu karar
siyasi açıdan çok önemliydi ve Almanya’nın bütün komiteleri kendi ülkelerinin siyasi
temsilcileri olarak gördüğü anlamına gelmekteydi. Bu gelişmenin temelinde Prof.
Von Mende’nin her milliyet kendi otonom yapılanmasına sahip olmalıdır şeklindeki
görüşü yatmaktaydı. Bu karardan sonra Türkistan Millî Temsilciliği’nin başkanı olarak
Veli Kayyum Han ve başkan vekili olarak da Baymirza Hayit tayin edilmiştir. Bu dönemde Baymirza Hayit’in MTBK içerisindeki etkinliğinin arttığı görülmektedir. MTBK
ile Doğu Bakanlığı ve Alman ordusu arasındaki sorunların çözümünde genellikle Veli
Kayyum Han adına Baymirza Hayit görev almaktaydı. Söz konusu sorunlardan birisi
SS teşkilatının kendi bünyesinde bir Birleşik Türk gücü oluşturma projesiydi. Meşhur
Türkolog Cleinow’un asistanı Dr. Reinier Olzscha yönetiminde uygulamaya konulan
bu projede Türkistan Lejyonunun en güçlü askeri birliklerinden birisi olan 450. Tabur, alay seviyesine çıkarılarak, komutanları ile birlikte Waffen SS’e geçirildi. Veli
Kayyum Han’ın bütün engelleme çabalarına rağmen gerçekleşen bu olay başlangıçta
Türkistanlı subaylar tarafından da benimsenmemişti. Bu noktada Baymirza Hayit neredeyse bütün bölüm komutanları ile ayrı ayrı görüşerek onları ikna etmiş ve geçişin
sorunsuz gerçekleşmesini sağlamıştı.
1944 yılı Almanya için çöküşün hızlandığı ve ufukta mağlubiyet belirtilerinin
ortaya çıktığı yıl oldu. Bu ortamda siyasal zeminini güçlendirmek isteyen MTBK,
kapsamlı bir kongre yapmaya karar verdi. 8-10 Temmuz tarihlerinde Viyana’da toplanan kongreye MTBK’dan, Türkistan Lejyonundan ve cephelerdeki birliklerden seçilmiş 537 delege katıldı. Kongre kendisini, Hokand ve Alaş Orda hükümetleri ile
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1922’deki Türkistan Türk Müslümanları Kurultayı’ndan sonra gelen dördüncü kongre
olarak kabul etti. Türkistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Komünist Partisi
yasaklanacak ve bu kongrede seçilen 70 kişi millet meclisini oluşturacaktı. Kongre
tarafından seçilen Veli Kayyum Han bağımsız Türkistan’ın devlet başkanı olacak, Dr.
Baymirza Hayit’le birlikte seçilen 13 bölüm başkanı da hükümeti oluşturacaklardı.
Kongrenin bu kararıyla birlikte ilk defa olarak hariçte bir Türkistan Hükümeti kurulmuş oluyordu. Adolf Hitler’in kongreyi bir telgrafla kutlaması ve Veli Kayyum Han’a
bir nişan vermesi ise Alman yönetiminin söz konusu kongrede alınan kararlara desteğini göstermekteydi. 1945 yılı Mart ayında Ostministerium aldığı bir kararla Milli
Türkistan Birlik Komitesini Geçici Türkistan Millî Hükümeti olarak tanıdı. Türkistan
Lejyonu da artık resmen Türkistan Millî Ordusu olmuştu. Bu kararla birlikte MTBK,
Almanya ve müttefikleriyle diplomatik ilişki kurma hakkına sahip olmaktaydı. Söz
konusu hükümetin başkanı Veli Kayyum Han, başkan yardımcısı ise Dr. Baymirza
Hayit idi.
1944 yılı sonlarında MTBK yeni bir askeri sorunla karşı karşıya kaldı. Doğu cephesinde üstünlüğün Sovyetlere geçmesi üzerine Alman yönetimi yeni bir projeyi uygulamaya koymuştu. Esir Sovyet Generali Vlasov başkanlığında Rusya Halklarını
Kurtarma Komitesi (KONR) kuruldu ve Rus harp esirlerinden ve doğulu işçilerden
oluşturulan Rus Kurtuluş Ordusu (ROA) bu komiteye bağlandı. Himmler tarafından
gündeme getirilen bu uygulamanın MTBK’yı ilgilendiren boyutu, bütün Türk ve Müslüman komiteler (Türkistan, İdil Ural, Kırım, Azerbaycan, Kuzey Kafkasya) ile Ermeni
ve Gürcü komitelerinin bir araya getirilerek KONR’a, yani Vlasov’a bağlanmasıydı. Bu
durumda söz konusu komitelere bağlı askeri birlikler de ROA’nın bir parçası haline
gelmiş oluyorlardı. Bir Rus generalinin komutası altında olmak Türkistan lejyonlarının kabul edebileceği bir durum değildi ve yer yer başkaldırılar başladı. Bu durumda
Baymirza Hayit askeri birlikler arasında mekik dokuyarak bu huzursuzluğu gidermeye çalışacaktır. Hayit, ordu bünyesindeki birliklerde kısmen başarılı olmuşsa da
SS bünyesindekilere etkili olamayacaktı. SS’in en seçkin birliklerinden birisi haline
gelen 450. Alay komutanı Gulam Alim, Baymirza Hayit ile yaptıkları görüşmede,
Vlasov’un ordusuna katılma kararı geri alınmadığı takdirde isyan edeceklerini söylemişti. Baymirza Hayit’in emrin geri alınması konusunda Alman makamları nezdinde
yaptığı görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine Gulam Alim, emrindeki Türkistanlı
askerlerle birlikte isyan etmiş, Miyava Garnizonu’ndaki Alman askerlerin tamamını
öldürdükten sonra Çekoslovak partizanların safına katılmıştı.
Savaşın Sonu ve MTBK’nın Yeniden Yapılandırılması
Savaş bitiminde bir şekilde Sovyetlere iade edilmemeyi başaran Baymirza Hayit,
Prof. von Mende’nin yardımıyla Münster/Westfallen Üniversitesi Felsefe Fakültesi’ne
kaydolmuştur. Burada Türkolog Prof. Dr. Gotthard Jaeschke’den de dersler alacaktır.
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Taşkent’teki eğitiminin büyük bir bölümünün kabul edilmesi nedeniyle kısa zamanda
mezun olan Hayit, bu üniversitede doktora yapacaktır. Tez konusu Hokand ve Alaş
Orda Milli Hükümetleri’dir. Bu dönemden sonra Dr. Baymirza Hayit’in bilimsel çalışmalarını yoğunlaştırdığı görülmektedir. Diğer taraftan, Baymirza Hayit’in de içinde
olduğu 16 MTBK üyesi, savaşın bitiminde, 1945 yılında bir araya gelmiş ve Veli
Kayyum Han’ın hapiste olması nedeniyle, geçici bir yönetim oluşturmuşlardı. 1947
yılında Veli Kayyum Han, yargılandığı Nürnberg mahkemeleri ve ardından gelen iki
yıllık mahkumiyetini tamamlayarak serbest kaldı ve yeniden MTBK başkanlığına seçildi. Ertesi yıl Amerikalılar oluşturmaya çalıştıkları Sovyet karşıtı milletler cephesine
MTBK’nın da katılması yönünde bir teklif getirdiler. Veli Kayyum Han Türkistan’ın
bağımsızlığını tanımaları ve MTBK’nın Türkistan’ı temsil eden tek kurum olduğunu
kabul etmeleri koşulunu ileriye sürünce bu iş birliği gerçekleşmeyecekti. Aynı tarihlerde İngilizler de benzer bir çaba içerisine girmişlerdi ve bu konularda Amerikalılara
göre daha tecrübeliydiler. İngilizlerin çalışmalarını Asya’da uzun yıllar diplomat olarak çalışan ve Türkistan meselesini çok iyi bilen Sir Olaf Caroe yönetmekteydi. Caroe ve Kayyum Han’ın görüşmeleri sonrasında, İngiltere hükümetinin doğu bölümü
yetkilileriyle bir araya gelinmiş ve bazı prensip konularda uzlaşmaya varılmıştı. Buna
göre İngiltere Türkistan’ın bir bütün olarak varlığını tanıyacak, MTBK’ya destek verecek ve Türkistanlı gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacaktı. Buna karşın MTBK, doğu
ülkelerinde yürütülecek komünizm karşıtı propagandaya destek verecek ve Sovyetlere karşı yapılacak çalışmalara aktif bir şekilde katılacaktı. Kayyum Han başkanlığındaki MTBK için Almanya’nın Westfallen eyaletinin Minden kasabasında bir merkez
oluşturuldu. Komite üyeleri bu merkezde bir taraftan Türkistan’la ilgili çalışmalarını
sürdürüyorlar, bir taraftan da Almanya’nın savaş öncesi ve savaş boyunca uyguladığı
doğu politikalarıyla ilgili arşivlerin düzenlenmesi konusunda çalışıyorlardı. Rusça’yı,
Almanca’yı ve Türkistan lehçelerini biliyor olmaları, söz konusu arşiv çalışmasında
çok yararlı olmalarını sağlamıştı.
İngiliz desteğiyle birlikte 1949 yılı Eylül ayından itibaren Milli Türkistan dergisi
yeniden çıkarılmaya başlanılmıştı. Önceleri tek dilde basılan dergi ertesi yıldan itibaren Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde, bir sonraki yıl ise Arapça dahil, üç dilde
çıkarılır hale gelmişti. Bu dönemde Baymirza Hayit, Olaf Caroe tarafından sağlanan
bursla üniversite eğitimini ve doktorasını tamamlamış, daha sonra da MTBK yayın
organlarında yazılar yazmaya başlamıştı. Makalelerde takma isimler kullanan Dr. Hayit, neredeyse Milli Türkistan dergisinin bütün yükünü omuzlamış durumdaydı.
MTBK’nın Doğu Ülkelerine Açılma Politikası ve Dr. Baymirza Hayit
Milli Türkistan Birlik Komitesi 9 Nisan 1952 tarihinde olağanüstü bir kongreyle
kendisini yeniden yapılandırdı ve geleceğe yönelik hedeflerini belirledi. Bu kongrede Dr. Baymirza Hayit siyasi işler ve teşkilatlanma bölüm başkanı olarak seçilmişti.
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MTBK kendisini Türkistan istiklâli için mücadele eden bir organ olarak tanımlıyor ve
hedefinin hariçteki Türkistanlıları tek bir bayrak altında toplamak olduğunu vurguluyordu. Kongre kararlarına göre MTBK, kendisi dışında Türkistan’ı temsilen kurulacak olan hiçbir teşkilatı tanımayacak, yabancı devletlerin milli hareketlere müdahalelerini kabul etmeyecekti. Kongrede alınan bir kararla Dr. Baymirza Hayit, Doğu
ülkelerinde teşkilatlanmayı gerçekleştirmek konusunda görevlendirilmişti.
Kongreyi takiben Dr. Hayit, beş ay süreli bir seyahate çıktı. Sırasıyla Türkiye,
Suriye, Ürdün, Mısır, Arabistan ve Pakistan’ı ziyaret ederek bu ülkelerde yaşayan
Türkistanlılarla görüştü. Yapılan toplantılarla Türkistan derneklerinin bulunmadığı
ülkelerde MTBK şubeleri açılmış, şube açılamayan yerlerde ise temsilcilikler oluşturulmuştur. Ayrıca MTBK ile Türkistanlı muhacirler arasındaki ilişkileri düzenlemek
için ülke temsilcileri seçilmiştir. 1953 yılı itibariyle İtalya’da Said Kerimi, Türkiye’de
Dr. Salih Erkinkol, Ürdün’de Mehmet Murathan, Irak’ta Muhammed Ali, Arabistan’da
Zuhuriddin Türkistani ve Pakistan’da ise Mahmut Aykarlı ülke temsilcisi olarak görevlendirildiler.
Dr. Hayit’in bir diğer görevi Mustafa Çokayoğlu’nun ölümünden sonra üyelerinin
tamamı Türkiye’ye toplanmış olan Türkistan Milli Birliği (TMB) ile uzlaşmanın gerçekleştirilmesi ve bu üyelerin MTBK saflarına katılmasının sağlanmasıydı. Ne yazık ki
Dr. Baymirza Hayit ile o dönemde TMB’nin başkanlığını yürüten Prof. Tahir Çağatay
arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuç vermeyecek ve Çağatay, MTBK’nın birleşme teklifini reddedecekti. Çünkü TMB üyeleri kendilerini Mustafa Çokayoğlu’nun
mirasçıları olarak kabul etmekte ve TMB’nin dış dünyadaki Türkistan Hareketi’nin tek
temsilcisi olduğunu iddia etmekteydiler.
MTBK’nın Çözülme Döneminde Dr. Baymirza Hayit
1953 yılı MTBK için bir dönüm noktası oldu. O güne dek yayın ve basım konularında maddi katkı sağlayan İngiltere, bu desteğini çekmeye karar vermişti. Veli
kayyum Han bu gelişmeyi “Amerikan Komitesi’nin kuruluş döneminde kendileriyle
çalışmaya yanaşmadığımız için Amerikan yönetimi İngiltere’ye baskı yaptı ve yardımın kesilmesini sağladı” sözleriyle açıklamaktadır. Bu gelişme karşısında MTBK
Minden’deki merkezi boşaltmış ve Düsseldorf yakınlarında Erkrat isimli küçük bir
kasabaya taşınmak zorunda kalmıştı. Bu şartlar altında üç ayrı dilde dergi çıkarmak
imkânı kalmamış, Milli Türkistan dergisinin tek dilde çıkarılması bile zora girmişti.
MTBK merkezinde çalışan üyelerden bir kısmı Münih’te Amerikalılar tarafından kurulan Hürriyet Radyosu’na geçmişler, bir kısmı da değişik alanlarda çalışmak üzere
merkezden ayrılmışlardı. Dr. Baymirza Hayit ise bu çalkantılı dönemde bile MTBK’yı
terk etmeyecek ve komite bünyesindeki çalışmalarını sürdürecektir.
Dış desteğin kesilmesi MTBK’nın etkin bir çalışma yürütebilme imkânını büyük
ölçüde kısıtlamıştı. Bu durumda Veli Kayyum Han, Müslüman ülke yönetimlerinden
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ve dış dünyadaki Türkistan diasporasından destek sağlayabilmek amacıyla bizzat sahaya indi ve doğu ülkelerinde bir gezi düzenledi. Ne yazık ki Kayyum Han bu gezisi
sırasında görüştüğü Türk yetkililerden ve Arap Kralı Suud bin Abdülaziz’den umduğu
desteği sağlayamayacaktı. İlginç olan nokta, Kayyum Han’ın ziyaretinden kısa bir
süre sonra başta MTBK Arabistan temsilcisi Zuhuriddin Türkistani olmak üzere on
kadar Türkistanlının Arap makamlarınca tutuklanmış olmasıydı. Muhtemelen Sovyet propagandası sonucunda gerçekleşen bu olayda hapsedilenleri kurtarmak görevi
Dr. Baymirza Hayit’e düşecekti. 1956 yılında Amerikalılar MTBK ile yeniden temas
kurdular. Arzuları Almanya’da başlattıkları Sovyet karşıtı yayınlara MTBK’nın destek
vermesini sağlamaktı. Amerikalı yetkililerle Kayyum Han ve Baymirza Hayit arasında yapılan görüşmeler bir kez daha sonuçsuz kaldı. 1960 sonrasında MTBK, uzun
süreden beri üyesi olduğu Antibolşevik Milletler (ABN) teşkilatından da ayrıldı. Bu
ayrılığın sebebi bilinmemektedir. Böylece MTBK uluslararası arenada daha da yalnızlaşmıştı. 1961’de savaş yıllarından bu yana Dr. Hayit’in hamiliğini yapan ve bütün
bilimsel çalışmalarında destek olan Prof. von Mende hayatını kaybetti.
60’lı yılların ortalarından itibaren, maddi zorluklarla boğuşan MTBK neredeyse
bütün üyelerini kaybetmiş geride sadece Veli Kayyum Han ile Dr. Baymirza Hayit’in
kaldığı bir tabela kuruluşu haline dönmüştü. Bütün bunlara rağmen kuruluşun yayın organı Milli Türkistan Dr. Baymirza Hayit’in büyük gayretleriyle düzensiz de olsa
çıkarılıyordu. Bu dönemde Hayit’in bütün gücünü bilimsel çalışmalara odakladığı
görülmektedir. Ayrıca bütün İslam dünyasında Türkistan adına düzenlenen toplantılara konuşmacı olarak katılmaya çalışmaktaydı. Bu yıllarda yaptığı çalışmalar Dr.
Hayit’in Türkistan ile özdeşleşmesini sağlayacaktır. 1982 yılında yaşanan bir gelişme
Baymirza Hayit’in Veli Kayyum Han ile yollarını ayırmasına ve uzun yıllardan beri
üyesi olduğu MTBK’dan kopmasına yol açacaktı. 80’li yılların başlarında Dr. Hayit
Almanya’daki muhacir Türkistanlıların sayılarının artması nedeniyle bir Türkistan Muhacirleri Yardım Derneği kurma çalışması başlatmıştı. Köln İdari Mahkemesi’nin 26
Ekim 1982 tarihli kararı ile derneğin resmen kurulmasından sonra Dr. Hayit bu gelişmeyi Veli Kayyum Han’a bildirecektir. Kayyum Han’ın tepkisi ise MTBK dışında böylesi
bir kurumun uygun olmadığı, dolayısıyla kapatılması veya MTBK’ya bağlı bir kuruluş haline getirilmesi şeklindeydi. MTBK başkanının bu anlaşılmaz tepkisi karşısında
şaşkınlığa düşen Baymirza Hayit, uzun yıllardır bir tabela kuruluşu haline dönüşmüş
olan MTBK’da kalmanın yararlı olmayacağına karar vermişti. Bu gelişmeler üzerine
MTBK başkanlığına gönderdiği istifa mektubu, Veli Kayyum Han ile sürdürdüğü 40
yıllık (1942-1982) yol arkadaşlığının da sonu anlamına gelmekteydi. Bu dönemden
sonra Dr. Hayit siyasal çalışmalarını sonlandıracak ve sadece bilimsel çalışmalarına
odaklanacaktır.
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BAYMİRZA HAYİT’İ ANLAMAK
Prof. Dr. Ayfer Kaynar*

Baymirza Hayit sadece bir tarihçi, felsefeci değil, eserleri tezlere konu olmuş,
çalışmaları hakkında uluslararası mahfillerde yazılmış makalelerin, iki büyük ciltte toplandığı bir mücadele adamıdır. Onun yurtsever mücadeleci kişiliği ile beslenen kaleminden çıkanlar, 20. yüzyılda Türkistan siyasi tarihini bilimsel ve milli bir
perspektifte anlamayı ve geleceği şekillendirmeyi mümkün kılmaktadır. Böylesine
önemli bir şahsiyetin tarih sahnesine çıkabilmiş olmasında kuşkusuz içinden geçtiği
çalkantılı savaş yıllarının, sosyal çevrenin ve kişiliğinin etkisi vardır.
Baymirza Hayit, Türkistan’nın yıkım sürecindeki yokluklar döneminde dünyaya
geldi. Anlattığına göre, ailesinin pirinç ticareti nedeniyle doğum tarihi -o yıllarda
alışılanın aksine- gün ve ay olarak kayıtlıdır. Babası, dünyaya bereketiyle birlikte
zengin şehzade olarak geldi deyip oğluna Baymirza demiştir. (Bay=Zengin, Mirza=şehzade prens) Adının hakkını verecek kadar zengin bir fikir ve mücadele dünyası
olan Baymirza Hayit aslında bir fukara hayat yaşamış, tüm eserlerini ve bilimsel
çalışmalarını hepsinden önemlisi milli mücadelesini, kısıtlı burslar dışında büyük
ölçüde eşi Dr Ruth Hayit’in imkanlarıyla gerçekleştirebilmiştir. Bir Alman doktoru,
savaş yıllarında tanıdığı tek takım elbisesi olan bu beş parasız Müslüman tarihçiyle
hayat sürdürmeye iten neden şüphesiz sadece aşk değildi. Ruth’un Türkistan milli
mücadelesinin maddi kaynağını sağlama kararının altında Hayit’in kişiliğine, kariyerine ve hayata karşı duruşuna olan inanç vardı ki bu inanç, tek başına Ruth Esser’i
Türkistan’ın İstiklal mücadelesinin gizli bir neferi olan Ruth Hayit’e dönüştürmüştür.
Çocukluğumun hangi dönemine denk gelir belli değil ama sisli anılar arasında
Hayit’lerin annem, babamın ve dedemin derin bir dostluk gösterdiği insanlar olduklarını hatırlıyorum. Sanırım etkilendiğim bu duygular, kendilerinde karşılığını
buldu ki beni her zaman ailenin bir ferdi olarak görme inceliğini göstermişlerdir. Çocukluğumu süsleyen anılar arasında Baymirza Hayit’i papyonu, elinden düşürmediği
çantası, notlarla dolu ajandası hepsinden önemlisi şakaları ve kahkahasıyla hatırlıyorum. Yaz ayları dışında İstanbul’a gelmesi demek bilimsel toplantı ve görüşmelerinin
yanısıra babam Dr. Hekimcan Kaynar’ın- Türkistanlıların bir merkezi haline gelmişmuayenehanesinde yapılan ve saatler süren sohbetler demekti. Hala kulağımda, yaşıma bakmadan karıştığım konuşmaları, sorduğum sorulara verdiği ciddi cevapları,
dostluğun heyecanıyla neşesiyle atılan kahkahaları duyarım. Aklımda kalanlar ise,
savaş yıllarındaki acılar, eğitimi sırasındaki sıkıntılardır. Doktora eğitimi sırasında
barındığı odadaki yatağı bile adını hatırlayamadığım bir memleketlisi ile dörder
* İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
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saatlik nöbetlerle kullanabildiğini şaşırarak dinlemiştim. Görüşüme göre, tüm hayat felsefesinin eksenini oluşturan vatan sevgisi ve idealleri bu sıkıntıları gülerek
aşabilmiş olmasını sağlamıştır. Aslında bu neşesinin altta yatan derin kederi, vatan
hasretini örtmek için kullandığı bir savunma olduğunu ve bu savunmayla hedeflerine
ulaştığını çok sonraları anladım.
Baymirza Hayit’in yaşamı dostluk, vatan, çalışma ve yalnızlık motiflerinden dokunmuştur. Tüm yaşamında “vatan benimki hemdir” diyerek vatanın bağımsızlığı
için tek başına bir ordu gibi çalıştı. Savaş sonrası dönemde T. Roosvelt’in torununun
iki kez evine gelerek yaptığı Amerika Birleşik Devletleri için çalışma davetini neden
reddettiğin şöyle açıklamıştı: “Bunun iki sebebi vardır. Birincisi vatanım! Bir devlet
hesabına çalışırsam bağımsız olamam. İkincisi ise Ruth için! Benim gibi vatanından
cüda olmasını istemem.” Bu kritik kararla vatanı için bağımsız çalışabildi ama emperyal güçlerin böl parçala yönet prensibiyle yaymaya çalıştığı mandacı görüşlere karşı
verdiği mücadelede hep yalnız savaşçı olmuştur. Evliya Çelebi misali yaptığı bitmez
yolculukları, bulunduğu yerleri, toplantıları ve gelişmeleri bize gelen telefonlardan
ve kartpostallardan izliyorduk. ABD’nin New York kentinde 1990 yılında düzenlenmiş
olan bir çalıştaydan söz etmek isterim. Baymirza Hayit, ABD’de bulunan Türkistanlılar tarafında konferanslar vermek üzere New York’a davet edilmişti. Hoca bu vesileyle, üzerinde çalışmakta olduğu Basmacılar kitabıyla ilgili olarak -kendi eserlerinin de
bulunduğu- Washington DC’de Library of Congress de çalışmalar yapmak istiyordu.
Ben de tesadüfen İstanbul Üniversitesi’nden almış olduğum burs nedeniyle Columbia
Üniversitesi’nde bulunmaktaydım. Baymirza Hayit’i üniversitedeki hocam Dr. Louis
Mandel ve ailesiyle tanıştırdım. Kendisinden çok etkilendiler. Hocam çalışmaları için
kütüphanede kendisine özel bir bölüm ayırttı. O kadar çok çalıştı ki kütüphanenin
memurları ve güvenlik görevlileri ile arkadaş olmuş, onlar da bu sıradışı ilim adamının ilgisinden çok mutlu olmuşlardı. Bir akşamüstü Baymirza amca beni aradı. Sesi
biraz sıkıntılıydı. Çalışırken kendini kaybettiğini sonra görevlilerin onu yerde kitapların arasında bulduğunu ve biraz sonra da düzeldiğini anlattı. Her zaman olduğu
gibi doktora gitmemekte direniyordu ama ben derhal bulunduğum hastanenin acil
servisine götürdüm. Hocamın bir kardiyolog arkadaşı ilgilendi. Haberler iyi değildi.
Yapılan tetkikler sonucunda “hemen ameliyat olmanız gerekiyor bir bomba üzerinde
yaşıyorsunuz” dediler. Derhal Ruth teyzeyi bilgilendirerek Baymirza amcayı Almanya’ya gönderdim. Orada başarılı bir ameliyatla sıkıntılarından kurtuldu. Sonraları
“Beni bırakmadığın iyi oldu yoksa kitap bitmezdi” diyerek şaka yapmaktan da geri
durmadı. Bu anekdottan da görüleceği gibi olağanüstü bir iş disiplini ve azmi vardı
ki, bir yaşama sığan onlarca kitap yüzlerce makale ve çalışmaları hakkında çıkan
yazılar başka türlü bir çalışma temposuyla gerçek olamazdı. Tüm çalışmalarını bir
okul haline getirdiği evinde yapmıştır Evlerinin üst katı tümüyle çalışma odası ve
kütüphane haline gelmişti. Bu zengin kütüphane tam bir profesyonel kütüphanecilik
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düzeniyle sıralanmıştı. İsteyen öğrencilerin bu kütüphaneden yararlanması mümkündü. Baymirza amcayı her sabah işe gider gibi takım elbisesini giymiş kravatını
takmış olarak yazı masasının başında bulurdunuz. O, aynı zamanda iyi bir aşçıydı.
Saat 12’ye kadar çalışır sonraki 1 saat içinde öğlen yemeğini hazırlar Ruth teyzeyle
birlikte yerlerdi. Günlük işler ve telefonlar sonrasında tekrar çalışmasının başına döner ve rutin çalışma hayatı, konferans toplantı ve seyahat dışında böyle geçerdi. Bu
disiplinli ve yoğun temponun kendisini ruhen rahatlattığını, vatanı için birşeyler yapabilmiş olmanın huzurunu sağladığını düşünmüşümdür. Vatan hasreti, Sovyetlerin
dağılma sürecinden sonra Özbekistan Yazarlar Birliği Çolpan ödülüne layık görülmesiyle son buldu. Ayrılışından 50 yıl sonra vatana dönüş, doğduğu topraklara kavuşmak onun hayatındaki sarsıcı dönüm noktası oldu. Uçakta son derece heyecanlıydı.
Aklından neler geçiyordu bilinmez ama herhalde karışık duygular içindeydi. Toprağa ayak basınca eğildi ve toprağı öptü. Taşkent havaalanına iner inmez etrafımızı
devlet yetkilileriyle sarılmıştı bile! Resmi davetler, toplantılar kendisine gösterilen
izzet ikram sanki geçen yılların telafisi gibiydi. Taşkent’deki protokol ziyaretlerinden
sonra nihayet Baymirza amcanın doğduğu yerlere, Fergana vadisine ulaştık. Tam
bir Türk köyü! Dediğine göre evi aynı duruyormuş hatta okulu bile! Aile çok sıcak
karşıladı. Torununun sünnet düğünü için beklemişlerdi. Köyde davul –zurna (Kenney Sünney) çalınarak dostlar davet edildi, pilavlar pişti. Bu arada Baymirza amca
sürekli Türkistan fikrini vurgulayan konuşmalar yapıyor halk da heyecanlanıyordu.
Ama uzun sürmedi, bu istihbarat, kraldan fazla kralcılar tarafından ilgili yerlere ulaştı ve “bize derhal Özbekistanı terk edin” haberi geldi. Ne olduğunu anlayamadan
etrafımızdaki tüm yetkililerin yok olduğu fark ettik. Haberi aldığımız günün akşamüstü Fergana’dan Taşkent’e hayatlarımızdan endişe ettiğimiz çok zorlu çok uzun
ve çok tehlikeli bir yolculuğa çıktık. Şehre ulaştığımızda gün ağarıyordu. Sabahın
alacasında Baymirza Hayit’in Taşkent’in bir meydanında bir taşın üstüne çöküşünü
unutamam. Vatandan ikinci kere, hem de bu şekilde ayrılmak çok ağır gelmişti! Biraz bekledik ama artık hızla gerçekler dönme zamanıydı. Biletlerimizi değiştirdik ve
ertesi sabah İstanbul’a döndük. Baymirza amca ve Ruth teyze yakın dostları Aksüyek
ailesinin misfiri olarak Kumburgaz’daki yazlıklarında kendilerine gelmeye çalıştılarsa
da bu olay, Baymirza Hayit açısından hayatındaki üçüncü kırılma noktası olmuştur.
İlki vatandan ayrılışı, ikincisi ise -doğumunda haberinin olmadığı- oğlu Bekmirza ile
bizim evdeki ilk ve son görüşmesidir. Davetimizle İstanbul’a gelen Bekmirza’yı Baymirza amca ile Sirkeci garında karşıladık. Bu karşılaşmayı düşünmek bile gözlerimin
dolması için yeterli. Yaşadıkları derin acıların ruhlarında açtığı, artık kabuk tutmuş
derin yaralarıyla, iki yetişkin insanın, bir baba oğulun karşılaşması ancak sessiz ve
uzun bir kucaklaşmaydı. Bu trajediyi başka türlü aşmaya, hiç kimsenin gücü olmadı.
İki hafta boyunca koskoca adam bir küçük çocuk gibi babasının yanında uyumak
istedi. Bu, öyle bir iki haftaydı ki Baymirza amca o sevgi dolu sıcak kişiliği ile geçen

yılları telafi etmek için adeta çırpındı. Onun sağlık sorunlarıyla ilgilendi. Ne yazık
ki yıllar sonra varlığını öğrendiği ve tanıdığı iki haftalık oğlu, İstanbul’dan hepatite
bağlı karaciğer kanseri tanısıyla ayrıldı. Kara tren giderken Bekmirza neredeyse yarı
beline kadar sarkarak son defa babasını görmeye çalışıyordu.
Dostlukları, Baymirza Hayit’in hayatında her zaman çok önemli yer tutmuştur.
Masasındaki -hiç görmediğim kadar -kalın ciltli telefon defteri onun dostlarıyla olan
bağının simgesiydi. Günlük yoğun çalışma saatleri arasında tüm dünyadan dostlarını aradığı zamanlar nefes aldığı anlardı. Her ülkeden dostları, meslektaşları vardı.
Anlattığına göre, savaş yıllarında kurduğu dostluklardan biri hayatını kurtarmıştır.
Gürcü asıllı bir komutan olan Michael von Alşibaya Yalta antlaşması gereğince esirlerin değişimi sırasında onun Sovyetlere iadesini “benim yeğenim” diyerek ve İncil’e el
basarak son anda engellemişti. Ebulfeyz Elçibey’in onun gönlünde ayrı bir yeri vardı.
Ünlü yazar Cengiz Aytmatov’la olan yakın dostluğunun ve görüşmesinin ise şahidi
oldum. Konu Türkiye olunca Baymirza Hayit’in Türkiye’ye Atatürk’e çok büyük bir
sevgisi saygısı olduğu onu tanıyan herkesçe bilinir. Hocasının Atatürk’le olan görüşmesini, Atatürk’ün Türk dünyasına vermiş olduğu önemi, onun, bugün esaret altında
olan Türk asıllı devletlerle yakın ilişkiler kurulması yönündeki tavsiyelerini her zaman
dile getirmiştir. Ülkemizin bağımsızlığı ve bekası konularında, gündemimizde olan
Musul Kerkük meselesindeki birçok konuşmasına şahit olmuşumdur. Bu duyarlılığın temelinde ise Türkiye’nin bağımsız son Türk devleti olduğu gerçeğini her zaman
üstüne basarak vurgulamıştır. Bu nedenle de, Türk dünyasının ileri gelenleriyle ve
akademisyenlerle güçlü dostluklar kurmuştur. Aklıma ilk gelenler arasında merhum
İbrahim Kafesoğlu hoca, Turan Yazgan hoca, İhsan Doğramacı hoca bulunmaktadır.
Türk tarihçilerle kurarak bir nakış gibi işlediği bağların ne denli güçlü olduğunu bizden ayrılışından yıllar sonra Baymirza Hayit gündemiyle toplanabilmemizden anlıyoruz. Tabii ki Türkistanlı dostlarının gönlünde çok özel bir yeri oldu. Dünyanın her
yerindeki Türkistanlı dostlarına ulaşmaya çalıştı. Türkistanlılar onu hep alkışladılar
ama anladılar mı? Bu soru hep cevapsız kaldı. Ortaya koyduğu yüksek ideallerinin
Türkistan muhacirlerinin maddeci yanı tatlı gelen günlük yaşam pratiği arasında
çok da yer bulamadığı ve bu konuda kırgınlıkları olduğu kanısındayım. Araştırma
için vatandaşlarına yaptığı yazılı destek talepleri (Mektup resimleri) karşılık bulmadı
ve sonuçta Türkistan Araştırmaları Enstitüsü’nün asıl destekçisi Ruth Hayit olarak
kaldı. Bu konudaki kırgınlıklarını hep şakalarının ve kahkahalarının ardına mı saklamıştır bilemiyorum. Belki de, çırpınışlarının altında yatan asıl neden, yurttaşlarının
varlığında bulduğu vatan parçasıydı. Şu sözünü de unutmuyorum “Dostluklar gül
bahçesidir bakım gerekir yoksa kaybedersin.”
Baymirza Hayit’in bazı insani özelliklerinden de söz etmek isterim. Ankara’da
Hacettepe Üniversitesi’nde ders verdiği yıllarda Dekan Prof. Dr. Emel Doğramacı’dır.
Hocaya doğum günü nedeniyle gönderdiği devasa gül buketinin o çevrelerde hay-
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ranlık ve şaşkınlık ve tatlı bir kıskançlıkla karşılandığını biliyorum. Çiçekleri çok seven Baymirza amcanın gittiği her yere çiçek götürdüğü, evine her zaman taze çiçek
aldığı ve çiçeklerden de en çok gülü sevdiğini ayrıca belirtmek isterim. Kendisiyle
ilgili tek talebi ise kabrine bir tek gül olsun bırakılmasıydı. Çiçek gibi narin ve nazik
ruhu, çelik gibi iradesi ve yüksek idealleri vardı. Ardında kitaplarıyla tarihe geçen bir
isim, yetiştirdiği değerli ilim adamları ve yeri dolmaz bir boşluk bıraktı.
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ZUHRİDDİN TÜRKİSTANİ’DEN BAYMİRZA HAYİT HATIRALARI
Ekber Yassa*
Öncelikle sözlerime başlamadan, yurtiçinden, yurtdışından gelen çok değerli akademisyenlerin, konuşmacıların ve değerli dinleyicilerin hepinize hoş geldiniz derim.
Çok güzel başlayan ve devam edecek olan bu önemli sempozyumda bana ayrılan
kısıtlı zaman için teşekkür eder, bu zaman için sizlerle olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bay Mirza Hayıt iki gün boyunca burada siz değerli akademisyenlerimiz, konuşmacılarımız tarafından her yönüyle ve detaylı bir şekilde
değerlendirilecektir.
Benim burada dikkatinize getirmek istediğim; “Türkistan Milli Mücadelesi”nin
çok fazla bilinmeyen Suudi Arabistan bölgesindeki faaliyetleri ve bu faaliyetlere,
tüm varlığıyla destek veren Dr. Bay Mirza Hayit ve Veli Kayyum Han gibi önderlerle olan sayısız yazışmalarıyla birlikte, yıllarca bölgedeki insanların haberleşmelerini
sağlayan, manevi desteğin yanı sıra, maddi kaynakların sağlanması yönünde yıllarca
çalışan Zuhriddin Mirza Türkistani’nin hizmetlerinden biraz bahsetmektir.
1931 yılında Özbekistan’ın Andican şehrinde doğan Zuhriddin Mirza Türkistani halen Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yaşamaktadır. Kendisine vatanını tekrar
görmek ancak 60 yıl sonra nasip olmuştur. Bu toplantıya katılmayı çok istediği halde
sağlık nedenleri ile burada bulunamadığı için sizlere en iyi dilek ve selamlarını iletmemi istedi. Türkistanın bağımsızlığı için hariçte mücadele etmiş, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığından sonra da yüreğindeki büyük vatan aşkını, vatan sevgisini
sevince dönüştürmüş bir kişidir.
Yazdığı hatıralarla başından geçenleri, şahit olduğu ve yaşanan gerçekleri orijinal belgelerle ortaya koymuş, dönemin hariçteki mücadele tarihine ışık tutarak,
bildiklerini gelecek kuşaklara aktarmak istemiştir. “Türkistan Milli Birlik Komitesi”nin
Arabistan teşkilatı üyelerinden Zuhriddin Mirza Türkistani hatıralarını, iki yıl önce
tarafımızdan tercümesi yapılan Türkistan İstiklali Yolunda Hicret Yılları adlı kitapta
toplamıştır. Bu eser II. Dünya savaşı ve sonrasında İstiklal mücadelesi yürütenlerin
sadece Suudi Arabistan değil diğer ülkelerdeki mücadele insanlarıyla olan haberleşmelerini de ihtiva etmesi bakımından önemlidir.
Yaşadığı Arabistan’da bu faaliyetlerinden ötürü kısa bir hapis cezası bile alan
yazar bu kitapta vatan özlemiyle yanıp tutuşan insanların 1950-1962 yılları arasındaki hayat ve mücadele dolu faaliyetlerini anlatmaktadır. Bununla birlikte komitenin
nasıl ortaya çıktığı, nasıl geliştiği hakkındaki bilgiler de bu yazışmalar sayesinde
günışığına çıkarılmaktadır. Burada en önemli nokta ise bu eserin bu insanların mil* Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği Başkanı
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li mücadelenin dışında olmadıklarını göstermesidir. Kitapta ayrıca bu mücadelenin
değişik ülkelerde yaşayan vatanseverleri arasında yapılan haberleşmeler yer almaktadır. Diğer bir deyişle milli mücadele yıllarını anlatmanın yanında, mücadelenin
önderleri ve hariçteki Türkistanlılar arasındaki yazışmalardan, “Milli Türkistan” mecmuasından, diğer bir mücadele lideri Mustafa Çokay’dan ayrıca İsa Yusuf Alptekin ve
Azam Haşimi’den de bahsedilir. Bu haberleşmelerdeki bilgilerle büyük mücadelenin
ne kadar geniş bir coğrafyada yani Arabistan, Pakistan, Mısır, Ürdün, Türkiye, Almanya, Amerika gibi ülkelerde de sürdürüldüğünü anlamaktayız.
Zuhriddin Mirza Türkistani, Dr. Bay Mirza Hayit’in daktilo ile yazdığı çok sayıda
mektuplarının yanında, 1950-1993 yılları arasında kendi yazısı ve Arap harfleriyle
yazılmış Veli Kayyum Han’ın mektuplarının 1000 civarında olduğundan bahseder. Bu
mektuplar zamanında gizli ibaresi olsa da henüz hiçbir yerde yayınlanmamıştır. Dönemin siyasi görüş ve yapılan faaliyetlerinin daha iyi anlaşılması için bu yazışmaların
detaylı olarak değerlendirilmesi gereklidir. Bu vazife de değerli akademisyenlerimize
düşmektedir.
Üzerinde durulması gerekli iki noktayı da burada belirterek sözlerimi bitirmek
isterim:
Birincisi, Bay Mirza Hayit’in hayatta iken en büyük isteği “Türkistan Araştırmaları
Enstitüsü”nün kurulması idi. Bu arzusunu yerine getirmek için gerekli maddi kaynağı bulamadığı için bu dileğini yerine getirememiştir. Bu enstitünün kurulmasını
sağlamanın hepimize düşen bir görev olduğunu düşünüyorum.
İkincisi, Baymirza Hayit’in şahsi kütüphane ve arşivinin kapatılan Fatih Üniversitesi’nden alınarak milli bir üniversite veya kütüphaneye naklini sağlamak gerekiyor.
Son olarak da Zuhriddin Mirza Türkistani’nin elindeki çok sayıda doküman ve
belgelerin büyük kısmının tarafımızdan dijital ortama geçirildiği ve araştırmacıların
faydalanmasına açıldığını burada duyurmak isterim. Konuşmamın sonunda Zuhriddin Mirza Türkistani’nin gönderdiği resim ve materyallerden de yararlanarak hazırladığım kısa bir sunumu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Türkistan istiklali mücadelesinde savaşan, emek veren, katkı sağlayan bu uğurda
canlarını feda eden insanlarımızın ve vatanın bağımsızlığını göremeden hasret gidenlerimizin ruhları şad olsun, onları minnet ve şükranla anıyoruz.
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BİR TÜRKİSTAN SEVDALISI: DR. BAYMİRZA HAYİT
Prof. Dr. Kemal Özcan*

Özet
Bir insan hayatına sığabilecek ne kadar olay varsa, hemen tamamını Dr. Hayit’in hayatında görmek mümkündür. Günümüzde Özbekistan topraklarında başlayan Hayit’in hayat serüveni Almanya’da son buldu. Büyük çalkantılarla geçen bu
uzun hayatın tek bir gayesi vardı: Bağımsız Türkistan. Bütün ömrü hür dünyaya,
Sovyetlerin zulmü altında inleyen Türk dünyasının anavatanı Türkistan’ın haklı davasını anlatmak ve bu yolda mücadele etmekle geçti. Hayit mücadelesini sadece
ilmi sahada değil, aynı zamanda askeri alanda da sürdürdü. Bir asker olarak önce
Sovyet ordusunda, ardından Alman ordusu bünyesinde kurulan Türkistan Lejyonlarında farklı cephelerde vatanı için savaştı. Yaralandı, esir düştü, ölümlerden döndü.
Ama bunların hiçbiri onun Türkistan’a olan sevdasını dindirmedi, aksine daha da
körükledi. Yapmış olduğu çalışmalarla “Türkistan Tarihi” denince tüm dünyada ilk
akla gelen isimlerden birisi oldu. Türkistan davası için çeşitli dillerde onlarca kitap,
yüzlerce makaleden oluşan eserler meydana getirdi. Baymirza Hayit’in hakkında gerek Batı’da gerekse Sovyetler Birliği başta olmak üzere Doğu ülkelerinde çok sayıda
tezler, kitaplar, makaleler yayınlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lejyon, Baymirza Hayit, Türkistan, Özbekistan, Sovyetler
Birliği
THE MAN WHO LOVED TURKESTAN: DR. BAYMIRZA HAYIT
Abstract
As many things that can happen in human’s life, it’s possible to see them all in
Hayit’s one. Hayati’s life adventure, which started in today’s Uzbekistan, ended in
Germany. This long life, filled with turbulences had only one aim: the independent
Turkestan. He spent his whole life in free World fighting for the rightful claim of
Turkestan and trying to explain that Turkestan, which had been under the persecution of the Soviets, was the motherland of the Turkish world. He didn’t struggle
only in scientific field, but at the same time also in the military field. As a soldier,
he fought for the homeland in different fronts in the Turkestan Legions, as a part of
the Soviet army and as a part of the German army. He was wounded, imprisoned,
he had returned from death. But none of these had diminished his love for Turkestan, just the opposite, it had strengthened it. He became one of the first names to
* Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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come in mind in the whole world in terms of &quot;History of Turkestan&quot;. For
the Turkistan case, dozens of books and hundreds of works of art were brought to
the market in various languages. A large number of these books and articles about
Baymirza Hayit have been published both in the West and in the Soviet Union as well
as in the Eastern countries.
Keywords: Legion, Baymirza Hayit, Turkestan, Soviet Union, Uzbekistan.
Baymirza Hayit, Türkistanlı küçük ve kalabalık bir çiftçi ailesinin 9. çocuğu olarak
17 Aralık 1917 tarihinde dünyaya gelmişti. Onun doğumundan birkaç ay önce dünya
tarihine yön veren mühim bir hadise cereyan etmişti: Çarlık Rusyasını ortadan kaldıran ve Sovyet Rusyasını kuran 5 Ekim 1917 tarihli Bolşevik İhtilali.1
Henüz Türkistan’ın Özbekistan, Kazakistan gibi farklı devletlere ayrılmadığı bir
dönemde Namangan ilçesine bağlı şirin bir köy olan Yarkent’te ilk tahsiline başlar. 6
yaşında iken mahallede İslami eğitim veren bir okula gider. 7 yaşından itibaren ise
Cedit Mektebine devam eder.2
Çarlık Rusya yönetimi tarafından uygulanan baskılar yüzünden çok sıkıntılı dönemler geçiren Türkistan halkı, Bolşevik İhtilalini bir umut olarak görüyorlardı. Ancak bu düşüncelerinin boşuna olduğu kısa zamanda ortaya çıkmıştı. Bolşevik İhtilali
ile birlikte kendi bağımsızlıklarını ilan eden ve Türkistan Milli Hükümetini kuran Türkistanlılar, Sovyet hükümetinin sert müdahalesi ile karşılaştılar. Bir yıl sonra kurdukları hükümet ortadan kaldırıldı. Bunun üzerine Türkistanlılar istiklal ve istikballeri
uğruna silaha sarılarak mücadeleye başladılar. Bir milletin bağımsızlık ve özgürlük
mücadelesini Sovyet yönetimi, “haydutluk, eşkıyalık” anlamlarına gelen “Basmacı”
olarak adlandırdılar. Bundan sonra bütün dünyada Türkistan Milli Mücadele Hareketi
maalesef bu isimle özdeşleşti.3
Basmacı Hareketi, Baymirza henüz bir yaşında iken başlamıştı. Türkistanlı bütün
ailelerde olduğu gibi Hayit ailesinden de bu mücadeleye katılanlar olmuştu. Kendisini
daha küçücük bir çocukken ata bindiren ağabeyi Narmirza Milli Mücadele Hareketine
iştirak etmişti. Aradan 4 sene geçtiği halde ağabeyinden bir haber alamamışlardı.
Baymirza, bir Kurban Bayramı sabahı babası ile birlikte Bayram Namazına gitmişti.
Eve döndüklerinde annesini masanın üzerinde bir kutunun başında telaşlı bir şekilde
beklerken bulmuşlardı. Annesi, “siz Bayram Namazında iken iki Sovyet askeri geldi
ve bu kutuyu verdi. Generel Frunze, çocukları cephede olan ailelere bayram hediyesi
gönderdi dediler” diye masa üzerindeki kutuyu gösterdi. Babası tedirginlik ve korku
içinde kutuyu açtığında küçük Baymirza, hayatı boyunca unutamayacağı korkunç bir
manzara ile karşılaştı. Kutunun içindeki “Bayram Hadiyesi!!!” ağabeyi Narmirza’nın
1
2
3

Kemal Özcan, Dr. Baymirza Hayit’in Türkistan Araştırmaları ve Milli Mücadelesindeki Rolü, İstanbul 1998, s. 1.
Miraziz A’zam, “Baymirza Hayit Şahsiyeti”, Özbekistan Edebiyatı ve Sanatı, Taşkent, 3 Temmuz 1992, s. 3.
Baymirza Hayit, Ruslara Karşı Basmacılar hareketi: Türkistan Türklüğü’nün Milli Mücadelesi, Babıali Kültür Yayıncılığı,
İstanbul 2006, s. 3.
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kesik başıydı.4 Bu olayın onun çocuk kalbinde ne büyük travmalara yol açtığını tahmin etmek mümkündür.
Doğduğunda Türkistanlı olan Hayit, 7 yaşında Özbekistan diye adlandırılan ve
Sovyetler Birliği içerisinde yer alan bir devletin mensubuydu artık. 17 yaşında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e üniversite tahsilini yapmak üzere gider. Burada Taşkent
Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü Tarih Fakültesini kazanır. Tahsili boyunca Taşkent’teki bulunan Feyzullah Hoca, Fıtrat, Çolpan, Ekmel İkram gibi Türkistan ilim, kültür ve
sanat camiasının ileri gelenlerinden feyz almış, onların görüş ve düşüncelerinden
ziyadesiyle etkilenmişti.5
Sovyetler Birliğinde aydınlara yönelik tutuklama, sürgün ve idam cezalarının verildiği 1936-1938 yıllarında Baymirza Hayit henüz öğrenci idi. “Aydınlar Katliamı”
neticesinde ülkede çok sayıda öğretmen açığı ortaya çıkınca, Hayit daha üniversiteden mezun olmadan 1938’de Namangan’da bir köye öğretmen olarak tayin edildi.
Daha sonra dışarıdan sınavlara girerek 1939’da Tarih Fakültesinden mezun oldu.
Başarılı bir öğretmen olarak kısa sürede yetkililerin dikkatini çekti ve kendisine Sovyetler Birliğinin Hürmet Nişanı takdim edildi.6
Kendisine verilen nişana rağmen, Sovyet yönetimi Hayit’in çalışmalarından rahatsız olmuş ve onun tutuklanmasını istemişti. Ancak yakın arkadaşı olan bölge
savcısı onun hapse girmekten ancak Kızılordu’ya katılması halinde kurtulabileceğini
söyleyince, çaresizlik içinde orduya katılmak zorunda kalmıştı. Bu arada Hayit ancak
koltuk değnekleri ile yürüyebilecek derecede bacaklarından rahatsızı ve üstelik iki
haftalık evliydi. İlk başta bu rahatsızlığından dolayı onu askere almak istemediler,
fakat sonuçta hapse girme tehlikesi olduğu için dönemin SSCB Savunma Bakanı
Voroşilov’a bir telgraf göndererek, kendisinin Kızılorduya katılmak istediğini, ancak
hastalığından dolayı orduya kabul etmediklerini belirtmişti. Voroşilov’dan gelen talimatla Hayit koltuk değnekleriyle Kızılorduya katıldı ve hapse girmekten kurtuldu.7
Bundan sonra Hayit’in hayatında yeni bir dönem başlıyordu. Tam da İkinci Dünya
Savaşı’nın başladığı bir dönemde Kızılorduya katılan Hayit, kısa bir süre sonra trenle
Polonya’ya gönderildi. Yaklaşık bir aylık bir yolculuk sonrası polonya’ya ulaşan Hayit’i
gören Sovyet komutanı, “böylesine hasta bir adamın cephede ne işi var” diyerek
şaşkınlığını ifade etmişti. Hayit, İkinci Dünya Savaşına Sovyet ordusu saflarında 20
Ocak 1940 tarihinde katılmıştı. 4 Temmuz 1941’de ise Almanların yapmış olduğu bir
taarruzda bacağından yaralanarak Almanlara esir düşmüştü.8
Esir kampları her savaş esirinde olduğu gibi, Hayit için de zorluklarla doluydu.
4
5
6
7
8

Bizzat Baymirza Hayit’ten dinlediğim bu hadiseyi Mehmet Niyazi Özdemir kaleme alarak ölümsüzleştirmiştir. Mehmet
Niyazi Özdemir, Bayram Hediyesi, İstanbul 1971, s. 74.
Baymirza Hayit, Türk Dünyasında Rus Emperyalizminin İzleri, İstanbul 1978, s. 271.
İslam Osmanov, “Haricteki Özbekler: Baymirza Hayit Bilen Mülakat”, Mülakat, S. 5, Taşkent 1991, s. 65.
Özcan, a.g.e., s. 6.
Osmanov, a.g.m., s. 66.
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Beyaz Rusya’nın Slutsk şehri yakınlarında esir düşen Hayit, yine bu bölgedeki bir
esir kampına yerleştirilmişti. Açlık ve sefaletle geçen birkaç günden sonra, Almanlar
esirler arasından Yahudileri tespit etmeye, bulduklarını da kurşuna dizerek öldürmeye başlamışlardı. Yahudilerin tespitinde Alman askerleri için belli bazı kriterler
vardı: kafa ve burun yapıları, sünnetli olup olmadıkları gibi. Hayit de sünnetli olduğu için Yahudi kabul edilerek askerler tarafından derdest edilip kamp meydanına
getirilmişti. Yahudiler için geçerli olan hüküm onun için de verilmişti. Kendisinin
Yahudi olmadığını bir türlü ispat edemeyen Hayit, hiç olmazsa son arzusunun yerine getirilmesini, kendisine iki rekat namaz kılması için izin verilmesini ister. Talebi
kabul edilince iki rekat namaz kılar ve başında bekleyen askere “buyrun ben ölüme
hazırım” der. Bu kararlı tavrından etkilenen asker “sen Yahudi değil misin yoksa?”
diye sorunca Hayit, “Hayır ben Müslüman Türküm” diye cevap verir.9 Hulusi kalp
ile Yaradanına karşı son kulluk vazifesini yerine getirmek istemesi onun hayatının
kurtulmasına vesile olmuştu.
Hayit ve diğer Türkistanlı esirler bir müddet sonra Polonya’daki başka bir esir
kampına nakledildiler. Almanlar esir kampındaki askerleri boşu boşuna beslemek yerine onlardan istifade etmeyi düşünüyordu. Bu maksatla esir askerlerden oluşan lejyonlar kurarak Sovyetlere karşı savaştırmak istiyordu. Bir gün esir kampında kendisinin General Ritte von Niedermayer olduğunu belirten subay Hayit’in yanına gelerek
“Stalin’e karşı bizimle birlikte savaşmak ister misin?” diye sorar. Hayit “hayır” diye
cevap vermiş. General bu kez “peki Bolşevizme karşı savaşır mısın” diye sorunca,
“Evet” cevabını almış.10 Savaş zamanında Avrupa’da yaşayan Türkistanlı siyasetçi ve
aydınlardan Mustafa Çokay ile Veli Kayyum Han, Alman ordusu bünyesinde Sovyetlere karşı savaşacak Türkistan Lejyonunda görev alacak askerleri tespit etmek için
hazırlıklar yapıyordu. Hayit de her ikisiyle bu sırada tanışmıştı. Fakat Mustafa Çokay
ile olan birliktelikleri uzun sürmedi. Mustafa Çokay Aralık 1941’de vefat etmişti.11
Hayit, Çokay ve Veli Kayyum Han’ın girişimleri neticesinde kurulan Türkistan Lejyonuna Mart 1942’de katılır. Türkistan’ın bağımsızlığı, halkının Sovyet zulmünden
kurtulması Almanlar safından Sovyetlere karşı mücadele etmek gerektiğine inanır.
Böylece yeni kurulan Türkistan Lejyonunun ikinci taburunda görev almış, Kafkasya’dan Kırım’a aradan Berlin’e kadar uzanan yedi farklı cephede bilfiil bulunmuş,
gösterdiği yararlılıklar neticesinde yüzbaşı rütbesine kadar terfi etmişti.12
1942 yılı Ekim ayına kadar cephede uğraş veren Hayit, Milli Türkistan Birlik Komitesi (TMBK) Başkanı Veli Kayyum Han tarafından Berlin’e gönderilmiş ve burada
kendisinde komitenin idari işleriyle ilgilenmesi istenmişti. Böylece Hayit Alman top9 A.g.y.
10 Saray, Doğumunun 65. Yılında Baymirza Hayit: Hayatı ve Eserleri, TDAV, İstanbul 1983, s. 16.
11 Mustafa Çokay ve faaliyetleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. Abdulvahap Kara, Türkistan Ateşi: Mustafa Çokay’ın
Hayatı ve Mücadelesi, İstanbul 2002.
12 Erol Kaymak, “Dr. Baymirza Hayit ile Türk Dünyası Üzerine Konuşmalar”, Türkistan, S. 2, İstanbul 1988, s. 18.
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raklarında sivil kıyafetlerle hür bir şekilde yaşamaya başlamıştı.13
Türkistan Lejyonlarında askeri kontrol Almanların elinde olmakla beraber, bazı
birlikleri Türkistanlı askerler komuta edebiliyordu. İdari denetim ise Hayit’in gözetiminde TMBK tarafından gerçekleştiriliyordu. 1944 yılı sonu itibariyle Türkistan
Lejyonuna katılanların sayısı 267 bini geçmişti. Sovyet ordusuna karşı savaşan askerlerden yaklaşık 65 bini hayatını kaybetmiş, 900 kadar lejyoner de tekrar Sovyet
tarafına geçmişti.14
Savaş sırasında Almanların Türkiye’ye karşı savaş açma ihtimali ortaya çıkmıştı.
Bu durum karşısında Almanlar Türkistan askerlerinin nasıl bir tutum içinde olacaklarını merak ediyorlardı. Almalnların merak ettiği bu sorunun cevabını TMBK adına
Hayit şu şekilde vermişti:
“Türkistanlılar da Türkiye Türkleri gibi Türk’tür. Almanların Türkiye’ye savaş açması Türkistanlılar için kabul edilebilir bir vaziyet değildir. Komite olarak böyle bir
durumda askerlerimizin Alman saflarında savaşmaya devam edebileceğini söyleyemeyiz. Türk askerinin Türk askerine silah çekmesi mümkün değildir. Türkistanlılara
böyle bir görev verildiği takdirde Türkistanlılar Türkiye’ye işgal kuvveti olarak girmeyeceklerdir. Türkistanlı askerler Türk ordusunun yanında yer alacaktır. Türkistan
Lejyonunun Alman ordusu bünyesinde bulunması, bu birliklerin Alman ordusunun
açacağı her cephede savaşacakları anlamına gelmez. Biz Türkistanlılar bu savaşa
vatanımızı kurtarmak için katıldık. Hesabımız Sovyetlerledir. Durumun tarafınızdan
bu şekilde bilinmesini rica ederiz”.15
Savaş sırasında Alman ordusu için önemli işler gerçekleştiren Türkistan Lejyonu
için, savaşın sona ermesiyle sıkıntılı bir süreç başlıyordu. Müttefik devletlerin 1945
Yalta’ta yapılan müzakerelerde aldıkları kararlar doğrultusunda, her devlet savaş
sonunda esir düşen vatandaşlarını geri alma hakkına sahip olacaktı. Diğer ülke vatandaşları için son derece normal olan bu karar, Sovyet vatandaşı olup Rus olmayan
esirler için bir felaket demekti. Çeşitli milletlerarası kuruluşlara yapılan itirazlardan
herhangi bir netice alınamamıştı. ABD, İngiltere ve Fransa ellerinde bulunan Türkistanlı esirleri Sovyetlere teslim etmeye başlamışlardı. Türkistanlılar son bir ümitle,
kendilerinin Rus değil Türk olduklarını, Sovyetlere iade edilmemeleri gerektiğini
ifade etmişler. Bunun üzerine yetkililer, o halde Türkiye’nin kendilerinin Türk olduklarını kabul ettiklerine dair belge göstermeleri gerektiğini belirtirler. O zaman Hayit,
İsviçre’deki Türk büyükelçiliğine müracaat ederek kendilerinin Türk olduğuna dair
bir belge verilmesini talep eder, ancak dönemin zihniyeti bu talebe kayıtsız kalır.16
Hayit, Almanya’da tanıştığı bir Türk subayının girişimleriyle Türkistan Lejyonunda
görevli yaklaşık 100 bin askerin Türkiye tarafından kabul edilmesine çalışmıştı. Ne
13
14
15
16

Saray, a.g.e., s. 17.
Hayit, a.g.m., s.20.
Hergün Gazetesi, 01.08.1977.
Aynı yer.
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var ki 100 bin askerin içinden Sovyet casuslarının da olabileceği endişesi, Ankara yönetimine Türkistanlı kardeşlerine kucak açacak kararı aldıramamıştı.17 Neticede Türkistanlı askerler de diğer Sovyet vatandaşları gibi Sovyet ordusuna teslim edilmeye
başlanmıştı. Teslim edilenlerin büyük bir kısmı anında kurşuna dizilerek katledilmiş,
bir kısmı ise Sibirya’ya sürgüne gönderilerek orada çürümeye terk edilmişlerdi. Bu
sırada Hayit yine Allah’ın yardımıyla Sovyetler teslim edilmekten kurtulmuştu. Daha
önce bir Alman dostundan hatıra niyetine aldığı eski bir Osmanlı Seyahat Belgesini
yetkililere göstererek, kendisinin Sovyet değil Osmanlı vatandaşı olduğuna ikna etmesiyle belki de hayatını kurtarmıştı.18
Savaş sonrasında Almanya’da kalan Hayit, burada tahsil hayatını devam ettirmeye karar verir. Daha önce tanıştığı Alman dostlarının yardımlarıyla Münster Üniversitesine kabul edilir. 1947-1950 yılları arasında burada gördüğü tahsilin ardından
1950 yılında hazırladığı Hokand ve Alaş Orda Hükümetleri adlı teziyle aynı üniversiteden Felsefe Doktoru ünvanını alır.19
Bu sırada 5 Ekim 1950 tarihinde tıp doktoru Bayan Ruth ile evlenerek hayatını
birleştirir.20 1953 yılında eşiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek
için müracaat eder ve yine talebi reddedilir. Bu durumda yapacak başka çaresi olmayan Hayit, Alman vatandaşlığına geçmek zorunda kalır.21
Elde ettiği Felsefe Doktoru ünvanıyla ilim alemine adım atan Hayit, doktora tezinin büyük beğeni ve takdir toplamasıyla bu alanda çalışanların dikkatini çekmişti. Alman Araştırma Cemiyeti, onun araştırmalarına önem vermiş ve ona sağladığı
bursla yeni araştırmalar yapması için teşvik etmişti. Neticede çalışmaları meyvesini
vermiş ve 1956 yılında ilk Almanca eseri olan XX. Asırda Türkistan’ı neşretmişti.22
Tüm dünyada büyük alaka uyandıran bu eserin Türkiye’de ilim çevreleri tarafından bile tanınmaması Hayit’i derinden üzmüştü. O,
“kendi hayat hikayem olmayan, mazlum Türklerin başından geçen ve geçmekte
olan hadiselere ait eserim, şimdiye kadar Amerika ve Avrupa basınında önemli tesirler bıraktığı halde, bizi ve davamızı kökünden anlaması ve sahiplenmesi gereken bir
memlekette, yani bizim Türkiye’de hiç bahsedilmemesi beni ziyadesiyle üzmüştür”
diyerek sitemlerini dile getirmişti.23
Hayit bundan sonra bütün hayatını Türkistan davasına adamış, ilmi arenada bu
davanın yılmaz bir savaşçısı olmuştur. ABD’de, İngiltere’de, Fransa’da ve dünyanın
birçok yerinde saygın üniversite, enstitü ve araştırma kuruluşlarında ilmi çalışma17
18
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20
21
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larda bulunmuş, kitaplar, makaleler kaleme almış, konferanslar, dersler vermiştir.
Hayatı boyunca yazmış olduğu 9 kitap, 12 risale ve yüzlerce makalenin konusunu
sadece bir şey teşkil ediyordu: TÜRKİSTAN.
Baymirza Hayit çok sevdiği Türkiye’ye ancak 1967 yılında Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün sağladığı burs sayesinde gelebilmişti. Hayit İstanbul, Ankara ve
Konya’daki kütüphanelerde araştırmalarda bulunmuş, burada topladığı malzemeleri
de değerlendirerek meşhur eseri Türkistan, Rusya ve Çin Arasında’yı kaleme almıştır.
Ancak ne yazık ki bu eser de imkansızlıklar (!) nedeniyle 1971’de Hollanda’da Almanca olarak basılmış, ancak dört sene sonra Türkçe’ye tercüme edilerek İstanbul’da
yayınlanmıştır.24
Hayit bundan sonra çok kereler Türkiye’ye gelerek çeşitli üniversitelerde hem
dersler, hem de konferanslar vermiştir. Gerek derslerinde, gerekse konferanslarında
hep üzerinde durduğu hususlardan birisi Türkistan adı ve manası üzerine olmuştur.
Hem Sovyetler Birliği’nde hem de Batı ilim çevrelerinde tarihi Türkistan adının ortadan kaldırılarak yerine Orta/Merkezi Asya tabirinin yerleştirilmeye çalışılmasına
Hayit şiddetle karşı çıkıyordu. Bu bölgenin adının çok eski tarihlerden beri Türkistan olduğu ve bütün dünyada bu şekilde tanınması gerektiğini savunuyor, bunun
mücadelesini veriyordu. Ancak Türkiye’de bile Türkistan yerine Orta Asya ifadesinin
kullanıldığını görmek onu kahrediyordu.
1980’li yılların sonuna doğru Sovyetler Birliği’nde meydana gelen değişimler Türkistan davasına gönül verenler için yeni umutların yeşermesine vesile olduğu gibi,
yıllarca vatanlarından uzak kalanlar için de yeni sürprizler doğurmuştu. Baymirza
Hayit 1990 yılında Hac farizasını yerine getirmek için Kutsal Topraklara gittiğinde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Özbekistan’dan gelen
hacı adayları ile karşılaşmıştı. Gelenler içinde çok sayıda eski tanıdığıyla bir araya
gelerek hasret gideren Hayit, orada hiç beklemediği bir bilgi edinmişti. Vatanından
ayrıldığı sırada 16 günlük evli olan Hayit, o sırada 50 yaşında bir oğlunun olduğunu
öğrenmişti.25
Hayit’in oğlu, yıllarca babasının varlığından habersiz bir şekilde yaşamış, daha
sonra babasının hayatta ancak onun “bir vatan haini olduğu, savaşta Almanlarla işbirliği yaptığını” söylemişlerdi. Sovyet neşriyatında sık sık babası aleyhine karalayıcı
yayınlar çıkıyor, kendisi “hainin oğlu” damgasıyla baskılara maruz kalıyordu. Hatta
kendisine zorla babasından nefret ettiğini, onu baba olarak kabul etmediğine dair
24 Baymirza Hayit, Turkestan zwischen Russland und China, TKAE Yayınları, Amsterdam 1971; Baymirza Hayit, Türkistan, Rusya ve Çin Arasında, XVIII-XX. Asırlarda Ruslar ve Çinlilerin İstilaları Devrinde Türkistan’ın Milli Devletleri ve Mücadeleleri Tarihi, Çev. Abdülkadir Sadak, Otağ yayınevi, İstanbul 1975. Bu eserin Türkçe ikinci baskısı önemli ilaveler
ve yeniden gözden geçirilerek TTK tarafından neşredilmiştir: Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri
Tarihi, 2. Baskı, TTK, Ankara 1995.
25 Svetlina Nikonova, “Noviy Kurs İstorii. Beloe-Çernoe, Çernoe-Beloe”, Stoliçnoe Obozrenie, S.34, Almatı, 24.08.1995,
s. 6.
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bir makale kaleme aldırmışlar ve bir dergide yayınlatmışlardı.26 Tabi ki bu Hayit’in
oğlunun kendi düşünceleri değildi, ama Sovyet baskısından kurtulabilmek, ailesini
koruyabilmek için hiç görmediği babasını yok kabul etmek zorunda kalmıştı. Ancak
Perestroyka ve Glastnost dönemlerinden itibaren babasına kavuşma arzusundaydı.
Hayit de yıllar sonra varlığından haberdar olduğu oğluna kavuşmak istiyordu,
fakat vatanına girmesine müsaade edilmiyordu. Hayit’in İstanbul’da yaşayan aslen
Taşkentli kadim dostu Hekimcan Kaynar’ın kızı Prof.Dr. Ayfer Kaynar’ın daveti üzerine oğlu ve torunu 30 Eylül 1991’de İstanbul’a gelmiş ve yarım asırı geçen hasret
sona ermişti.27
Hayit’in oğlu ve torunu ülkelerine döndükten sonra onun vatanına dönebilmesi
için girişimlere başlamışlardı. Çeşitli şahıs ve kurumlar tarafından davetler yapılmasına rağmen Özbekistan devleti tarafından kendisine vize verilmiyordu. Hayit’in
torunu Namangan vilayetinde yaşayan ve aralarında II. Dünya Savaşına katılan Türkistanlıların da olduğu binlerce kişinin imzaladığı dilekçelerle müracaatlarda bulundu. Bütün bu taleplerin ardından 25 Mayıs 1992 tarihinde Baymirza Hayit Özbekistan devlet yetkililerinden aldığı bir mektupla vatanına davet ediliyordu. Tarihler 12
Temmuz 1992’yi gösterdiğinde, Dr. Baymirza Hayit beraberinde eşi ve aile dostları
Kaynar ailesi olmak üzere tam 52 yıl 6 ay sonra Türkistan’a gitmek için İstanbul’dan
hareket etti.
Özbekistan’da kendisini kalabalık bir topluluk karşılamıştı. Oldukça heyecanlı olan
Hayit uçaktan iner inmez toprağı öpmüş ve gözyaşlarına boğulmuştu. Özbekistan
Sovyetlerden ayrılıp bağımsız olmuştu, ancak yönetim anlayışında pek bir değişiklik
olmamıştı. Havaalanından itibaren sıkı bir takip altına alınan Hayit’e, devlet makamlarından izinsiz hiçbir yere gitmemesi, Devlet Başkanı kendisini kabul etmeden önce
hiçbir grupla görüşmemesi yönünde uyarılarda bulunmuşlardı. Taşkent’ten doğum
yeri olan Namangan’a gittiğinde kendisini karşılayan büyük kalabalığın ısrarları üzerine onlara hitap etmesi Özbekistan yönetimini rahatsız etmişti. Namangan’da yakın
akrabalarıyla karşılaşması ve onlarla hasret gidermesi onu çok memnun etmişti. Ancak oğlu Bekmirza’nın o gelmeden önce hayatını kaybetmesine de çok üzülmüştü.
Burada birkaç gün kaldıktan sonra Taşkent’e dönen Hayit’e bir an önce ülkeyi terk etmesi gerektiği bildirilmişti. Almış olduğu vize ile 3 ay kalabileceği vatanında ancak
13 gün kalmasına müsaade edilmiş, onun doya doya vatan hasretini gidermesine
bile izin verilmemiştir.28
Hayatının büyük bir kısmını vatanından uzakta, çeşitli zorluklar altında, bir gün
vatanını bağımsız olarak görmek ve orada yaşamak arzusu içinde geçiren Hayit, ne
yazık ki bu hayaline nail olamadan gurbette hayata gözlerini yumdu (31 Ekim 2006).
26 Telman Baymirzaev, “Bez tebya Vyros Otets! Pismo v SŞA Baymirze Hayiovu”, Golos Rodınıy, S. 78, Berlin 1962, s. 1.
27 Özcan, a.g.e., s. 41-42.
28 Baymirza Hayit, “Vatanımızı Ziyaret Ettim”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 83, İstanbul 1993, s. 74-80.
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Hayit yaklaşık 5 yıl süren askeri mücadeleden sonra kendisini Türkistan davasını
tüm dünyaya duyurabilmek ve doğru anlatabilmek için ilmi çalışmalara adamıştı.
Hayatı boyunca başka herhangi bir işte çalışmayan Hayit’in Almanya’da sigortası
bile olmamıştı. Kıymetli eşi Bayan Ruth ona bütün hayatı boyunca her konuda büyük
destek olmuş, araştırmaları için gerekli maddi desteği sağlamaktan imtina etmemiştir. Ayrıca hem kazandığı araştırma bursları, hem de eserlerinden elde ettiği gelirler
onun iaşesi için yeterli olmuştur.
Türkistan üzerine çalışmalar yapabilmek için birden fazla yabancı dile vakıf olmak gerekir. Hayit, Sovyet eğitim sisteminde okuduğu için mükemmel derecede
Rusça biliyordu. Almanya’daki tahsili sırasında da Almanca yanında birkaç batı dili
ile Arapça, Farsça gibi doğu dillerini öğrenme imkanı bulmuştu. Rusça biliyor olması
Lehçe’yi çok kolay öğrenmesini sağlamıştı. Aynı şekilde ana dili Özbek Türkçesi olması hasebiyle Türkiye Türkçesini de mükemmel derecede biliyordu.29
Hayit hem Sovyet hem de Alman eğitim sisteminde yetişmesinin etkisiyle mükemmel bir ilmi disipline sahipti. Bir meseleyi bütün yönleriyle araştırır, hadiselere
sadece tek bir pencereden bakmazdı. Bu da onu duygularıyla hareket eden değil,
ilmi gerçeklerle olayları değerlendiren mükemmel bir tarihçi kılmıştı. Hayatı boyunca Sovyetlerle, Komünizmle ve doğal olarak Ruslarla mücadele etmesine rağmen,
Rus halkına karşı kesinlikle bir önyargısı, nefreti veya kini yoktu. Onun mücadelesi
bir halka karşı değil, Sovyet sistemi ve komünist rejime karşı idi.
Baymirza Hayit, bugün de çoğunluğun Orta Asya olarak ifade ettiği coğrafya
için ısrarla Türkistan teriminin kullanılmasını istiyordu. Çünkü “Orta Asya” ifadesinin
tek başına kesinlikle Türkistan anlamına gelmediğini, bunun Türklerin Yurdu demek
olan Türkistan’ı unutturmak ve bu bölgenin bir Türk yurdu olmadığını iddia etmek
için Sovyetlerle birlikte Batılıların ortak planları olduğunu yıllarca tüm dünyaya haykırmıştır. Dünyada Türkistan üzerine çalışan 50 civarında ilmi araştırma merkezinin
olduğunu belirten Hayit, bunların hepsinin isimlerinde Türkistan yerine Orta Asya
ifadesini kullanmayı tercih ettiklerini vurguluyor. Bu arada dünya genelinde adı her
ne kadar Orta Asya olsa da Türkistan’ı araştıran ilmi merkez olmasına rağmen, Türkiye’de sadece bu konuda çalışmalar yapan bir ilmi merkezin bulunmamasını da esefle
karşılıyordu.30
Baymirza Hayit’in mücadelesi ve çalışmaları, hem Batı’da hem de Sovyetler Birliği ve onun uydusu olan bölgelerde yakından takip edilmiş, hakkında çok sayıda
tez, kitap, makale, gazete ve dergi haberleri, röportajlar vs. yayınlanmıştır. Batı
dünyasında yayınlananlar onun çalışmalarından övgü dolu sözlerle bahsederken,
Sovyet bloğunda yayınlananlar ise onun “vatan haini, Alman ajanı, CIA ajanı, casus,
işbirlikçi” gibi iddia ve ithamlarla karalama yoluna gitmiştir. Hayit yayınlanan bütün
29 Özcan, a.g.e., s. 57.
30 Baymirza Hayit, Sovyetler Birliğinde Türklüğün ve İslamın Bazı Meseleleri, TDAV, İstanbul 1987, s. 115.

56

DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

bu dökümanları büyük bir titizlikle toplamıştı. Daha o hayatta iken Prof.Dr. Ayfer
Kaynar, büyük bir özveriyle bunları bir araya getirerek yayınlamaya muvaffak olmuştur. İki cilt halinde hazırlanan bu çalışmalardan ilki Hayit hakkında Batı dünyasında
serdedilen görüş, düşünce, haber gibi yayınları ihtiva etmektedir.31 İkinci cilt ise
hacim olarak hemen hemen birinci cilt kadar olmakla beraber, burada yayınlanan
yazıların neredeyse tamamı Hayit’i karalayan mahiyettedir. Bu eser sayesinde Sovyetler Birliğinde Hayit’in “ihanetlerini!!!” anlatan 9 tane doktora tezi, onlarca kitap
ve yüzlerce makalenin yazıldığını öğreniyoruz.32
Bir zamanlar Türkistan davası için verdiği mücadeleler ve yaptığı çalışmalarla bütün dünyanın ilgisini ve takdirini kazanan Dr. Baymirza Hayit, bugün maalesef hem
vatanı Özbekistan’da hem de Türkiye’de yeterince tanınmamaktadır. Bütün hayatı
mücadeleyle geçmiş olan Hayit’in hayatı filmlere konu olacak türdendir. Böylesine
değerli ve önemli bir şahsiyet hakkında bir belgeselin bile olmaması üzüntü vericidir.
Bugün Sovyetler Birliği’nden ayrılan devletler bağımsızlıklarının 25. Yılını geride
bıraktılar. Ancak Türkistan birliği yolunda en ufak bir adım bile atılmış değil. Bu
adımların atılmasına vesile olacak amiller biz araştırmacıların yapacağı çalışmalarla
olacaktır. Bu dünyaya bir daha başka Baymirza Hayit gelmeyecektir. Türkistan araştırmacıları olarak onun açtığı yoldan kararlılıkla yürümeli, onun hassasiyetlerini dikkate alarak Orta Asya değil Türkistan diyerek, bu yolda ciddi, bilimsel araştırmalar
yapmalı, genç bilim insanları yetiştirmeliyiz. Bir de Türkiye’de Türkistan Araştırmaları Enstitüsü kurulursa sanırım işte o zaman Baymirza Hayit’in ruhu şad olacaktır.
Mekanın cennet olsun muhterem hocam.

31 Dr. Baymirza Hayit’in Eserleri ve Faaliyetleri Hakkında Bildirilen Fikirler (Batı Avrupa, ABD ve Şark), Cilt I = Meinungen
Uber Die Publikationen und Tatigkeiten von Dr. Baymirza Hayit (West Europa, USA und Orient), Bant I, Yay. Haz.
Doç.Dr. Ayfer Kaynar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, Sayı 88, Türk Fikir Adamları
Dizisi, No: 11, Ankara 1994.
32 Baymirza Hayit’in Eserleri ve Faaliyetleri Hakkında Bildirilen Fikirler (Eski Sovyetler Birliği), Cilt II = Mnenie o Publikatsiyakh i Deyatel’nosti Dr. Baymirzı Khayita (Bıvşiy Sovyetskiy Soyuz), Tom II, Yay. Haz. Doç.Dr. Ayfer Kaynar, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, Sayı 117, Türk Fikir Adamları Dizisi, No: 11, Ankara 1996.
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HAYATI, ESERLERİ VE FİKİRLERİ İLE RUS SÖMÜRGECİLİĞİNE,
BOLŞEVİK İHTİLALİNE KARŞI ÇIKAN İLİM, FİKİR VE
MÜCADELE ADAMI: BAYMİRZA HAYİT
Doç. Dr. Sevinç Qasımova*

Özet
XX. yüzyılın başlarında yaşanan malum tarihi olaylar “Halklara Özgürlük” sloganı ile ihtilal yapan Bolşeviklerin Çarlık Rusyası’ndan pek farklı olmadıklarının kısa
sürede anlaşılmasına neden olmuştur. Türkistan halkının bağımsızlıkları için harekete geçerek “Türkistan Milli Mücadele Hareketi”ni başlattığı zaman küçük yaşlarında
olan Baymirza Hayit Ruslara karşı istiklâl mücadelesi vermiş bütün yakınlarının bu
harekette gösterdikleri reşadetin şahiti olmuş, Sovyet Rusyasına karşı kimliklerini
ve vatanlarını korumak için Basmacılık Hareketi içinde mücadele eden kardeşlerinin
ağır hayat şartları onun dünya bakışında derin izler bırakmıştır. Hayit’in hayatının
önemli bir bölümünü vatanı Türkistan’ın ilmi yönden araştırılması olduğundan makalede SSCB’nin işgal ettiği topraklardaki aydınlarını, entelektüellerini yok etme siyaseti fonunda bir ülkenin bağımsızlığını savunacak Türkistan’ı dünyaya tanıtan ve
çoğu zaman da Türkistan sevdalısı adlandırılan Türk dünyasının ilim, fikir ve mücadele adamının Büyük Türkistan ideali ve bağımsızlığı için zor şartlar altında geçirdiği
makamlara dikkat çekilecek, yaptığı çalışmaları, eserleri incelenecek, muhacir hayatı geçirdiği zaman haksızlıklara maruz kalması, İkinci dünya savaşı zamanı yaratılmış
Türküstan lejyonundaki mücadelesi tarihçilik açısından araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Baymirza Hayit, Türkistan, milli mücadele, Rusya, Basmacılık
A MAN OF SCHOLAR, INTELLECTUAL AND FIGHTER WHO STRUGGLED
AGAINST THE COLONIALISM OF TSARIST RUSSIA AND BOLSHEVIK
REVOLUTION WITH HIS LIFE, WORKS AND THOUGHTS: BAYMIRZA HAYIT
Abstract
Historical events which happened in early years of XX century showed that Bolsheviks who rebelled under the slogan of “Freedom to people” did not make any sense
for Tsarist Russia. Baymirza Hayit , who was child when people of Turkistan struggled
for the independence and started “ Turkistan National Movement”, witnessed how
his relatives showed courage in this movement. His brothers took part in Bashmachiliq movement to protect their motherland and their hard life left deep trace in
his life . As the scientific investigation of Hayat’s motherland Turkistan was the sig* Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Menbeşünaslık, Tarihşinaslık Bölümü Öğretim Üyesi
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nificant part of his life, this article is devoted to the analysis of his life who did his
best to introduce Turkistan to the world under hard condition when USSR goverment
carried out repression of intelectuals of the countries it had invaded. Moreover, the
article will deal with the study of his works and how he was exposed to injustice
when he was migrant . Furthermore, the article will focus on the investigation of
Hayit’s struggle in Turkistan legion which was formed during Second World War.
Key words: Turkistan, Baymirza Hayit, Turkistan National Movement
20. yüzyıl iki dünya savaşı ve dünyada baş veren bir kaç devrimlerle hem dünya
tarihinde, hem de hafızalarda silinmez izler buraktı. Bu dönemde Rusyanın Kafkasya
ve Türküstandakı ağalığı evvela Osmanlı devletinin, sonra da Türkiye Cümhuriyetinin
bu devletlerle ilişkilerinin yaranmasına mani oldu. Rusyada iki devrim harekatı ve
Sovyet Kömunist Partisinin hakimiyetinin pekişmesi bu bölgelerdeki sömürgeçiliğin en pik noktasını gösterdi. SSCB’nin Kafkasyada ve Türküstanda mövcut türkdilli
devletleri işğal altında tutmaları ile uzun zaman bu devletler arasında müstakil alakalar olmamıştır. Yalnız 1989’lı yıllarda SSCB-nin dağılması bu devletlerin bağımsızlıklarını kazanmasıyla devletlerarası yaklaşmalar baş verdi. Bu yıllarda bahs olunan
devletlerin tarihinde farklı neticeler olsa da bunların hamısının ayni sebepleri vardı-dünyada tek güç devleti olmak ve sömürgeçiliyinde olan devletlerin bağımsızlık
kazanmalarına her vesile ile set çekmek. Milletinin müstakilliyini düşünen bir insanın
böyle bir tarihi olayların şahidi olması ve bunlara direniş göstermemesi mümkün
değildi. Bahıs olunan devrde Azerbaycanda da Sovyet regimine karşı üsyanlar baş
vermişti. Malesef bu direniş harekatları tarihçilikde milli mücadile harekatı gibi değil, rejime karşı harekat gibi uzun zaman sahteleştirilmiştir. Aslında bu harekatlar
antisovyet harekatı ve halkın milli direniş harekatı idi. Azerbaycanın Gence, Karabağ, Zakatala gibi erazilerinde 1920-1930 yıllarında baş vermiş harekatları Sovyet
tarihçiliğinde “eksinkilabi harekat” adlandırdıkları gibi Türküstanda da 1918-1935
yıllarda baş vermiş kurtarıcı harekatını küçümseyerek “Basmacı” harekatı adlandırmışlar. Azerbaycanda ilk bağmsız devletin kürüçüsü olan M.E.Rasulzade komyunist
rejimine karşı üsyan hakkında yazıyordu: “Bütün ulusal işletmeler kapanıyor, ulusal
ordu yok oluyor, entelektüeller öldürülüyor, sınıf mücadelesi söndürülüyor, halkın
nefreti şiddetleniyor, kardeş kardeşi kışkırtıyor, başka bir deyişle ülke Sovyetleştirilirdi”. Uzun zaman Sovyet tarihçiliğinde bu rejime karşı baş vermiş üsyana rehberlik etmiş şahıslara “kolçomak”, “sınfı düşman” damğası vurarak onlara duşman
gibi bakmışlar. Bu olayları gören şahıslardan biri de Türkistan’ın değerli fikir, bilim
ve mücadele adamı adını kazanmış büyük türkoloğ, oryantalist Baymirza Hayit idi.
Önce onu söylemek gerekiyor ki, Türkistan’ı dünyaya tanıtan, Türkün ve Türkistan’ın
tarihinin yiniden yazılmasını hayal etmekle yanaşı onun gerekliyini pratik gösteren
bilim adamları sırasında Baymirza Hayitın ismi önemli yer taşır. Fakat çok sayılı
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eserler erseye getirmesine reğmen onun hayatı, mücadelesi, eserlerinin tarlili ve
tetkikine dair günümüzde yazılan eserler fazla değildir. Baymirza Hayit’in bibliyografyasını ilk hazırlayan Mehmet Saray’ın, onun irsine, eserlerine müracaat etmiş
Kemal Özcan’ın adlarını hüsusu çekmek gerekir. Fakat inanıyoruz ki, günümüzde
türkoloji sahada çalışanlar onun irsine daha derinden yaklaşacak ve farklı dillerde
yazılan eserler bir kitab şeklinde basılacaktır. Baymirza Hayit’in hayat yolunu araştırdıkta vatanına hem gerekli, hem de nakadar bir sevgisinin olduğuna tanık oluruk.
Malesef, çok büyük hayallerle yaşayan mütefekkirin ömrüne mülteci hayatı yaşamak
da düşmüştür. Türkistan’da dünyaya göz açan bu mücahitin dünyabakışına etkisi
olan amilleri belirlemek için onun hayat yoluna kısa da olsa bakmak gerekir.
Çok çocuklu (kaynaklar dokuz çocuklu ve ya on altı çocuklu da gösteriyor) çiftçi
bir ailenin çocuğu olan Baymirza Hayit Özbekistan’ın Fergana vadisi, Namangan vilayetinin, Uyçi kazasına bağlı Yarkorğan köyünde 17 Aralık 1917’de dünyaya göz açmış, 31 Ekim 2006’da Almanya’nın Köln şehrinde hayata veda etmiştir. Önce Hokand
Muhtar Cumhuriyetine ait olan bu topraklar, şimdi Özbekistan sınırları dahilindedir.
Rabiya Hanım ve Hayit Mirza Mahmutmirzaoğlunun ailesi kalabalık bir aile olsa da
küçük yaşlarında okuma ve yazmaya çok merakı olmuş Baymirza arzularını gerçekleştirmeye çalışmıştır. O zaman bütün türk çocukları gibi dine bağlılığı olan ailede
doğduğu için Baymirza’nın da ilk eğitim hayatı 1923 yılında din eğitimiyle başlamış,
önce mahalle mektebinde okumuş, sonra modern üsulla Cedit Mektebi’ne yazılarak,
1828 yıllarında okulun dördüncü sınıfından Namangan Vilayeti Talim Terbiye Teknikleri Okulu’na geçmiştir. Baymirza Hayit’in edebiyyata ve musikiye olan sevgisi onu
Ceditçi ve Türkbirlikçi aydınların toplandığı Çınaraltı kahve (Çay evi) muhitine çekmiş ve burada o, Türkistan milliyetçi aydınlarından olan Süleyman Çolpan, Gafur Gulam, Safizade ve Refik Müminle tanışıp, Çolpan’ın özel alakasına mazhar olmuştur.1
İlme merakı olduğundan ilk yazılarını da okulun “Bizim Fikir” duvar gazetesinde
vererek neşr etdirmiştir. Hem türk aydınları ile sohbetleri, hem annesinin amcası
onun yetişmesinde bir okul rolünü oynamış ve onun milli duyğularının oyanmasında
Türküstan Muhtar Cümhuriyetinin Maarif Naziri Said Nasir Han Töre ve Dağıstanlı
öğretmeni İlyas Salihov da büyük etki göstermiştir. Bu muhitle yanaşı onun çocukluğu Rusiyada baş vermiş karmaşıklarla dolu hadiselere de tesadüf edir. Bu dönem
Halklara özgürlük sloğanı ile vadler veren hükümet hayata geçirdiyi tedbirleri ile
aslında hiç de Çarlık Rusyası’ndan farklanmırdı. Çocukluk yılları onun hatırında hayatında derin akisler bırakacak olan Sovyet Kızılordusunun kanlı eylemleriyle kalmıştır.
Baymirza Hayit’in yaşam felsefesi geçmişle geleceyin arasındaki sistemli bağların
yaratılması idi. O belirtirdi ki, “Türklerin geleceği, onların geçmişini sistemli öğrenmek ve öğretmek ile bağlantılıdır. Geçmişi öğrenmek geçmişteki hata ve faciaları
tekrarlamamak için mühimdir.”
1
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Hayatının önemli bir bölümünü vatanı Türkistan’ın ilmi yönden araştırılmasına adamakla birlikte o, Türkün ve Türkistanın tarihinin yeniden incelenmesinin de
tarafdarı idi. Çünki, Sovyetlerin iktidarda oldukları yıllar türk halklarının tarihinin
objektif araştırılmasına imkan verilmir ve tarih sahteleştirilirdi. Stalinizmin dikte
etdiği siyasi tarih kabul edilirdi. Buna göre de 1930 lı yıllar SSCB nin terkibinde
olan bütün müttefik respublikalar için bir facia yılı gibi tarihe kavuşmuştur. Bu yıllar Stalin repressiyası adı ile türkçülüyü tebliğ eden kuvvelerin aradan çıkarılması
yıllarıydı. Onun Halk düşmanı suçlamasıyla, “aydınları temizleme” siyaseti minlerle
türkün katledilmesine revac vermiştir. Bu yılların Baymirzanın hayatında da dönüm
noktası olduğunu söylesek yanılmarık. Doğum tarihinden belli olduğu gibi bolşevik İhtilali’nden kısa bir süre önce çalkantılı bir dönemde dünyaya gelen Baymirza
Hayit’in sonrakı hayatı da acılarla dolu bir şekilde devam etmiştir. Onun ailesile yaşadığı Namangan şehri Yarkent köyü, önce Rus Çarlığı zulmü altında ezilmiş, sonra
ise Bolşeviklerin boyunduruğu altında olmuşlardır. “Halklara Özgürlük” adı ile onları
aldatan, aynı zamanda işkence ve baskı yapan Bolşeviklerin yönetimine karşı kısa
sürede Türkistan halkı bağımsızlıklarını kazanmak için harekete geçmiş ve “Türkistan Milli Mücadelesi”ni başlatmıştılar. Bu zaman Baymirza Hayıt’ın bütün ağabeyleri
(kardeşleri) bu mücadelede iştirak ederek Ruslara karşı istiklal mücadelesi vermişlerdir. Bolşeviklerin hakimiyete geçmesi, birinci dünya savaşının devam etmesi, sonra Rusyada vatandaş savaşının başlanması, sovyetlerin hakimiyet savaşı ve nihayet,
Stalin rejimi onun hayatını etkilemiştir. Küçükken bunların şahidi olan Baymirza çok
acı çekmiş ve bu olay ömrünün sonuna gibi onu rahat burakamamıştır. Yıllar geçdikten sonra da bunları hatırlamak bile onun için korkunç idi. İşte onun hayatında derin
izler bırakacak hadiselerden biri de o tarihlerde yaşanmıştır. Rus askerlerinin kurban
bayramı günü “Generalleri Frunze’nin oğulları askerde olan ailelere bayram hediyesi“
gönderdiğini söyleyerek bir kutuyu onlara bırakıp gitmesiyle rastlaştığı sahne uzun
zaman onun hatırasından silinmemiştir. Dört ağabeyi Ruslara karşı mücadele etdiyine göre, rusların adlandırdıkları gibi Basmaçı (Korbaşı) tarafdarı olduğundan feci
şekilde öldürülmüştür. Bu olaylar, hüsusen kardeşi Narmirzenin ölümü onda Sovyet
rejimine nifret oyatmıştır.
Memleketini maariflendirmek, bağımsızlığa kovuşmak için mücadelede okumayı
karşısına maksat koyan Baymirza farklı sahalarda eğitim görmüştür. O, 1933 yıllarında Andican Sulama ökülü ve Hokand Tıp fakültesinde öğrenim görse de burdan
memnun kalmadığına göre 1934’lü yıllarda Taşkent Üniversitesi’nin Tarih bölümüne
kaydolmuş ve üniversite yıllarında Stalinizmin baskılarını bir daha müşahide etmiştir. Üniversite yıllarında temasta olduğu ve tanışdığı kişiler onun dünyevi düşüncesini şekillendirmiş, burada derslerini iyi okumakla yanaşı aynı zamanda siyası faliyete de başlamıştır. Yirminci yüzyılın başlarında Türküstan aydınlarının en önemlileri
”Cedidler” adlandırılıyordu. Bu ileri görüşlü aydınlar Rus imparatorluğu döneminde
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türk medeniyetinin gelişimine çalışıyorlardı. Bolşeviklerin hakimiyeti yıllarında bu
aydınların faliyetleri devam etsede fiilen harekat zeiflemiş, onlara karşı 1930-lu yıllarda mücadile başlanmış ve onlar vatan haini olarak nitelendirilerek isimleri tarih
ders kitaplarından bile çıkarılmışdı. Bunları müşahide eden Baymirza Hayit milletini
eğitmeyi karşısına maksat koymuştu. O, Milli İttihad Partisinin başkanı Feyzullah
Hoca, milliyetçilerden Osman Hoca, Zeki Velidi Toğan, Çolpanla yakından tanış olmuş ve önce Namanğanda öğretmen, sonra bir kaç rayonlarda Maarif müdirliyine
atanmıştır. O, Nizami Eğitim Enstitütünde üç aylık temel eğitim aldıktan sonra 1937
yılında Torokurğan, Camacoy, Kayram köylerinde öğretmenlik yapmış, görev yaptığı
yerlerde bu düşünceler doğrultusunda milletine hizmet etmiş fakat, 1939 lu yıllarda
İkinci Dünya Savaşı’nın başlanmasından sonra onun hayatı tamamen değişmiştir.
Annesi Rabiya hanımın isteğile Tohtahan adlı kızla evlilik yapan Baymirza düyününden on altı gün sonra müharibeye gitmiş ve Sovyet ordusuna tank subayı olarak
alındığı zaman kendisi gibi Türkistanlı olan askerlerin ellerinde tahta silahlarla savaşa gönderildiklerine şahit olmuştur. Malumdur ki, hem Çarlık Rusyası, hem de SSCB
döneminde türk halklarının silahdan istifade edilmesine kıskanclıkla yanaşılmıştır.
Buna göre de onlara harb sanatının incelikleri öğredilmemiştir. Baymirza Hayit 1941
yıllarında Belorusyada ağır bir Alman bombardımanında bacağından yaralanarak almanlara eşir düşmekle daha bir faci ile rastlaşmıştır. Böyle ki, Almanlar Yahudileri
soykırıma maruz koydukları zaman Baymirza’nın da Yahudi olduğu zannedilmiştir.
Esirlerin içerisinde kafası, burnu ve sünnetine göre yehudi bilinenlere en ağır işgenceler verilirdi. Bu dönem Baymirza Hayit’ın hayatında en ağır iller sayıla bilir.
Kendisini Yahudi zanneden alman askerlerine müslüman olduğunu söylemesile hayatını kurtara bilmemiş, kurşuna dizilmekten son anda kurtulmuştur. Almanları ikna
edemeyeceğini anlayan Baymirza Hayit, son isteği olarak iki rükat namaz kılmak
istemiş, namaz kılarken onu gören bir Alman subayın Yahudilerin bu şekilde ibadet
etmediklerini söylemesi üzerine ölümden dönmüştür. Bunu da demek gerekir ki, esir
kampında Mustafa Çokay ve Veli Kayyum Han türklerin yahudi sanıklarak öldürülmesine engel olmuşlardır.2
1941yılında Avrupa’da bulunan bazı Türk illerinden gelen muhacir liderler, Alman
Nazi liderleriyle temasa geçerek Sovyet Kızılordusu içerisinde (üç milyona yakın eşir
olduğu söylenilir) Türk askeri bulunduğunu, bunların Alman Ordusu saflarına geçmelerinin mümkün olduğunu belirtmişlerdi. Bu zaman Mustafa Çokay’da Hitlerle irtibat
kurarak onu Türkistan Milli Ordusunu kurmak konusunda ikna etmeye çalışmıştır.
Böylece, Almanların elinde bulunan esirlerden Azerbaycan, Gürcü, Ermeni, Kuzey
Kafkas, İdil-Ural ve Türkistan lejyonları kurulmuş ve Baymirza Hayit de 1942 Mart
ayında yaratılan Türkistan lejyonuna katılmıştı. Baymirza Hayit, Türkistan’ın bağımsızlığı, halkının Rus zulmünden kurtarılması için asker olarak Ruslarla savaşılması
2
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gerekliliğine yürekten inandığı için Türkistan lejyonunda gösterdiği başarılardan
sonra kısa zaman diliminde yüzbaşı rütbesine bile ulaşmıştır. Milli Türkistan Birlik
Komitesi esirlerin milli ve dini hassasiyyetlerinin korumak için “Milli Türkistan” dergisi ve “Yangi Türkistan” gazetesini askerlere ulaştırırdılar.3 Fakat Birlik Komitesi adı
altında toplanan ve ruslarla savaşa katılan lejyonerleri Hitler yanlısı ve faşist olmakla
suçlayırdılar.4 O, aynı zamanda Türkistan Fedailer Bölüğü’ne komutan olarak atanmakla 1942’de Milli Türkistan Birlik Komitesinde Türkistanlı askerlere Türkistan Milli
tarihini öğretmekle görevlendirilmiş, Milli Türkistan Birlik Komitesi’nde idari görev
almışdı. Fakat, Harp sırasında Almanların Türkiye’ye karşı savaş açma ihtimali doğunca 1943 yılının sonlarına doğru Alman Genel Komutanlığı, Milli Türkistan Birlik
Komitesine bu ihtimalin gerçekleşmesi karşısında Komitenin ve Lejyonun tavrının ne
olacağını sorunca bu soruya Alman Kara Kuvvetleri Yüksek Komutanlığının toplantısında Milli Türkistan Birlik Komitesi adına Baymirza Hayit:
“Türkistanlılar da Türkiye Türkleri gibi Türk’tür. Almanların Türkiye’ye savaş
açması Türkistanlılar için kabul edilebilir bir vaziyet değildir. Komite olarak böyle
bir durumda askerlerimizin alman saflarında savaşa devam edebileceğini söyleyemeyiz. Türk askerinin Türk askerine silah çekmesi mümkün değildir. Türkistanlılara
böyle bir görev verildiği takdirde Türkistanlı askerler Türkiye’ye işgal kuvveti olarak girmeyecek, Türkistanlı askerler Türk ordusuyla beraber savaşacaktır. Türkistan
Lejyonunun Alman ordusu bünyesinde bulunması, bu birliklerin Alman Ordusunun
açacağı her cephede savaşacakları anlamına gelmez. Biz Türkistanlılar bu savaşa
vatanımızı kurtarmak için katıldık. Hesabımız Ruslarladır. Durumun tarafınızdan bu
şekilde bilinmesini rica ederiz- fikrini söylemiştir”.
Rusların bütün bunun yalan olduğunu söylemesine rağmen askerler çok hızla lejyona katılırdılar.5 Bu lejyona dahil olan ve sonradan türk dünyasına katkıları olan iki önemli isimin Cengiz Dağcı ve Baymirza Hayit olduğu söylenmektedir.6
Sovyetlere teslim edilmeyen Türkler, uzun müddet aidiyet sorunu da yaşamışlardır. Ama, Türkistan Lejyonu, kahramanlar ordusu olarak zihinlerde yerini almıştır.7
Malumdur ki, 1945 yılında Türk esirler için yeni bir felaket başlamış ve Yalta anlaşması uyarınca Türk esirleri, Milli Orduya mensup asker ve subaylar Sovyetler Birliği’ne gönderilmeye başlandığı zaman Türk esirleri zorla Sovyetlere gönderilmiştir.
Bunların yüz binlercesi ya Ruslar tarafından Sibirya’da sürgünde telef olmuş, ya da
güllelenmişlerdir. Böyle bir zamanda anlaşmaya uymayarak hatta 800 yakın insanın
3
4
5
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intihar etmesi de bildirilir. Çünki Stalinin 207 numaralı ermine gore geri dönenler
vatan haini gibi güllelenmeliydiler. Onların geri dönüb vatanlarinda “vatan haini”
gibi ölmeleri daha büyük bir faci idi. Ona gore de çoğu esirler bir yolla kendi memleketlerie dönmüyorlardı. Böyle bir zamanda 1945 yılın Mayıs ayında Amerikalılara
esir düşen Baymirza, Türk pasaportu ve Almanların verdiği “Bizim için savaşmak
zorunda kalmışlardır” yazılı belgesi sayesinde Yalta Konferansı’ndan sonra Rusya’ya
iade edilen esirler arasında yer almaktan kurtulur ve ömrünün sonuna kadar Almanyada kalır. Almanya’ya yerleşen Baymirza once Üniversite eğitimine başlayarak
yarım kalmış hayallerini gerçekleştirmek için ilmi faliyete başlamayı karara alır. O,
Alman Türkoloğu Gerhard Van Mende’nin yardımıyla doktora programlarına başvurarak Münster Üniversitesi’nin Felsefe Fakültesine girer. İlmi faliyetini Sovyet araştırmaları ve Türkistan’ın siyasi ve tarihi meseleleri üzerine çalışmaya hasr ederek
1947-50 yılları arasında Münster Üniversitesinde İslami ilimler, Arapça, Farsça, Türkiye Türkçesi, Orta ve Yakın Çağlar Tarihi ve Slav Dilleri tahsilini alır. 5 Nisan 1950
tarihinde “Hokand ve Alaş Orda Milli Hükümetleri” adlı tezi ile Münster Üniversitesi
Felsefe Fakültesinden Felsefe Doktoru ünvanı ile mezun olur. Şunu da söylemek yerine düşür ki, Hayit ilk kitabını, Türkistanlı askerlere Türkistan Tarihi dersini verirken
1942 yılının sonunda hazırlamışdı. Baymirza Hayitın hazırlamış olduğu “Türkistan
Milli Hükümetleri” adlı teziyle felsefe doktoru ünvanını kazanarak Türkistan coğrafyasının bağımsızlığı için 400’ün üzerinde makale, 13 kitap, 15 risale yazdığı bellidir.
Onun en önemli eseri sayılan ‘Basmacılar’da, Enver Paşa’nın da şehadetiyle sonuçlanan bu büyük mucadeleyi “Türkistan Milli Mücadele Tarihi (1917-1934)” alt başlığı
altında tüm ayrıntılarıyla anlatmaktadır. O, eserinde almanların desteğile Türkistan
milli askerlerinin vatanlarındakı rus emperialistlerine karşı türklerin özgürlükleri için
mücadelesini vurğulayarak bütün türkleri birleşmeye çağırır ve bolşeviklerin zulmune son vermeyin birleşince mümkün olduğunu gösterirdi.
Özbek Türkçesiyle yazılan “Türkistan Tarihine Giriş” eseri Berlinde basılmışdır.
Daha sonra Almanca olarak hazırladığı 1956’da Darmstad’da basılan “20. yüzyılda
Türkistan” adlı ikinci kitabı Alman ilim aleminde aks-i seda yaratmış ve aynı zamanda
olumlu tenkitler de almışdşr. Aslında Baymirza Hayit’in ilim alemine kabulü de mehz
bu eserile olmuşdu. Sonrakı faliyetinde art arda 1962’de Köln’de almanca basılan
“Türkistan Örneğindeki Sovyet-Rus Doğu Politikası”, 1965’de Osterhout’da almanca
basılan “Türkistan’daki Sovyet-Rus sömürgeciliği ve Emperyalizmi”, 1968’de Ankara’da Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü tarafından Almanca yayınlanan “Türkistanın
İktisadi Problemleri”, 1972’de Amsterdam’da Almanca basılan “Türkistan Rusya ve
Çin Arasında” eserleri (sonuncu eser 1975’de İstanbul’da Türkçe olarak yeniden yayınlanmıştır), 1975’de Ankara’da Türkçe olarak basılan “Sovyet Rusya Emperyalizmi
ve Türk Dünyası” (bu eser de 1978’de genişletilerek “Türk Dünyasında Rus Emperyalizminin izleri” adıyla İstanbul’da tekrar basılmıştır), 1980 yılında Köln’de Alman-
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ca basılan “Avrasya’nın Kalbindeki Türkistan”, 1987’de İstanbul’da İngilizce olarak
basılan “Rus Hakimiyetindeki Türkistan ve İslam”, aynı yıl Köln’de Almanca olarak
basılan “Tarihi Faktör ve Siyasi Fikir olarak Türkistan” yine aynı yıl İstanbul’da Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Türkçe basılan “Sovyetler Birliğindeki Türklüğün ve İslamın Bazı Meseleleri”, 1992 yılında Köln’de Almanca basılan “Basmacılar,
Türkistan Milli Mücadelesi (1917-1934)” (bu eser 1997 senesinde Türkiye Diyanet
vakfı tarafından Türkçeye çevrilmiştir), 1995 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından
Türkçe yayınlanan “Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi” ve son olarak
Almanca 1997’de neşredilen “Türkistan Araştırmaları ve Raporlar” adlı eserleri onu
dünyaca ünlü etmiştir.
Baymirza Hayit ilmi faliyetini devam etdirmekle yanaşı aile kurmuş ve hayatının
çok çetin günlerinde ona destek olan tıp doktoru Ruth Hanımefendi ile evlenmiştir.
Çok entellektual birisi olan Ruth hanımla 5 Ekim 1950 tarihinde doktorasını yaparken tanışmış ve bu uğurlu evliliyinden Ertay ve Mirza adlı oğulları ve Dilber isminde
bir kızları dünyaya gelmişti. Baymirza Hayit 1990 yılında on altı günlük evliyken
savaş nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı ilk evliliyinden Telman (Bekmirza) adlı oğlunun olduğunu öğrenmiştir. 1991’de oğlu ve torunu Şöhrethanı İstanbul’da 52 yıl
sonra görebilse de maalesef 52 yıl sonra kavuştuğu oğlu bir yıl sonra Özbekistan’da
vefat etmiştir. 1991 yılında dağılan Sovyetler Birliği’nin yerine kurulan Rusya Federasyonu, Türkler’e karşı bakış açısı konusunda Sovyetler Birliği’nin mirasını devr
almış, her ne kadar bağımsız birer devlet de olsalar, Batı Türkistan Cümhuriyetlerini
kendisine bağlı tutmuştur. Sovyet Rusyası Baymirza Hayit’i Büyük Türkistan ideali ve
bağımsızlığı için yaptığı çalışmalarından dolayı “halk düşmanı” ilan etmiştir. Hatta
Sovyet yönetimi Hayit’i “vatan haini”, “satılmış”, “Hitler’in adamı”, “CIA adamı”
olarak suçlayarak onun aleyhinde dokuz adet doktora çalışması bile yaptırmıştır.
Nihayet, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ülkesine dönmeyi ve hayellerindekileri tatbik etmek için vatana gelmeyi başarabilen Baymirza Hayit, ne yazık ki
ülkesindeki rejim tarafından sıcak karşılanmamıştır. Böyle ki, bütün hayatı boyunca
vatanının bağımsızlığı için mücadele eden ve onu görmek için geri dönen Hayit’in
memleketinde yalnız bir hafta kalmasına müsaade edilmiştir. Baymirza Hayit bütün
hayatını Türkistan’ın meselelerini dünya kamuoyuna duyurmak için çalışmıştısa da
kendisinin ülkesinden sınır dışı edilmesi onu çok etkilemiştir. İslam Kerimov’un ve
dış işleri bakanının derhal Özbekistan’ı terk etmeniz isteniyor söylemesi ve buna sebep olarak ikinci dünya harbinde savaşan eski askerlerin kendisini protesto edeceklerini göstermesi onu hayal kırıklığına uğratmıştır. Göründüyü gibi, Baymirza Hayit
Sovyetler birliğinin çökmesini, bağımsız Özbekistan Cümhuriyyetinin kurulmasını
görmüşse de onun başında duranların eski komyunistlerden hiç de farklı olmadığına bir daha emin olmuştur. Memleketinde övey münasibet gördüyünden bu olaylar
onun sonrakı faliyetine etki göstermiştir. Baymirza Hayit Almanya’ya döndükten
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sonra bele bir an memleketinin esaretini kabul etmiyordu. Onun bağımsız Türkistan’ın kurulması için ettiyi mücadelesi ve çalışmaları sengimirdi. Baymirza Hayit
en çok Orta Asya kelimesinin kullanılmasına aşırı tepki gösterirdi. Özel hayatını ve
geçmişte yaşadığı sıkıntıları kimseyle konuşmamaya özen gösteren Hayit’in son büyük arzusu ise “Türkistan Ansiklopedisi” çıkarmaktı. Bu amaçla 90’lı yılların başında
yurtdışında yaşayan Türkistanlılara, yönettiği Türkistan Araştırmaları Merkezi imzalı
mektublar yazan Hayit büyük bir hayal kırıklığı yasamış ve hesabına yatırılan tek
bağış 1000 doları geri havale etmiştir. Bir Türk devleti olan Türkiye’nin ilim adamlarının bir diğer Türk yurdunun ismini kullanmadan Orta Asya Türkleri terminolojisini
kullanmaları acınacaklı durum olduğunu bildirerek o, Türkistan kelimesini doğru anlamak ve anlatmağın Türkistan Türkleri için hayati önmei olan bir mesele olduğunu
vurğulamıştır. Türkistan, Asya kıtasının “Orta Asya” veya “Merkezi Asya” bölgesinde
yerleşmişdiyini, bu memleketin uzun zamandan beri Türk kavimlerinin ana vatanı olmasını ve günümüzde bir çok Türk kavımlarının (Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik,
Türkmen, Uygur ve başkaları) burada yaşamaya devam etdiyini, bu ülkenin Dünya
Türklüğünün beşiği olduğunu inkar eden hiçbir bilim adamı olmadığını faktlarla göstermiştir. Farsların uzak geçmişlerini anlatan “Avista” destanında Türkistan ve Turan
sözlerinin kullanılmasını, “Avista”ya göre, Tanrı dağlarının doğusunda, İdil nehri ile
Seyhan (bugünkü Sir Derya) ve Ceyhun (Amu Derya) arasında Horasana kadar devam eden topraklar Turan veya Türkistan adlandırıldığını bildirmiştir. Arapların bu
bölgeye “Biladal-Türk” ismini vermişlerdir ki bu da Türk yurdu yani Türkistan manasına gelmektedir. Kaşgarlı Mahmut, ‘’Divan-ı Lugat-ı Türk’’ adlı eserinde Bilad-al
Türk’ün sınırlarını Çinden Hazar Denizine, Bizans, Kıpçak ve Rus topraklarına kadar
devam eden bölge şeklinde tarif etmektedir. Hayatı boyunca Türkistan araştırmaları
konusunda çalışmış ve çok kıymetli eserler vermiş olan Wilhelm Barthold’un;
“Türkistan, Avrupa-Asya kıtasının Batı merkezi kısmında, büyük bir alanı kaplayan, eskiden beri Turan veya Türkistan diye bilinen bir memleketdir. Bu ise Türklerin
memleketi demektir. Ülke batıda Ural nehri ve Hazar Denizi, Doğuda Altay dağı, ve
Çin hududu, Güneyde İran ve Afganistan, Kuzeyde Tobol ile Tomsk vilayetleri arasında olup Avrupanın üçte biri kadar büyüklüktedir.”
Şeklindeki fikriyle dünyada tanınan bu bilim adamının fikirlerini, yani ispat edilmiş tarihi hakikatleri bile kulak arkası etmektedir. Görüldüğü gibi, Sovyetler bir taraftan Türkistan milli birliğini sağlar gibi görünürken, diğer taraftan da bu birliği
tarif eden Türkistan terminolojisi aleyhinde bulunmaktaydılar. Mehz bu fikirlere karşı
çıkarak doğru tarihin yazılmasını arzu etmiştir. Baymirza Hayit 1917-1934 tarihleri
arasındaki Türkistan millî mücadele tarihini genel hatlarıyla ele alan Basmaciler eseri
Türkistan´ın son derece dramatik yakın tarihiyle ilgili bir eserdir. Bu kitapta Türkistanlıların bağımsızlık gayretini ve Sovyet rejimine karşı mücadelesi ele alınmıştır.
Sonuçta onu söylemek gerekir ki, böyük Türk düşünürü ve görkemli türkoloğu Bay-
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mirza Hayit bütün hayatı boyunca Türkistan’ın bağımsızlığı için mücadele aparsa
da memleketinde ömrüne veda etmemiş ve kurbet elde toprağa tapşırılmıştır. Buna
rağmen Türk dünyası için ettiği tarihi hizmetleri hiç bir Türkistan sevdalısı unutmayacak, onu sayğıyla anacaktır. Azerbaycanın milli mücadele tarihinde büyük sima
olan Ahmet Cavat sanki şu satırları Baymirza Hayita hasır etmiştir:
Sür verirken öz anam, böyle demişti bana:
Seni kurban besliyorum, Türk yurduna, vatana
Bu dünyada azatlığı şan-şöhretden üstün tut
Alçaklığı, yaltaklığı, rezilliyi sen unut!
Senin sevgin Vatan olsun, millet olsun, ben olum,
Sütüm sana haram olsun, hiyanet etsen oğlum!
Baymirza Hayit ne milletine, ne de vatanına hiyanet etmeden yaşadı. İnanırız
ki, dünya durdukca o Türkistanın sevdalısı gibi zihinlerde ve kalplerde yaşayacaktır.
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SOVYET TÜRKMENİSTAN’INDA ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAKİ
TARİHÇİ BAYMİRZA HAYİT
Yrd. Doç. Dr. Tahir Aşirov*

Özet
XIX. yüzyılın ortalarına doğru Rusya İmparatorluğunun Türkmen topraklarını işgali ile başlayıp Türkmenlerin en son kalkanı olarak bilinen Göktepe kalasının düşmesiyle sonuçlanan süreçle birlikte Ekim 1917 devrimi ve 1924 Türkmenistan devletinin kurulmasıyla devam eden dönem içinde Türkmenlerin tarihi, düşünce yapısı,
sosyal ortamı değerlendirilmeden tarihçi Baymirza Hayit’e yapılan eleştiriler tam
olarak anlaşılmayabilir. Ancak bu bildiride, Sovyet Türkmenistan’da 1962 yılında A.
Garrıyev ile A. Roslyakov’un birlikteki kaleme aldığı eleştiri yazısı bağlamında bir
değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Aslında bu eleştirinin “burjuva milletçileri”,
“milliyetçiler”, “burjuva tarihçi” ifadesi altında yapılan genel eleştirilerin bireyselleştirilmes olduğu söylenebilir. Nitekim S. Narmetov “Harezm’de Karşı-devrimciliğin
Dağıtılması (1918-1924 y.)” adlı çalışmasında Baymirza Hayit’in “Türkistan XX. Yüzyılda” adlı eserine atıfta bulunarak “o basmacılık hareketini “Sovyet hâkimiyetine
karşı milli savaş” olarak nitelendirmektedir” diye eleştirmektedir. Bu tür eleştiriler
Türkmenlerin Bağımsızlık hareketleri, Basmacılık hareketi gibi konuları içeren yapıtlarda görülebilir. Bununla birlikte V.V. Barthold’un belirttiği usül konusu önemlidir.
Nitekim 16 Mayıs 1928 tarihli mektubunda bu durumu şöyle açıklamıştır: “Türkmenlerin tarihine ilişkin taslağı bitiriyorum… Marksist teorinin her tür materyale uygulanamayacağını da anlamak zorundalar”. İçerik ve usül bakımından A. Garrıyev ile A.
Roslyakov’un eleştirisi bu süreçte ayrı bir önemi vardır. Bildirimizde, A. Garrıyev ile
A. Roslyakov’un “Baymirza Hayit Orta Asya’da Doğulan İnsan” diye başlayan makale
bağlamında eleştiriler irdelenerek yaklaşımlar belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Baymirza Hayit, Sovyet Türkmenistan, Türkistan, Eleştiri,
Basmacı
BAYMIRZA HAYIT AS A HISTORIAN AT THE CENTRE OF CRITICISMS IN
THE SOVIET REPUBLIC OF TURKMENISTAN
Abstract
Towards the middle of the XIX. century, with the process that resulted in the fall
of the Gökdepe plank, the Turkmen lands of the Russian Empire began as the last
shields of the Turkmen, and the October 1917 revolution and the establishment of
the Turkmenistan state of 1924, the critics of historian Baymirza Hayit without eva* Bülent Ecevit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
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luating the history, it may not be fully understood. However, in this report it will be
tried to evaluate it in the context of the criticism written by A. Garryev and A. Roslyakov in Soviet Turkmenistan in 1962. In fact, it can be said that this critique is the
individualization of general criticisms made under the expression “bourgeois nationalists”, “nationalists”, “bourgeois historian”. As a matter of fact, S. Narmetov,
in his study named (“Disintegration of counterrevolution in Horezm (1918-1924
y.)”), referring to the book of Baymirza Hayit called “Türkistan in the XX. Century”
he criticizes the act of suppression Asia national war against Soviet domination”.
Such criticisms can be seen in the works that include the Turkmens’ Independence
movements, the suppressing movements. In addition to this, the procedural matter that V.V. Barthold states is important. As a matter of fact, in his letter dated
May 16, 1928 he stated: “I finish the draft of the Turkmens history ... they have
to understand that Marxist theory can not be applied to all kinds of material”. The
criticism of A. Garriyev and A. Roslyakov in terms of content and procedure has a
special significance in this process. In our report, criticisms will be examined in the
context of the article that was written by A. Garrishev and A. Roslyakov, “Baymirza
Hayit the Man Born in Central Asia”, and approaches will be tried to be determined.
Keywords: Baymirza Hayit, Soviet Turkmenistan, Turkestan, Criticism, Basmachi
GİRİŞ
Sovyetler Birliği döneminde Türkmen edebiyatının kurucularından biri ve meşhur
yazar Berdi Kerbabayev tarafından kaleme alınan “Aygıtlı Adim” (Kararlı Adım) adlı
tarihi romanın başında, 1918 yılında bozguna uğratılmalarına rağmen “Türkmen
milletçileri tekrar ayaklanmayı başlattılar” diye başlanmaktadır.1 Meşhur Türkmen
romanda bahsedilen “Türkmen milletçileri tekrar ayaklanma” olayını, Baymirza Hayit’in “XX. yüzyılda Türkistan” adlı eserinde, “Ruslara karşı genel milli hareket” olarak nitelendirmektedir. Bu olay Sovyetler Birliği dönemi tarihine “Basmacılık” olarak
geçmiştir. Tarihçi B. Hayit, “Basmacı” ve “Basmacılık” hareketini “Basmacılar” adlı
eserinde şöyle tarif etmektedir: “Ruslar, 1918-1935 yılları arasında, işgal ettikleri
Türkistan’da, din ve vatan uğrunda kendilerine karşı savaşan Mücahitlere “Basmacı”
ve bu istiklal mücadelesinin adına da “Basmacılık” diyorlardı”.2 O zaman Türkmen
tarihinde “Basmacılık” ile ilgili yazılar neden eleştirildi sorusu akla gelmektedir.
XIX. yüzyılın ortalarına doğru Rusya İmparatorluğunun Türkmen topraklarını işkâlı ile başlayıp Türkmenlerin en son kalkanı olarak bilinen Gökdepe kalasının düşmesiyle sonuçlanan süreçle birlikte Ekim 1917 İhtilali ve 1924 Türkmenistan devletinin
kurulmasıyla devam eden dönem içinde Türkmenlerin tarihi, düşünce yapısı, sosyal
ortamı değerlendirilmeden tarihçi Baymirza Hayit’e (1917-2006) yapılan eleştiriler
1
2

Берди Кербабаев, Айгытлы Адим, Туркменистан Девлет Неширяты, Ашгабат - 1955. s. 5.
Baymirza Hayit, Basmacılar: Türkistan Milli Mücadele Tarihi (1917-1934). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1997. s. 1.
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tam olarak anlaşılmayabilir. Nitekim B. Hayit’in çalışmalarının konusu olan Türk dünyası, genel anlamda Türk boylarının coğrafi olarak düşünce ve kültürel birikiminin
yaşandığı topraklar olarak ifade edilebilir. Buna rağmen geniş bir coğrafya alanını
kapsayan Türk dünyasında yaşayan Türk asıllı halkların aynı düzlemde, paradigmada
düşündüğünü söylemek olanağı pek mümkün değildir. Ancak Türk dünyasının bir
birlerini doğru anlaması ise, tabiatı gereği normal, daha da değişik bir ifade ile
gereklidir. Bu gün ne durumda olduğuna bakıldığında, aynı dili koşuşan ve aynı soydan gelen Türk boylarının, değişik paradigmada bulunduğunu gözlemleme olanağı
vardır. Türk dünyasının bir birini /dilde/ anlayamayacak, /değerde, düşüncede/
anlaşamayacak bir duruma gelmesi ise, tarihi bir süreç içinde gerçekleşmiş olduğu görülebilir.3 Bu süreçte gerçekleşen edimlerden biri de, Türkmenlerin, kültürel
geleneğinden, tarih bilincinden, düşüncesinden soyutlanmaya çalışılması gösterilebilir. Gerçekten milletler için tarih bilinci önemli bir olgudur. Çünkü bilinç halkların
zihninin derinden şekillendirmiş olan kültürel ve tarihsel süreklilikte bulunmaktadır.
Bu bakımdan Türk boyları, genel olarak tarihten itibaren aynı kaderi paylaşmış olduğu görülebilir. Bununla birlikte tarihi süreç içinde bu bilinç soyutlanmaya çalışılmış
olduğu görülecektir. Ancak Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bu bilinç tekrar ihya
edilmeye girişildiği müşahede edilebilir. Bunun barız örneğini Türkmenistan’ın ilk
Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı’nın “Ruhname” adlı eserinde açıkça görebilir. Nitekim
Selçuklu Türkmen Devleti, Anadolu Türkmen (Karamanoğullar, Aydınoğulları, Dülkadıroğullar…) Beylikler, Osmanlı Türkmen Devletleridir. Bu eserde, Osmanlı Türkmen Sultanlarının kronolojisi çok anlamlıdır. Nitekim Ertuğrul oğlu Osman ile başlayan sultanlık silsilesinin sonuncu Sultan II. Abdulhamid’dir.4
Tarihten günümüze kadar olan süreçte Türkmen tarihinde en dikkat çeken araştırmalar Sovyetler Birliği zamanında Türkmenistan’da yapılan çalışmalar olduğu görülebilir. Bu çalışmaların içinde de en öne çıkanı çalışmalara yazılan, özellikle de
Basmacılık hareketi ile üzerine kaleme alınan eleştirilerdir. Sovyetler Birliği yıllarında “burjuva milletçileri”, “milliyetçiler”, “burjuva tarihçi” gibi ifadeler altında genel
eleştiriler yapılmıştır. Bu dönemde komünizm ideolojisini uymayan her şey üzerine
eleştiri yapılmış olduğu ayrı bir gerçektir. Bu eleştirilerin başında da milletin geçmişini ihya edecek olan tarih ve onu kaleme alan tarihçiler gelmektedir. Ancak aynı
dönemde her “Marksist teorinin her tür materyale uygulanamayacağını” görmeleri
gerekli olduğu bilinmektedir. Rus müsteşrik V.V. Barthold’un kendisi de zamanın
yazım metodu konuda yakınmıştır. 16 Mayıs 1928 tarihli mektubunda şöyle açıklanmıştır: “Türkmenlerin tarihine ilişkin taslağı bitiriyorum; onda eşkıya bir halkın yaşam gerçekleri olacak fakat Marksizm olmayacaktır; Türkmenler, muhtemelen bunu
3
4

Aşirov, T. (2016). “Düşünür Muhammed Geldiyev (1889-1931 )’in Türkmen Dili Mücadelesi.” Presented at the 5.
Dünya Türk Forumu “Stratejik İletişim: Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler”, İstanbul.
Saparmırat Türkmenbaşı (2001), Ruhnama, Aşkabat.
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sevmeyecekler fakat Marksist teorinin her tür materyale uygulanamayacağını da anlamak zorundalar”.5 Ancak Sovyet Türkmenistan’da “Туркменоведение” (Türkmen
araştırmaları) dergisinde, Barthold’un “Türkistan’ın Kültürel Hayatının Tarihi” adlı
çalışmasını yapay eleştirisi 1931 yılında yapılmıştır.6
Tüm bu gerçeklere rağmen Sovyet Türkmenistan’da tarih “Marksistik – Leninçilik” usul olduğu kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Diğer usul ve metotlar gerçekten
uzaklaştıran yöntemler olarak nitelendirilmektedir. Bu yüzden de diğer tarihi usul
ve metotlar ret edilmelidir ve hatalı oldukları gösterilmelidir. Bu konuyu G. A. Çarıyev “Türkmenistan’daki cemiyetçilik fikrin tarihinden” isimli eserinde şöyle beyan
etmiştir: “Sovyet âlimlerinin işlerinde onların eserlerinin progressif karakterini inkâr
eden burjuva milletçilerin, pantürkistlerin ve panislamistlerin ilmi karşı töhmetçilikli
(iftiracı) toslamaları (söylentiler) açıkladı”.7 Görüldüğü üzere Sovyetler Birliği döneminde yazarlar tarafından kendi ideolojisi dışındaki tüm teoriler kuru iftiralar olarak
ileri sürüldüğü iddia edilmiştir. Bununla birlikte “Marksistik – Leninçilik” usul benimseyip de, Basmacılar olarak kavramsallaşan Türkmen Milli hareketinin itibarini yükseltecek, daha doğrusu genel ideolojiye uymayan yazı yazanlar bile eleştirilmiştir.8
I. Basmacılık Eleştirisi ve Baymirza Hayit
Sovyetler Birliği zamanında Türkmenistan’ın tarihiyle ilgili yazı yazanlar, özellikle
Basmacılar hareketi ile ilgilenenler eleştirmişlerdir. Alexander G. Park. “Bolshevism
in Turkestan: 1917–1927” (Türkistan’da Bolşevizm: 1917-1927)9 eserinden dolayı
eleştirilmiştir.10 Alexander G. Park. “Bolshevism in Turkestan: 1917 – 1927” adlı
eserindeki “Basmacılığın esas sebebi, yerli halkın ona kendi belirleme hukukunu
vermek hakkında sözü gerçekleştirmek isledi” tarifi çok eleştirilmiştir.11 Bu meyanda Baymirza Hayit, Zeki Velidi Togan gibi isimleri de zikredilmiştir. Bu eleştirilerin
nedenini, S. Narmetov “Хорезмде Контрреволюсиянын дерби - дагын едилмеги
(1918-1924 й.)” (“Horezm’de karşı-devrimciliğin dağıtılması (1918-1924 y.)”) adlı
eserinde şöyle açıklamaktadır: “Harezm’de iç savaşı burjuva tarihçilerinin çalışmalarında da çokça yer alıyor. Onlar Orta Asya’nın halklarının ve Rus halkının arasında
düşmanlık oluşturmak için az faaliyet yapmıyorlar”.12 Buna örnek olarak ise Baymir-

5

В В. Бартольд, Очерк истории туркменского народа, — сб. “Туркмения”, т. I, Л., 1929, стр. 1—69. (Four Studies
III 75.)
6 В. Тихонович, “Из доброго старого времени”, Туркменоведение, 1931, № 3-4. s. 46-48.
7 G. A. Çarıyev, Türkmenistandaki Cemiyetçilik Pikirin Tarihindeni, Aşgabat 1954. s. 18.
8 С.Нарметов “Хорезмде Контрреволюсиянын дерби - дагын едилмеги” Ашгабат - 1976. s. 32.
9 Alexander G. Park. Bolshevism in Turkestan: 1917 – 1927. Columbia University Press, 1957.
10 Мелькумов В, Американ тарыхчысы Парк Коммунистик партиянын Орта Азиядакы милли сыясатыны еюп
гöркезмаге дырышяр. “Туркменистан коммунисти, 1960, № 12, с. 54-60.
11 С.Нарметов “Хорезмде Контрреволюсиянын дерби - дагын едилмеги” Ашгабат - 1976. s. 34.
12 С.Нарметов “Хорезмде Контрреволюсиянын дерби - дагын едилмеги” Ашгабат - 1976. s. 34.

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

73

za Hayit’in “XX. yüzyılda Türkistan”13 adlı eserindeki basmacı tarifini nakil etmekte
ve onu şöyle eleştirmektedir: “Baymirza Hayit “XX. yüzyılda Türkistan” isimli kitabında basmacılığın sınıfsal anlamını tahrif etmek ile o onu Orta Asya’nın halklarının
önceden devam edegelen azat edicilik savaşının devamı olmuştu diye yazıyor. O
basmacılık hareketini “Sovyet hükümetine karşı milli savaş” olarak nitelendiriyor.
Her ne yapıp zenginlerin ve fakirlerin arasındaki karşılıkları gizleme ile o ön plana tüm çiftçileri ile göçürülüp getirilen Rus çiftçilerinin arasındaki karşılığı sürüyor.
Baymirza Hayit basmacılığın yenilmesinin sebeplerini ona karşı halk savaşı ile değil
de, “Rusların askeri artılığından” diye açıklamaktadır”.14
Türkmenistan’da B. Hayit çalışmaları üzerine yapılan eleştirileri belirlemeye çalıştım. Ancak Mehmet Saray’ın 1983 yılında İstanbul’da “Doğumunun 65. Yılında
Dr. Baymirza Hayıt, Hayatı ve Eserleri” adıyla yayınladığı eserin “Sovyetler birliğinde
Dr. Hayit’in fikirleri ve faaliyetleri aleyhindeki yayınlar bibliyografyası” bölümü birçoğu bulunmaktadır.15 Bundan dolayı bildiride Aga Garrıyev ile Aleksandr Aleksandroviç Roslyakov’un “Sovyet Türkmenistan”da 1962 yılında birlikteki kaleme aldığı
eleştiri yazısı bağlamında değerlendirmeye çalışılacaktır. Çünkü bu eleştirilerden biri
de Sovyet Türkmenistan’da içerik ve usul bakımından A. Garrıyev ile A. Roslyakov
tarafından kaleme alınan eleştiri makalesidir. Bu yazının bu süreçte ayrı bir önemi
vardır. Aslında bu eleştiri “burjuva milletçileri”, “milliyetçiler”, “burjuva tarihçi” ifadesi altında yapılan genel eleştirilerin bireyselleşmesi olduğu söylenebilir.
A. Garrıyev ile A. A. Roslyakov’un “Sovyet Türkmenistan”da 1962 yılında birlikteki kaleme aldığı makalenin ismi “Töhmetçi ve Nadan Alımsumak” adıyla yayınlanmıştır. Yayınlarda bu makale şöyle yer almaktadır: “Töhmetçi ve Nadan Alımsumak
(B. Hayit’in “Türkistan XX. asırda” isimli kitabı hakkında)”16. Baymirza Hayit’in “XX.
yüzyılda Türkistan” isimli kitabının da 1956 yılında yayınlandığını hatırladığımızda
konu daha da önem kazanmaktadır. B. Hayit’in “XX. yüzyılda Türkistan” isimli 1956
yılında Batı Almanya’da yayınlanmasıyla Sovyet Türkmenistan’da A. İlyasov ile K.
Novoselov’un “Burjuaznomu natsionalistu Baymirza Hayitu prav dı ne skrit” adıyla
üç yıl sonra “Kommunist Turkmenistana” dergisinde eleştiri yayınlamışlardır.17
Makalenin başlığında da anlaşıldığı üzere B. Hayit yakışmayacak sıfatlar ile nitelendirilmiştir. Makaleye şöyle başlanmaktadır: “Baymirza Hayit Orta Asya’da doğulan
insan”. Bundan sonra “Doğanlık” halkları ile birlikte II. Dünya Savaşına katıldığını ve
“dönüklük” ederek Almanların safına geçtiğini ilk olarak kaydedilmiştir.
13 Baymirza Hayit, Turkestan im XX. Jahrhundert, Darmstadt, 1956. / Хаит, Баймирза, “Туркестан в ХХ веке”
(Дармштадт 1956)
14 С.Нарметов “Хорезмде Контрреволюсиянын дерби - дагын едилмеги” Ашгабат - 1976. s. 34.
15 Mehmet Saray, Doğumunun 65. Yılında Dr. Baymirza Hayıt, Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1983. s. 52-68.
16 С.Нарметов “Хорезмде Контрреволюсиянын дерби - дагын едилмеги” Ашгабат - 1976. s. 177.
17 İlyasov, A., Novoselov, K., Burjuaznomu natsionalistu Baymirza Hayitu pravdı ne skrit, Ильясов А., Новоселов
К. “Буржуазному националисту Баймирзе Хаиту прав ды не скрыть”, “Kommunist Turkmenistana”, Dergi, Aşkabad, 1959, No. 5, s. 52-61.
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Bu dönemde “Milletçilikli kontrevolyutsion emigrasiyanın liderlerinin biri” olarak
nitelenen Veli Kayum Han yakın ilişki içinde olduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede
Orta Asya halklarının gerçek yüzünü tahrif edip göstermeye çalıştığını, bunun gibi
anti Sovyet makaleleri ile Alman faşisttik yayınlarda yayınladığını iddia edilmiştir.
Bu “Kahraman Sovyet Ordusunun” Hitleri bozguna uğratması sonucunda Baymirze
Hayit yeni patronlar bulmaya çalıştığını belirtilmekle onun hayatındaki zorlu döneme üstü kapalı işaret etmekte olduğu görülebilir. Bu kitapta B. Hayit’in Almanların
Orta Asya halklarını “azat edici” diye ilan ettiğini iddia edilmiştir. B. Hayit Batı Almanya yerleştiğini ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yönetimlerinin ve onların
okyanus ötesindeki yardımcılarının desteği altında kendinin anti Sovyet işini devam
ettirdiğini beyan edilmiştir.
Baymirza Hayit’in 1956 yılında Darmştadt’ta (Batı Almanya’da) “Türkistan XX.
asırda” diye kapsamlı kitabı yayınlandığı belirtilmiştir.18 Bu kitapta Orta Asya’ya
töhmet atmasının nedenlerini Batı’ya yaranmak olduğunu ifade edilmiştir. Daha
doğrusu Batı’nın hoşuna gidecek tarzda kaleme alması olarak gösterilmiştir. Çünkü
Kapitalisttik devletlerin Orta Asya halklarının ilerleyişi bağlamında olduğu dillendirilmeye çalışılmıştır. Buna “burjuva âlimleri” diye tanımladığı yazarlardan da sözler
nakil edilerek ispatlamaya çalışılmıştır. Batı’nın bunu yapmalarındaki gerçek nedeni
ise, Doğu halklarıyla Sovyetler Birliğinin pekişen ilişkilerini kesmek, olmasa da gevşetmek olduğunu şeklinde açıklanmıştır. Bu eylemi Batı’nın B. Hayit’a yaptırmasını
ise, onun “Türkistanlı” olmasıdır. Çünkü onu “Orta Asya’yı bilen” insan olarak halka
tanıtmak istediklerini ileri sürülmüştür. Bundan dolayı eleştiri yapanlar, makalenin
değişik yerlerinde Hayit’in bu konularda bilmesinin gerekliliği alaylı bir şekilde cevabı şöyle verir: “Orta Asya’da doğuldu ve yaşadı. O “Türkistanlı” sonunda”. Bu ortamda yazdığı iddia edilen “Türkistan XX. yüzyılda” adlı eseri üzerine yapılan eleştirileri
genel olarak 10 başlıkta topladık.
II. B. Hayit’in Kitabı Üzerine Eleştiriler
1. Devrim Öncesine Sosyal İktisadi Konular Hakkında Az Bilgi Verilmesi
Makalede eleştiri nedenlerinden biri de Devrim öncesine sosyal iktisadi konularına kitapta az bilgi verilmesidir. Bu, Sovyetler Birliği dönemde Türkmenistan’da
önemli konuların başında gelmektedir. Devrimin sebeplerinden biri dönemin sosyal
iktisadi durumudur. Onlara göre, devrim bunun üzerine gelişmiştir. Bundan dolayı devrim öncesinin eleştirilmesi devrimin öneminin bir göstergesidir. Karpov’un
“1916 Tarihinde Türkmenlerin Ayaklanması” adlı kitabı gösterilebilir.19
18 Baymirza Hayit, Turkestan im XX. Jahrhundert, Darmstadt, 1956. / Хаит, Баймирза, “Туркестан в ХХ веке”
(Дармштадт 1956)
19 Karpov, G. (2015). “1916 Tarihinde Türkmenlerin Ayaklanması”. (çev. T. Aşirov), Journal of History School, 8 (XXIV),
809–826.
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2. Feodalizmi İdealleştirmesi
B. Hayit’in “Türkistan XX. yüzyılda” adlı eserinde feodalizmi idealleştirmeye ve
bunun da daha sonra kendisinin de şimdiki demokrasi ile kıyas edilemeyeceğini itiraf ettiğini “golgusyzlık” (saçmalık) olan “İslam demokrasisi” ile yapmaya çalıştığını
belirtilmiştir. 1920 yılına kadar Hive ve Buhara’da feodallerin zorlukları altında yaşayan halkın Sovyet Orta Asya’sında yaşamakta olduğunu belirtilmektedir. Buna örnek
olarak B. Hayit’in Orta Asya halkları hanlıklar (beylikler) arasında rahat gidilmesini
“azatlığın ortaya çıkması” olarak beyan etmesini çok ağır sözler ve sivri dille eleştirilmektedir. Vize yoktu, ancak can güvenliğinin veya pazarda köle olarak satılma
garantisinin de olmadığını belirtilmektedir. Makalede, Orta Asya’daki olumsuzluklar
“Komünisttik propaganda” tarafından ortaya atılan bir şey olmadığını, aksine hayatın gerçekleri olduğu söylenmektedir. Bunun için Munis’in ve Agehi’nin Hive feodal
hronikalarını,20 Kapitan H. Murav’yov’in 1822 yılında Moskova’da çıkan “Türkmenistan’a ve Hive’ye seyahat”21 adlı kitabını veya A. Vamberi’nin “Orta Asya boyunca
seyahat”22 adlı eserlerini okumak kâfi geleceğini ifade edilmektedir. Bu konuda B.
Hayit bilmiyor mu? diye sormakla Hayit’in bu eserler ile tanışlığının derin olmamakla
birlikte bilmesinin gerekliliği alaylı bir şekilde cevap vermektedir.
3. Sınıfsal Ayrım Konusu
B. Hayit kitabında Orta Asya halklarında sınıfsal ayrımın olmadığını söylemekte
ki, eleştirmenler Sovyetler Birliğinden önce Orta Asya halklarının sınıfsal ayrımının
olduğunu deliller ile ispatlamaya çalışmaktadırlar. Bununla ilgili B. Hayit’in köyündeki Ferganalı Mirkamil Momünbayev’in evini 1916 yılındaki ayaklanan çiftçilerin
yıkmaları hakkında B. Hayit’in hatırlıyor mudur? diye soulrmaktadır. Bundan başkada binlerce delil getirilebileceğini ifade edilmektedir. B. Hayit’in görüşüne göre,
Devrimden önce Türkistan’da “sınıfsal uyumluluğun” olduğuna şahitlik etmektedir?
“Yok Sayın Hayit!” diyerek Devrimden önce sınıfsal ayrımın olduğu ispatlanmaya
çalışılmıştır. Bunun için sadece şair Kemine’nin “Kazım, “Garıplık” adlı şiirlerini ve
diğerleri hatırlayın diye ifade edilmektedir. B. Hayit’in Devrimden önce Türkistan’daki “sınıfsal cemiyet” veya “İslam demokrasisi” hakkında söyledikleri tamamen hata
olmakla birlikte kuru iftiranın bir göstergesi olduğu iddia edilmektedir.
4. Yerli Emekçilerin Devrime Katılması, Yönetime Karşı Ayaklanması ve
Basmacılara Karşı Savaşması Konularının Yer Almaması
Eleştirmenler tarafından makalede, “Orta Asya’nın yerli milletlerden olan emekçi20 История Муниса-Агехи, рукопись Инст. Востоковед. Акад. Наук.
21 Муравьев (Карский) Н.Н. Путешествие в Туркмению и Хиву, Москва 1822.
22 Arminius Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, haz. N.A. Özalp, İstanbul 1993.
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lerinin devrim harekete katıldıklarını B. Hayit inkâr ediyor” diye tenkit etmektedirler. Ayrıca B. Hayit’in M. V. Morozov’un23 Orta Asya halklarının arasındaki faaliyetleri
ve diğer Rusya İmparatorluğuna karşı ayaklanmalar özellikle de, Mart 1917 yılındaki
kolonyal yönetimin karşısına ayaklanması hakkında da zikretmediğini belirtilmektedir. 1920 yılındaki Sakarda’da Türkmenlerin ve Çarjev’in yakınlarında Özbek emekçilerinin ayaklanmaları hakkında hatırlamıyor diye belirtilmiştir. Ayrıca B. Hayit yerli
emekçilerin Basmacılara karşı savaşa katıldıkları hakkındaki hiçbir şey söylemediğini
ifade edilmiştir. B. Hayit’in bunları yazmaması elbette, anlaşılır bir şey olduğunu
belirtilmiştir. Çünkü bu gerçekler tümü B. Hayit’in Türkistan’ın yerli halkının devrim harekete katılmadığını hakkındaki söylemlerini sadece ret etmek ile yetinmiyor,
aynı zamanda tarihi sahteleştirdiğinin ve iftira attığının bir açıklaması olduğu iddia
edilmiştir.
Aynı şekilde makalede, B. Hayit’in İngiliz müdahalecilerin, Rus Ak Muhafız birliklerinin es-eslerin, Menşeviklerin ve “hakikatte yerli feodallerin ve burjuva milletçilerin” oluşan “Türkistanlıların” karşıdevrim birleşiminin varlığını itiraf ederek, Rusya
proleterinin Orta Asya emekçileriyle devrim birleşiğine Türkistan’da Sovyet hâkimiyeti için beraber olduğunu ise gizlediğini iddia edilmektedir. Bu devrime sadece Rus
işçileri ve askerleri ile Rıskulov, İkramov gibi “Türkistanlıların” ayrı ayrı temsilcileri
ve diğer insanlardan iki üç sayıda savunmuşlardır. Bunun ise, tarihi tahrif etmek
değil, daha da öte yalancılık olduğu ileri sürülmektedir. Onlara göre, Taşkent’te Özbek işçiler birliği katılmışlardı. 1917-1918 Kışta Zakaspi oblastında Türkmenler Kızıl
Muhafız Birliklerinin safında (Aşkabat’ta, Tecen’de, Garrıgala’da) olduğu, Mart 1918
yılında Buhara Emirine karşı savaşlara katıldığı, Zakaspi’de Türkmen Milli Kızıl Ordu
bölümlerinin ikisi bulunduğunu, 10-11 Temmuz 1918 Aşkabat’ta anti Sovyet fitnesi
zamanında Övezberdi Kuliyev’in Türkmen Kızıl Ordu müfrezesi Sovyet’i fitnecilerden
kahramanlık ile koruduğunu, 1919 yılında Kızıl Ordu Zakaspi’ye hücum ettiğinde,
onun saflarında Tecen’in, Poltoratski’nin ve Marı’nın gönüllü Türkmen Atlı müfrezeleri de savaştığını, 1920 yılında Ayratın Türkmen atlı tugayı oluşturulduğunu ve o
tugay aynı yılın Sonbaharında Narın’da (Semireç’ye’de) Ak Muhafız birliklerin hareketlerini basıp yatırdığını ve 1918-1920 yıllarında Türkistan Cumhuriyetinin biriminin diğer milli bölümlerden ve birlikler olduğunu şeklinde açıklanmakla ispatlamaya
çalışılmaktadır.
5. Şahsiyetlerin, Yerleşim Yeri İsimlerinin ve Olayların Farklılıkları
Makalede, B. Hayit’in tarihi sahteleştirmek o kadar ileri gittiğini ve şahsiyetlerin
isimlerin değiştirildiğini ifade edilmektedir. B. Hayit eserinden iki sayfalık yer verdiği Zakaspi Oblastının 1917-1918 yıllarındaki durumunu açıkladığında, birkaç şeyleri
değiştirmeye ve hatalı göstermeye başvurduğu savı ileri sürülmektedir. B. Hayit’in
23 Morozov Mihail Vladimiroviç (1868-1938) - Rus eleştirmeni, yazar, bolşevik hareketin bir görevlisidir.
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kitabında, Karavayev ismini “Koronayev” yazdığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte Karavayev, Oblast komissarı Kalmıkov’un yerini değil de, Dorrer’in yerini değiştirildiği açıklanmaktadır. Yarbay Moskallenko’nı oblast komiseri edip, Bolşevikler
değil de, karşıdevrim resmileri bağımsız seçmişler olduğunu söylenmektedir. 1918
yılındaki Kolesov tarafından Türkmen taburunu silahsızlandırmak hayata geçirilmesini Şastal’ın yaptığı eylemi diye yazıyor hem de o olayı Mart ayının başlarına diye
yazdığı gösterilmektedir. B. Hayit es-esler ve Menşevikler tarafından atılan Aşkabat
komissarlarının soyadlarını da yanlış beyan edilmekte olduğu iddia edilmiştir. Ancak
bunlar tarihe ve belgelere karşıt geldiği açıklanmaktadır.
Aynı şekilde B. Hayit eserinde Orta Asya’da bulunan şehirlerin isimlerini ve yerlerini karıştırdığını savunu da ileri sürülmektedir. Bununla bağlı Aşkabat’ın yakınındaki bulunan Köşi köyünü Amuderya’nın sahilindeki Kerki şehri ile karıştırdığı iddia
edilmekte ve B. Hayit’in Köşi köyünün nerede olduğunu, Kerki şehrinin nerede olduğunu da fark etmediğini belirtilmektedir. Ayrıca makalede olayların hatalı beyan
edildiğini çalışılmıştır. Türkmen taburunun silahsızlandırmak, B. Hayit tarafından ortaya atılan “Rus taburları” önderliğindeki, Guşgud’a, Aşkabat’a ve Marı’da olmuştur.
Ancak 17 Haziran 1918 yılındaki Aşkabat’ta olan olaylar da tamamen karıştırmış ve
tahrif ederek gösterilmiştir. Bununla birlikte Kızılarbat’taki göstericiler Frolov’u attı
diye yazması tamamen söylentiden ibaret olduğunu belirtilmektedir.
6. Hive’yi Basıp Almak veya Kurtarma Konusu
Makalede, B. Hayit’in 1920 yılında gerçekleşen Hive Devrimini “Hive’yi basıp almak” (saldırmak veya işgal etmek) diye isimlendirdiğini, ayrıca Kızıl Muhafız Birliği
tarafından basıp aldı diye yazdığını belirtilmektedir. Bununla birlikte bu olaya yerli
emekçilerin katıldığı hakkında bilgi vermemekle eleştirilmiştir. Bu yaklaşım farklı
bir bakış acısının sonucu olduğu görülmektedir. Ancak bu konu gerçekten üzerinde
durulması gereken konuların başında geldiği ise ayrı bir realitedir.
7. Yerli ve Ruslar Çiftçilerin Arasında Çatışma Konusu
Makalede, B. Hayit’in eserinde Orta Asya köylerindeki çatışmaları, karşılıkları
zengin kesimler ile fakirler arasında sınıfsal çatışma olmadığını, aksine yerli çiftçilerin ve sonradan gelen Rusların arasında olduğunu dönüp dönüp söylediğini ifade
edilmektedir. Aksine eleştiride, yerli emekçiler ile yerli zenginlere karşı savaş olduğu ispat etmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşım dönemin siyasi bakış açısının bir sonucu
olduğu ortadadır. Ancak 1916 yılında Türkmenistan’da gerçekleşen ayaklanmaların belgelerini içerek “Vosstaniye 1916 goda v Turkmenii (dokumentı i materialı)”
(Türkmenistan’da 1916 yılında ayaklanma (belgeler ve materyaller) adlı eserde B.
Hayit’in verdiği bilgileri doğrular nitelikte olduğu görülebilir.24
24 Восстание 1916 года в Туркмении (документы и материалы). Ашхабад: Германское Государственное
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8. Orta Asya’da Milli Devletler Bölünmesi
Makalede, Orta Asya’da milli devletler bölünmesi ve milli Sovyet cumhuriyetlerinin oluşturulması B. Hayit’i çok rahatsız ettiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, milli
bakımdan bölünme “Bütün Türkistan milletini parçaladı” diye tasdik etmeye çalıştığını ifade edilmektedir. Ancak eleştirmenlere göre, Orta Asya’nın milli devletlere
bölünmesi iktisadi ve kültürel ilerlemesi için olumlu bir şeydir. Ayrıca B. Hayit’in
Orta Asya’nın milli devletlere bölünmesi iktisadi ve kültürel ilerlemesi eserinde kabul
etmiş olduğunu, daha doğrusu yazmaya mecbur olduğunu ifade edilmektedir. Bu B.
Hayit bunları gizleyemediğini ifade edilmektedir. Bu rağmen saldırılarına devam ettiğini de bildirtilerek “koloniyal siyaset” neticesinde Orta Asya, Rusya’ya ham madde
sağlamak mekan olarak ifade etmeye çalıştığını açıklanmaktadır. Ancak önce sanayi
(endüstriyel) üstünlüklerini unutuyor diye belirtilmiştir.25
9. Millet – Kabile Tartışması ve “Türkistanlı” Kavramına Eleştirisi
Makalede, B. Hayit Orta Asya’nın gerçek dilli milletlerin – Özbek, Türkmen, Kırgız milletlerini varlığını inkâr edip, onları “kabileler” (taypalar) diye açıklamasını
eleştirilmektedir. Bununla birlikte B. Hayit, Tacikler, Jungarlar, Buluçlar, Jemşitler
ve Nohurlılar “Türkleşmişler” ve “Türk” kabileleri ile birlikte “Türkistanlılar” halkını
oluşturduğunu yönelik eleştiridir. Makalede B. Hayit’in bütün “Türkistanlılar milleti”
iddiası hiçbir zaman ispat edilemeyecek bir şey olduğunu ileri sürülmektedir. Ancak B. Hayit bunun yaparken de İ.V. Stalin’e dayandırmaya çalıştığını söylenmekte
ve onda da talihsizlik yaşadığını belirtilmektedir. İ.V. Stalin’e “Marksizm ve Ulusal
Sorun” adlı eserinde dil birliği, toprak birliği, iktisadi yaşantı birliği, ruhi şekillenme birliği başlıklarında esasında tarife göndermek yapmaktadır: “Ulus, tarihi olarak
oluşmuş, dil, toprak, iktisadi yaşantı birliği ve kültür birliğinde ifadesini bulan ruhi
şekillenme birliği temelinde oluşmuş istikrarlı bir insan topluluğudur.” Azda olsa
insafı olan bir dilci İran dilli Taciklerin ve diğer taraftan Türk dilli Türkmenlerin, Özbeklerin ve Kırgızların “dilinin genelliğinin” barlığı hakkında ifade edemeyeceğini
belirtilmektedir. Bu meyanda Nohurlular Türkmen kabilesi olduğu üzerinde durulmuştur. B. Hayit “Bütün Türkistan milleti” hakkındaki kendi söylenti fikirlerini bu
şeylerden habersiz, Orta Asya halklarının dilleri ile asla tanış olmayan insanlar için
niyet ile yazılan olmasın? “Türkistan milleti” düşüncesi Pantürkist – ceditçilerin ve
Burjuva milletin emigrantlerin (göçmenlerin) olduğunu açıklanmaktadır.
10. “Rus Komünistleri” ile “Milli Komünistleri” Arasında Çatışma
Makalede, B. Hayit’in kitabının sonraki iki babının tamamına yakına 1946-1952
yıllarda Orta Asya Cumhuriyetlerinde ideoloji savaşının meselelerine bağışladığı bilиздательство, 1938.
25 Recebov, A., Milli Dövlet Bölünüşinin Tarihini Galplaşdıncılara “Turkmenistan Kommunisti”, 1974, No. 11.
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dirilmektedir. B. Hayit “Rus komünistlerini” “Milli komünistlere” karşı koymaya çalıştığı iddia edilmektedir. Ancak B. Hayit “Rus” ve “Milli” komünistlerin arasında herhangi bir karşılığın olduğunu göstermeye, onların arasını çöp atmaya çabaladığını
söylenmektedir. Ancak bunun boşuna olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü Komünisttik
partinin siyaseti, Orta Asya’da gerçek faktlara esas aldığını beyan edilmektedir. B.
Hayit’in milletçilik hareketinin yeniden oluşmasına boş hayal olduğunu ifade edilmektedir. Bu dönen şeyi geri çevirmek mümkün olmadığını açıklanmaktadır. Kısacası onlara göre, tekrar milliyetçilik oluşma imkânı ortadan kalmıştır. Bunu da
“Velikiy Rus şovinizmi gibi Orta Asya’daki burjuva milletçilik hem siyasi akım olarak
ebedilik yok oldu” diye ifade edilmektedir. Bu düşünceler tüm Orta Asya halklarında
olduğunu dile getirilmektedir. Buna da dönemin liderlerinin sözleri ile desteklemeye
çalışılmaktadır. Bu başlıklardan başkada “Marksistik ideolojinin yayılması”, “yönetimdeki kadroların yerli milletlerin temsilcileri” gibi eleştiriler belirlenebilir. Ancak
bu konularda artık tartışmaya bile gerek olmadığı görülmektedir.
SONUÇ
Baymirza Hayit’in “XX. yüzyılda Türkistan” adlı eserinde “Devrim öncesine sosyal
iktisadi konular” ile ilgili çok az bilgi vermesiyle ilgili tenkitlere olumlu yaklaşmak,
kitabın amaç ve kapsam bağlamında değerlendirildiğinde içeriği zorlamak olduğu
görülecektir. Zeten amaç ve içerik bağlamında açıklayıcı temel bilgiler içerdiği görülebilir. Bununla birlikte eserde, bazı şahsiyet, yer isimlerinin, hatta bazı olayların
farklı anlatılması veya ifade edilmesi elindeki olanaktan kaynaklandığını söylenebilir. Ancak “Feodalizmi idealleştirme” iddiası, başka bir düzlemde değerlendirilir
ise, anlaşılabilir. Nitekim B. Hayit’in daha sonra açıkladığı gibi bugünkü demokrasi
özlemi görülmektedir. Kısacası devrimden sonraki ideolojisinden ihtilalden önceki
ideolojinin gerçekliliğin olduğu ifade etmeye çalıştığını söylenebilir. Bu bağlamda
ifade edilen “sınıfsal ayrım” eleştirisi de toplumdan soyut bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Çünkü Türk tarihinde, özellikle de Türkmen tarihinde sınıfsal ayrım konusu
olduğunda genellikle Batı düşüncesi bağlamında değerlendirmeden kaynaklandığı
görülmektedir.
B. Hayit’i eleştirmenler her konuda olduğu gibi ideolojilerine uygunluk bakımından yerel emekçiler bağlamında konuya yaklaşmaktadırlar. Bundan dolayı da
makalenin her yerinde yerli emekçilerin devrime katıldıklarını, yerel yönetime karşı
ayaklanmalar çıkardıklarını ve “Türkmen milletçileri” olarak ifade edilen Basmacılara
karşı savaştıklarını vurgulanmaya çalışılmaktadır. Burada sorulacak sorulardan bir
tanesi bu Basmacılar kimlerdir? Eğer bu sorunun cevabını gerçeğe uygun olarak
verildiğinde konu kendiliğinden anlaşılacaktır.
B. Hayit’in “XX. yüzyılda Türkistan” isimli eserindeki “Hive’yi basıp almak” (Hive’yi işgal etmek) tümcesini eleştirmek, aslında tarihçinin nazariyesini anlamamak,
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daha doğrusu dönemin ideolojik bakış açısıyla değerlendirmektir Yerli çiftçiler ile
Ruslar çiftçilerin arasında çatışma konusu gerçekten bazı bölgelerde çok çetin bir
şekilde gerçekleşmiştir. Örneğin yönetime karşı ayaklanan çiftçilerin sadece yerleri
değil, aynı zaman da evleri de istila edilmiş olduğu yukarıda zikredilen kaynaklarda
görülebilir.
B. Hayit’in “XX. yüzyılda Türkistan” isimli eserindeki Orta Asya’da milli devletler
bölünmesindeki endişeleri herkesin malumudur. Bu bağlamda Özbek, Türkmen, Kırgız milletlerini kabile olarak kabul etmesi de teoriye bağlamında değerlendirilebilir.
Ancak milli devlet düşüncesi aslında Sovyetler Birliği ideolojisinde de aykırı olduğunu dikkate almadıkları görülmektedir. Çünkü Sovyetler Birliği ideolojisine göre,
“Sovyetler Milleti” olmalıdır.26 B. Hayit’in “Türkistanlı” kavramı getirdiği çözüm ise
doğrusu çok dikkat çekici olduğu söylenebilir. Ancak “Rus komünistleri” ile “Milli
komünistleri” karşı koymaya çalıştığı iddia ise, başka bir gerçeğin itirafı olduğu görülmektedir. Nitekim “Rus komünistleri” ile “Milli komünistleri” arasında anlaşmazlık olmalı ki, Sovyetler Birliği zamanındaki 1937-1938 yıllarında Türkmenistan’da
repressiya gerçekleşmiştir.
B. Hayit “Basmacılar” adlı eserinde, Sovyetler Birliği dönemindeki yapılan eleştirileri üç başlıkta topladığı görülmektedir.27 Tüm bunlarla birlikte eleştirilerin yapıldığı dönemi ve şartlarını da unutmamak gereklidir. Sovyetler Birliği zamanında yeni
düşünce ifade edilmesi veya neşir edilmesi bir tarafa “Korkut Ata” gibi edebi mirasın
neşri bazen hayata mal olabilecek yargı önünde çıkarmaktadır.28 Bu konuda N. Rahymov “Türkmenlerin Orsyetin düzümüne meyletin girmek kontseptsiyası dogrusynda”
adlı bildirisinde “Tarih ilminin devamlı ağalık etmekte olan ideolojinin hizmetkârı
olduğu bilinen bir şey”29 diye konuya açıklamaktadır. Bununla birlikte N. Rahymov
“Türkmenlerin Orsyetin düzümüne meyletin girmek kontseptsiyası dogrusynda” adlı
yazısında Türkmen tarihinde neden “gönüllü” olarak Rusya İmparatorluğuna girme
meselesiyle ilgili açıklamalarını, başta Basmacılar konusu olmak üzere Orta Asya ile
ilgilenenler Sovyet Türkmenistan’da eleştiri yazılmasının özet niteliğindendir: “Onun
sebepleri - ilk olarak ön Sovyet birliğinin merkezinin Çar Rusya’nın tarihi aklamaya yönlendirilen koruyuculuk siyasetidir. İkincinden, o siyaseti silah edinen tarihi
ilmimizin komünisttik partili olmasıdır. Üçüncüden, - o siyaseti Cumhuriyetimizde
hayata geçiren kendi tarih ilmimizin “elitini”, vazifeli insanların bulduğu şeyi idi.
Ancak çoğunluk o konseptini doğan gününden başlayarak desteklemedi”.30
26 Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınevi, 1995. s. 356.
27 Baymirza Hayit, Basmacılar: Türkistan Milli Mücadele Tarihi (1917-1934). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1997. s. 3.
28 “1941-1945 yıllarında savaşta SSSR yenilse, milletçilikli toparlanışın adayları Türkmenistan’ın burjuva Türkiye’ye birleştirilmesini istemişlerdir” Jumageldi Hommatdurdıyev, Mati Köseyev hem-de Baymuhammet Garrıyeve sud edilişi,
Aşgabat 1993. s. 32.
29 N. Rahymov, “Türkmenlerin Orsyetin düzümüne meyletin girmek kontseptsiyası dogrusynda”, Patışa Orsyetinin Türkmenistanı Basıp Almaklıgı: Sebapleri ve Neticeleri, Aşkabat – Ilım – 1992. s.13.
30 N. Rahymov, “Türkmenlerin Orsyetin Düzümüne Meyletin Girmek Kontseptsiyası Dogrusynda”, Patışa Orsyetinin Türk-
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Son olarak eleştirmenler, B. Hayit kitabını şu sözlerle tamamladığını belirtmektedir: “Türkistan’da, bir taraftan, Rus Sovyet ikinci taraftan ise, Türk milletçilik taraflarının arasında ideoloji savaşı devam ediyor, bunun üzerine de, iki taraf da kendi maksadına yetmeye çabalıyor. Gelecek ki, tarihçiler Türkistan’ın milli bakımdan
yaşaması yönündeki savaşın gidişini yazmalıdırlar”. “Yok, Cenap Hayit, gelecek ki
tarihçiler Orta Aya’da “Rusların” ve “Türklerin” arasındaki savaşı yazmalı olmazlar!
Onların önünde… Orta Asya’da yaşayan tüm sosyalisttik milletlerin bundan bu yana
tüm yönden ilerlemesini sağlayacak aile ve medeni yapılarda olağanüstü üstünlükler
kazanıldığı hakkında yazmak vazifesi duruyor” diye eleştiri makalesini tamamlamaktadırlar. Ancak bu sempozyumda tarihçilerin bugün neyi yazdığını ve tartıştığını
gösteren kanıtlardan biridir.
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SOVYET HÜKÜMETİ VE GENİŞ MÜSLÜMAN KİTLELER
ARASINDAKİ İLİŞKİ SORUNLARI BAĞLAMINDA BASMACI
HAREKETİ (1920’LERDE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ ÜZERİNE)
Prof. Dr. Nazira Kurbanova*

Özet
Sovyet idaresi başladığı günden yıkılışına kadar Müslümanlarla ilişkilerinde ikiyüzlü bir politika yürütmüştür. Bu durum 20.yy başlarında Kırgızistan’da belirgin bir
hal almıştır. 1917 Ekim ayındaki güç değişikliği koşullarında Kokand Hanlığının tasfiyesinde (Şubat 1918) Sovyetler birliğinin toplumsal düzeninin İslama karşı tavrı ve
yaptırımları Müslümanlar tarafından yadırganmıştır. Medreselerin kapatılması, vakıf
topraklarına elkonması, ulemalarına hakemliğinin tanınmaması gibi yaptırımlarıyla
Sovyet hükümeti kendisine muhalif yaratmıştır. Sonuç olarak bu yaptırım ve baskılar
Basmacı hareketini Sovyet iktidarına tepki olarak başlattı. Kısa bir süreliğini de olsa
Sovyet iktidarı Müslümanlara karşı politikalarını yumuşatarak taviz vermiş ancak
daha sonra tekrar sert tedbirler almıştır. Aynı zamanda Güney Kırgızistan’da Basmacı hareketinin Canıbek Kazı, Gaip Pansat Abdurasulov, Adı Hocayev, Osman Cumabayev, Rustam İşan gibi liderlerini de kullanmıştır. İslami ideolojinin “İslam için”
sloganıyla Müslümanları Bolşeviklere karşı gazaya çağırması Sovyet Kırgızistan’ında
İslam’a bakışı ters yönde etkilemiştir.
Anahtar Kelimeler: Sovyet modernizasyonu, Şura ve İslam, Kokand Hanlığı,
basmacılık, laikleştirme, politika, askeri ateizm
BASMACHI MOVEMENT IN THE CONTEXT OF THE PROBLEMS OF
RELATIONS BETWEEN THE SOVIET AUTHORITIES AND THE BROAD MUSLIM
MASSES (ON THE EXAMPLE OF KYRGYZSTAN IN 1920S)
Abstract
This article deals with the Basmachi movement in the context of the problems
of relations between the Soviet authorities and the broad Muslim masses (on the
example of Kyrgyzstan in the 1920s.). From the very beginning of its existence, the
Soviet government, right up until its collapse, pursued a dualistic policy towards
Muslims. In difficult conditions for itself, Soviet government showed great flexibility, and at the time of its reinforcement - rigidity. This situation is observed in
the twenties in the history of Kyrgyzstan. Under the conditions of a new change of
power (October 1917), the liquidation of the “Kokand Autonomy” (February 1918),
the Soviets’ blow to the Islamic principles of the social order aroused resentment
* Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi, Tarih, Sosyal ve Hukuk Eğitimi Fakültesi Dekanı
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among Muslims. By closing the mosques and madrassas, liquidating the vacufic
lands, depriving the ulema of the right to analyze civil disputes, the Soviet authorities set themselves against virtually all the Muslim population of the region. This
ultimately led to the activation of basmachism as the sharpest reaction of the broad
Muslim masses to the policy of large-scale terror of the Soviet power. Expressing its
flexibility, the Soviet authorities during this period for some time made concessions
to Muslims, grantingthem religious freedom, but in the future again toughened it.
At the same time, the use of the Muslim ideology, the slogan “For Islam”, the declaration of “gazavat” against the Bolsheviks by the heads of Basmachi movements
in the south of Kyrgyzstan (Zhanybek Kazy Sagynbaev, Aitmerik Toktomandzhiev,
Gaiyp Pansat Abdurasulov, Adi Khodzhaev, Osmon Dzhumabaev, Rustam Ishan, etc.)
played a negative role in the continued existence of Islam in Soviet Kyrgyzstan.
Key words: Soviet modernization, Shuro-i-Islamiya, Kokand autonomy, basmachism, secularization, policy of militant atheism.
Басмаческое движение в контексте проблем взаимоотношений советской
власти и широких мусульманских масс (на примере Кыргызстана в 20-е гг. ХХ
в.)
Период после октябрьской революции 1917 г. был временем трансформации
старого традиционного кыргызского общества в модернизированное советской
властью состояние. С установлением советской власти на территории Кыргызстана
начался новый этап взаимоотношения государства и религии.
Ислам как религия и идеология всеохватно регламентирующая мировоззрение,
сознание, жизнь и быт мусульман, безусловно являлся конкурентом и
противником новой зарождающейся советской атеистической идеологии. В
то же время новая смена власти была воспринята мусульманской элитой как
прямая угроза местному укладу жизни и для проживавших здесь мусульман.
В ноябре 1917 г. в период двоевластия, когда в Туркестанском крае,
одновременно действовали большевистский совнарком и с другой стороны,
созданная на Всетуркестанском съезде мусульман «Кокандская автономия»,
в которой активное участие приняли представители религиозных партий
«Шуро-Исламия», «Улема», «Иттихад- ва–тараки». На съезде была принята
Программа, в соответствии с которой Ислам был провозглашен государственной
религией, он насчитывал в своей структуре 382 мечети, 42 медресе и 6
тысяч мусульманских духовных лиц.1 Данная программа предусматривала
восстановление Кокандского ханства и создание на территории Туркестана
единого Среднеазиатского халифата, возрождение шариатских судов и т. п.
1

Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995.-С.191.
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Публичным органом духовенства Туркестана был журнал «Аль-Изах» официальный орган общества ученых богословов, в котором освещались
сложные политические процессы, позиции политических партий и групп,
отношение их к общественно-политическим событиям, происходящих в регионе
и др. с точки зрения шариата.2
В это время большевики, противодействуя идеям панисламизма и
пантюркизма, которые могли бы объединить мусульманские народы, приняли
решение внести раскол в их ряды. В декабре 1917 г. был созван Туркестанский
съезд мусульманских рабочих, затем создали Союз трудящихся мусульман. По
инициативе большевиков был создан Центральный мусульманский комиссариат
внутренних дел, Центральное бюро мусульманских организаций и Мусбюро для
усиления политической работы среди мусульманского населения. Мусульман
стали призывать в мусульманскую красную армию, таким образом, привлекая
на свою сторону местную мусульманскую элиту, открывая ей доступ к
государственному управлению.
Таким образом, основываясь на принципах классовой борьбы, большевики
сумели противопоставить против духовенства мусульманскую бедноту. Все
попытки объединения местного населения для борьбы против большевиков под
пантюркистскими лозунгами закончились неудачей.
Из духовного ведомства, были изъяты и переданы Комиссариату по
народному просвещению все учебные заведения «со штатами, ассигнованиями,
движимыми и недвижимыми имуществами, т.е. со зданиями, надворными
постройками с земельными участками под зданиями и необходимыми для школ
землями, с усадьбами.., с библиотеками и всякого рода пособиями, ценностями,
капиталами и ценными бумагами и процентами с них».3
В начальный период утверждения советской власти, в годы войны, разрухи,
голода, большевиками была избрана стратегия осторожных взаимоотношений
с религией и верующими мусульманами. Об этом свидетельствуют все
законодательные акты, принятые в первые годы советской власти. В обращении
«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», (20 ноября 1917 г.)
говорилось:
«..отныне, ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные
учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою
национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Знайте, что ваши права,
как и права всех народов России, охраняются мощью революции и ее органов –
Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов».
2
3

Примеч. авт.: Духовенство представило свою позицию по вопросам просвещения и образования,
государственного управления, создания Туркестанской автономии
Декреты советской власти. Т.1.М.: Политиздат, 1957.-С.210
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Стратегической
основой
государственно-религиозных
отношений
служили работы В.И. Ленина,4 а также других политических деятелей
занимавшихся вопросами религии, среди которых были работы П.А.Красикова,
А.В.Луначарского, И.В.Сталина, И.И.Степанова, Е.М.Ярославского и др.5 Ленин
повторял о необходимости «завоевать доверие трудящихся мусульман». Тем не
менее, одним из постулатов советской идеологической доктрины было отрицание
позитивного содержания у всего того, что имело отношение к религии. Поэтому
составной частью «культурной революции», провозглашенной Советской властью
стала борьба с религией, первоначально, проявляющаяся в латентной форме. С
самого начала принятые законодательные акты по отношению к религии «Декрет
о передаче решения всех мусульманских вопросов в руки комиссариата по делам
мусульман внутренней России», «О расторжении брака», «О гражданском
браке» и др. на самом деле были направлены на подрыв основ религии. Кроме
того, было принято решение о запрете религиозным организациям вмешиваться
в политику, иметь собственность и статус юридического лица, взыскивать
налоги в свою пользу, во всех школах запрещалось преподавание религиозных
вероучений. Хотя обучаться религии в частном порядке разрешалось.
Несмотря на то, что советская власть на заре своего существования еще
не боролась открыто с исламом, враждебность проявилась в подавлении
Всероссийского мусульманского движения в апреле 1918 г., в разгроме
Туркестанской (Кокандской автономии), в экспорте революции в Бухару и Хиву
и др.6 В результате, первые очаги басмаческого движения возникли после
разгрома большевиками Кокандской автономии на территории Туркестана. При
взятии красногвардейскими частями Коканда пострадало огромное количество
мирных граждан - горожан и дехкан, которые были вынуждены вступать в
существовавшие басмаческие отряды. Сразу же после установления советской
власти в Коканде были введены крайне жесткие репрессивные меры в отношении
родственников басмаческих лидеров. Широко использовались система
заложничества и расстрелы мирного населения, кроме того, в басмаческие
отряды были вовлечены запуганные различными провокационными слухами
крестьяне.
Подобные репрессивные действия советской власти привели, во-первых, к
всеобщей озлобленности и негодованию среди широких мусульманских масс и
послужили непосредственным толчком к формированию крупномасштабного
4
5

6

Ленин В.И. Социализм и религия. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 142-147; Об отношении рабочей партии к религии.
Тамже.Т.17. С.415-426; Классы и партии в их отношении к религии и церкви. Там же. С.429-438.
Красиков П.А. На церковном фронте: 1918-1923. М, 1923; Луначарский A.B. Почему нельзя верить в бога? М.,
1965; Сталин В.И. Политический отчет ЦК XV Съезду ВКП(б). Соч. Т. 11. С.271-353; Степанов И.И. Задачи и
методы антирелигиозной пропаганды. М.-Л.,1925; Ярославский Е.М. О религии. М, 1957.
Нуртазина Н. Борьба с исламом.- Алматы, 2008.-С.6
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басмаческого движения в регионе. Во-вторых, многие красноармейские отряды,
были вынуждены заниматься так называемым самоснабжением, то есть, грабить
мирное кишлачное и городское население. В-третьих, многие красноармейские
отряды в Средней Азии формировались из уголовного элемента, в связи с чем,
грабежи мирных дехкан и горожан осуществлялись с особой, необоснованной
жестокостью. Подобная ситуация и приводила к пополнению басмаческих
отрядов новыми бойцами из числа местного населения.
В октябре
1918 г. в Кыргызстане Пишкекский уездно-городской
комитет РКП(б) принял решение по реализации декрета «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви». В соответствии с декретом все
религиозные организации были лишены юридического статуса, имущество было
экспроприировано в пользу государства. Запрещалось участие духовенства в
общественной жизни, предлагалось всех священнослужителей, состоящих на
службе в качестве членов педагогических советов школ уволить, и впредь на
работу по учебной части не принимать. Все религиозные, благотворительные,
просветительские организации были лишены прав юридического лица, в то же
время, всем гражданам предоставлялось право исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой. Запрещалось преподавание религиозных
дисциплин в учебных заведениях, за исключением богословских.
Так, в первые годы советской власти были закрыты все религиозные школы
и мечети во всех республиках Центральной Азии, за исключением нескольких
мечетей и религиозных центров в центральных населенных пунктах, взятых
под жесткий контроль государство. Вся общественная религиозная мысль ушла
в подполье. Таким образом, Советская власть лишила религиозных деятелей
возможности участия в политической, социально - экономической, правовой и
культурной жизни страны.
В годы гражданской войны советская пропаганда стремилась убедить
мусульман в том, что у них с Советским государством общие враги —
угнетавший до революции мусульман царизм и продолжающие эксплуатировать
их ныне буржуи, кулаки, а за границей еще и наследники Антанты. Целью ее
было заставить мусульманина вступить в Красную армию и вместе с русскими
красноармейцами бить белогвардейцев и западных интервентов.
Для строительства социализма, по мнению основоположников нового
строя, предлагалось наряду с разрушением старого капиталистического
строя и упразднением частной собственности
подорвать идеологию и
религию. Большевики были убеждены, в том, что социальные корни религии
лежат в трудностях социально-экономической жизни населения и по мере их
искоренения - будет отмирать и религия. В Кыргызстане в резолюции Первого
Семиреченского съезда комсомола для усиления коммунистического влияния
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на воспитание детей и уничтожения влияния религиозных традиций в школах,
предлагалось перенести каникулы, торжественно праздновать революционные
праздники.
По этому поводу, в этот период исламский журнал «Аль-Изах» с негодованием
писал о нарушении норм шариата мусульманками, которые стали посещать
театры и другие публичные места с обнаженными лицами и руками, танцевать
с чужими мужчинами. По понятиям шариата они «превратились в распутников
и развратников, в результате «дети ислама разделились на два общества:
старые Улемы и верующие мусульмане, с другой – культурная интеллигенция,
подстрекающая европеизации, позволяющая своим женам и детям уподобляться
европейкам».7
Удар Советов по исламским принципам общественного устройства вызвал
особое негодование среди верующих. Закрывая мечети и медресе, ликвидируя
вакуфные земли, лишая улемов прав разбора гражданских споров, советская
власть настроила против себя фактически все мусульманское население региона.
Следует заметить, что в плане идейной и практической подготовки
большевики выгодно использовали для себя противоречия в общественной
жизни мусульман: внутреннее ослабление самой религии и всей традиции,
стихийную секуляризацию массового сознания, моральный кризис духовенства,
разобщенность мусульманских народов империи, возникший в начале ХХ века
конфликт между кадимистами (ортодоксами) и джадидами (модернизаторами).
Поэтому большевики удачно использовали раскол среди мусульманской
уммы в свою пользу, критикуя ислам и традиционную жизнь по шариату, с
целью насаждения своих идей и лозунгов. Джадидскую программу умеренной
секуляризации поменяли на политику воинствующего атеизма и советизации.
Несмотря на то, что попытки объединения местного населения для борьбы
против большевиков под пантюркистскими лозунгами закончились неудачей,
добиться стабилизации региона не удавалось, здесь продолжали действовать
вооруженные отряды басмачей, называвших себя «Армией ислама».
В 1918 г. основным центром движения сопротивления была Фергана. К
1919 г. басмачи контролировали почти всю Ферганскую долину. В 1919-1920
гг. басмаческое движение распространилось почти по всей Средней Азии. Летом
1920 г. часть басмаческих отрядов Ферганы объединились в «Армию Ислама»
и предприняли активное наступление в районе Андижана, Джала-абада , Оша,
Коканда и Намангана. В некоторые годы общее количество басмачей достигало
нескольких десятков тысяч бойцов. Одновременно по всему бывшему Туркестану
действовали десятки повстанческих отрядов. Наиболее крупными лидерами
7

http://www.islamsng.com // Зикруллаев,М. Журнал «Аль-Изах» – источник по изучению истории Туркестана в
1917–1918 гг.
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басмачей были Мадамин–бек, Ибрагим–бек, Джунаид–хан, Иргаш, Куршермат,
Муэтдин-бек. В марте 1920 г. отряды курбаши Мадамин-бека потерпели
поражения и были вынуждены заключить соглашение с Красной армией, по
которому он признал советскую власть. Однако, в мае того же года Мадаминбек был захвачен отрядом командира киргизских басмачей Кал-ходжи и казнён.
После Мадамин-бека басмачество возглавил Коршермат, отряды которого
действовали в восточной части Ферганы. Тактика борьбы басмачей состояла
в том, чтобы, базируясь в труднодоступных горных и пустынных районах,
совершать конные рейды в густонаселённые районы, убивать большевиков,
комиссаров, советских работников и сторонников Советской власти, но
зачастую при налетах от рук басмачей более всего страдало местное население.
Они грабили имущество, угоняли скот, жгли аилы и кишлаки, проливали кровь
невинных людей. Местные жители оказывали им сопротивление. Так, киргизская
беднота в Ляйлякской, Узгенской, Саруйской, Нанайской; Аксууской и АраванБууринской волостях Юга Киргизии охраняла от басмачей посевы во время уборки
хлеба, населённые пункты от налётов. К первой половине 1924 г. в Ферганской
долине не осталось повстанческих отрядов, а оставшиеся ушли в горы.
К тому времени большевики уже смогли сформировать боеспособную армию
во главе с М.Фрунзе, провели мобилизацию в Туркестане, стали конфисковывать
лошадей в кишлаках для нужд Красной армии, чем подрывали материальную
основу басмачества. Во второй половине 1920 года Красная армия нанесла
поражение отрядам басмачей, после чего они был вынуждены перейти к тактике
партизанской борьбы, налётов и диверсий.
Социальную базу басмачества составляли некоторая часть верующих,
национальной интеллигенции, исламских деятелей и лидеров, а также
панисламских кругов Турции и других мусульманских стран. Активную роль
в помощи басмаческому движению играли Турция и Британская империя. К
примеру, в 1921г. в советский Туркестан прибыл видный турецкий военнополитический деятель - Энвер-паша, которому удалось объединить вокруг себя
разрозненные до этого басмаческие отряды и выступить против советской власти
единым фронтом. При этом, идеологической основой басмаческого движения
в данный период являлись лозунги освобождения Средней Азии не только от
власти большевиков, но и от русских в целом под флагом исламской веры и
объединения всех мусульман региона.
Учитывая недовольство мусульман, в январе 1921 года ЦИК Туркестана
своим декретом установил днем еженедельного отдыха, обязательным для
трудящихся занятых во всех советских, общественных и частных учреждениях,
предприятиях и хозяйствах – пятницу, вернули вакуфные земли религиозным
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учреждениям, увеличивалось количество религиозных школ.8 Специальными
декретами ЦИК И Совнаркома Туркреспублики от 23 декабря 1922 года наряду с
советскими судами разрешалось создавать для местного населения суды казиев
и биев на основе шариата и адата.
В октябре 1923 г. правительство, «принимая во внимание культурную
отсталость мусульман», разрешало «в пределах Туркестанской, Киргизской
республик и автономных единиц Кавказа... открытие частных школ для
преподавания мусульманского вероучения лицам, достигшим совершеннолетия
по шариату» с оговоркой, что обучение основам религии должно проводиться
во время, свободное от занятий в советской школе. Так, стали вновь открываться
школы при мечетях. Временами даже в советских школах разрешалось
преподавание Ислама при условии, что учителя религии не воспользуются
этим для антисоветской пропаганды, и труд их будет оплачиваться верующими
родителями.
Однако это не означало нейтральности большевиков в отношении к
религиозной сфере жизни общества. Религиозные организации рассматривались
большевистским режимом как легальное убежище для политических врагов
социалистического строительства. Поэтому власти неизменно интересовались
степенью влияния религии среди различных социальных групп населения,
классовым составом религиозных общин, содержанием проповедей
и т.п. Удовлетворить этот интерес были призваны наряду с прочим опросы,
проводившиеся в трудовых коллективах и населенных пунктах, с этой целью
был разработан «Вопросник и методические указания по собиранию сведений о
сектах», опубликованный в журнале «Антирелигиозник».
Двоякое отношение советской власти к участникам басмаческого движения
и связанный с ними религиозным деятелям отчетливо видно по их отношению к
Джаныбеку казы – видному деятелю своего времени, происходившего с Южного
Кыргызстана. Когда его начали притеснять как религиозного деятеля (судья
по шариату) он присоеднился к басмаческому движению - борцам за свободу
в крае. Когда советская власть изменила отношение к ним, Джаныбек казы
- одним из первых перешел в сторону советов. Однако советы, не выполнив
свои обещания, начали отбирать его имущество и притеснять, он внужден был
бежать заграницу. Судя по архивным документам Джаныбек казы представлял
собой представителя плеяды людей, которые боролись за свободу и за
будущее народов Туркестана. Он активно сотрудничал с организацией китайских
мусульман-уйгуров “Торолош”. Известно их “Обращение” к представителю
Эмира Аманулла Хану.
Одна из причин поражения массового басмачества в указанный период
8

Данияров С. Культурное строительство в советском Киргизстане (1918-1930 гг.).- Фрунзе, 1963.- С.45
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связана с мероприятиями советской власти, которые были направлены на
урегулирование конфликта с коренным населением. Советское руководство,
осознав, что только военные действия не приносят постоянных результатов в
борьбе с басмачеством, было вынуждено ослабить террор и реабилитировать
в правах исламские институты. Кроме того, некоторые курултаи признали
советскую власть в Средней Азии, как власть «данную свыше Аллахом», что
позволило Советам выбить из-под басмачества идеологическую основу, а,
следовательно, лишить его постоянного пополнения за счет мирного населения.
В своих резолюциях ЦК РКП(б) предлагал «бороться не с какиминибудь отдельными религиозными группировками, а со всяким религиозным
мировоззреним вообще и избегать всякого оскорбления верующих, ведущего
лишь к закреплению религиозного фанатизма».9 Учитывая эти предостережения,
партийные организации разрешали своим членам совершать намаз – среди
коммунистов Туркестана, где верующие составляли 44 %, в Джетусуйской области
– около 57%.10 Во время обследования сельских партийных ячеек Киргизии в
1925 г. многие проверяемые члены партии торопили процесс проверки, если
пришло время намаза приказывали местным органам власти благоустроить
мечети, привлечь массы в мечети, а саботажников привлекать к ответственности
вплоть до расстрела.11
В 1923 г. в Кыргызстане было опубликовано письмо о борьбе с ишанизмом и
другими религиозными течениями. Власти неизменно интересовались степенью
влияния религии среди различных социальных групп населения, классовым
составом религиозных общин, содержанием проповедей и т.п. Удовлетворить
этот интерес были призваны наряду с прочим опросы, проводившиеся в трудовых
коллективах и населенных пунктах, с этой целью был разработан «Вопросник
и методические указания по собиранию сведений о сектах», опубликованный в
журнале «Антирелигиозник». В апреле 1925 г. был основан Союз Безбожников,
позднее он появился в Кыргызстане и в других республиках Средней Азии. В
плане работы Кыргызского областного Союза безбожников12 в качестве основы
критики религии предлагалось: «а) разъяснение религии как классового оружия
в руках эксплуататоров, как прислужницу баев-манапов, кулаков и нэпмановской
буржуазии в их борьбе против строительства социализма, как орудия кабалы и
угнетения трудящихся; б) разоблачение противонаучного характера религии,
стремящейся путем вымыслов и мистики затемнить сознание трудящихся,
извратить их сознание – представление о мире, законах природы и развития
9 КПСС в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК.-Т.3.-М.,1984.-С.115
10 Образование и деятельность Коммунистической партии Туркестана: Летопись событий.Ч.2.1917-1924 гг.
-Ташкент, 1966.
11 Табышалиева А. Вера в Туркестане.-Б.,1993.-С.108-122
12 ЦГА КР, ф.951,оп.1,д.5 Л.69
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человеческого общества; в) разъяснение вредности морали, предлагаемой
для трудящихся, так как она целиком призвана на культивирование в массах
безволия, пассивности, покорности, смирения, терпения и прочих качеств,
целиком выгодных для эксплуататоров».
Как известно, в середине 30-х годов власти объявили об успешном
завершении строительства основ социализма в СССР и поставили задачу
постепенного перехода к строительству коммунизма. Составной частью этой
грандиозной утопической программы стало воспитание «нового человека».
Именно в этот период религия получила статус «вредного пережитка прошлого»,
а ее преодоление было выдвинуто одной из важнейших целей идейновоспитательной работы в массах.
Таким образом, политика советского государства по отношению к религии
была направлена на разрушение религиозной организации и изживанию
религиозного. Наиболее трагичным был период 1920-х - 30-х гг., когда
проходило утверждение тоталитарного режима в стране, а религия и верующие,
воспринимались как очаг инакомыслия. Они подвергались преследованию,
результатом чего стали гибель значительной части культурных ценностей и
снижение интеллектуального потенциала общества.
В конце 1920-х - 30-х гг. страну потрясли два крупных процесса:
коллективизация крестьянских хозяйств, вызвавшая физическое уничтожение
огромной массы людей, осложнение социально-политической обстановки, и
ужесточение борьбы с религией на селе. Эти два процесса были тесным образом
связаны друг с другом. Советская власть воспринимала сельское духовенство и
активных верующих как деятелей контрреволюции, которые намеренно тормозят
социалистическое переустройство деревни. Религиозное мировоззрение явно
не совпадало с теорией классовой борьбы, поэтому советская власть ставила
задачу замены религиозной традиции боевыми установками последней.
Таким образом, в 20 – 30 – годы во всех республиках Центральной Азии, в том
числе и в Кыргызстане постепенно физически уничтожались яркие представители
духовенства, среди которых были образованные джадиды, муллы, ишаны, пиры
и т.д.
Разрушались или закрывались культовые здании: соборные мечети,
религиозные высшие образовательные учреждения (медресе), библиотеки,
хранилище книг и рукописей по исламу, культовые мазары, мавзолеи и
усыпальниц известных пиров и ишанов (место паломничества многих мусульман)
и т.д.
Вместо этого была развернута широкая атеистическая антирелигиозная
пропаганда во всех местах и на всех уровнях. Очень активно действовали
полевые общественно-научные организации «Безбожник» и «Знание», в состав
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которых входили лекторы, читающие лекции антирелигиозного характера.
Атеистическая борьба велась не только против ношение хиджабов и никабов
среди женщин и девочек, но и против всего комплекса архаичных элементов в
хозяйстве, быте и духовной жизни всех жителей региона, в особенности в ее
горной части. Главным лозунгом этой борьбы был призыв за равноправие мужчин
и женщин в строящем социалистическом обществе, что подрывало базовых
основ бытового ислама по вопросам брака, семьи и роли женщин в обществе.
Во время проведения компании по ликвидации безграмотности среди местного
населения основное внимание уделялось антирелигиозной пропаганде. Отказ
от арабской письменности, переход на латынь, затем на кириллицу постепенно
закрывал людям доступ к мусульманским книгам и источникам, которые были
написаны на персидском или арабском языках. В результате в средних школах,
на полях и у станках молодые девушки и женщины разных возрастов не только
перестали носить хиджаб или никаб, но и активно включились в новую светскую
общеобразовательную систему
Таким образом, советская власть, ослабив политику террора в отношении
широких мусульманских масс, реабилитировав в правах исламские институты,
стала лишать басмаческие отряды возможности их постоянного пополнения за
счет мирного населения. Кроме того, советскому руководству в Средней Азии
удалось сформировать хорошо организованную, боеспособную Красную Армию,
не сравнимую по оснащенности и численности с воинским подразделениями начала
20-х годов. В связи с этим, отчетливо наблюдался спад басмаческой активности.
Среди основных причин поражения басмачества на конечном этапе его
существования можно назвать отсутствие реальной поддержки широких
мусульманских масс (скорее всего из-за боязни жестких репрессивных мер
со стороны органов советской власти) и плохую материально-техническую
оснащенность басмачей, в связи с изменившейся политической обстановкой в
Афганистане, который еще с начала 20-х гг. ХХ-го столетия являлся основным
источником поставок басмачам оружия, провизии и обмундирования. Слабо
вооруженным басмаческим отрядам становилось все труднее успешно противос
тоять боеспособным частям Красной Армии.
Основными причинами поражения массового басмачества в указанный
период явились следующие мероприятия советской власти, направленные
на урегулирование конфликта с коренным населением. Во-первых, смена
тактики большевиков по отношению к басмачеству – замена военных действий
на стратегически мирные. Во - вторых, конструктивное сотрудничество с
мусульманами, способствовало признанию на курултаях советской власти
как «данной свыше Аллахом», что позволило большевикам, выбить из-под
басмачества идеологическую основу, а, следовательно, лишить его постоянного
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пополнения за счет мирного населения. В –третьих, были восстановлены в
правах исламские институты.
Большевики умело использовали идею Ленина в завоевании политических
симпатий мусульман молодого советского государства, но и зарубежного
Востока, которые с большим уважением отнеслись к решению новой власти о
предоставлении свободы вероисповедания. В этом отношении институт ислама
в дальнейшем использовался во внешнеполитических целях Советского Союза со
многими мусульманскими странами в разные периоды мировой истории XX века.
С 1917 по 1927 гг. политика большевиков по отношению к исламу
имеет «мирный» характер, когда шел поиск компромисса с исламом как с
мировоззрением и социокультурной системой. Политика благожелательного
отношения к мусульманской общине, учет национально-религиозных
особенностей народов, традиционно исповедующих ислам, привлечение служи
телей мусульманского культа на государственную службу, дифференцированное
применение законов позволили сохранить территориальную целостность страны,
а главное - государственную независимость. Опыт первого десятилетия советской
власти в формировании государственно-исламских отношений позволило не
только нейтрализовать мусульманский социум, но и привлечь значительную его
часть на сторону Советской власти.
Во второй период с конца 20-х до конца 30-х гг. политика государства пор
отношению к исламу имеет «репрессивный» характер. Историческая ситуация
была связана с курсом на сплошную коллективизацию сельского хозяйства и
индустриализацию. Стране требовались экономические и человеческие ресурсы,
которые можно было взять у мусульманской общины. Политические процессы
сопровождались жесткими проявлениями идеологической нетерпимости.
Решением II Киргизской областной партийной о конференции критиковалась
слабая антирелигиозная работа, было принято решение о создании кружков
безбожников. По Декрету Совнаркома Киргизской АССР (1927) «О земельноводной реформе» были изъяты все религиозные и вакуфные земли. К тому
времени большевики сумели укрепить своё положение и посчитали возможным
- устранение ислама из жизни советского общества. В это время государство
поменяло отношение к исламскому вопросу, в противоположную сторону, по
сравнению с начальным периодом - большевики теперь демонстрировали
агрессивное неприятие ислама.
Основной тенденцией данного периода явилась борьба с исламом, что
проявилось в жёсткой локализации религиозной жизни пределами культовых
сооружений и прямом уничтожении всего, что было связано с этим культом.
Началось мощное, всестороннее наступление на ислам, мусульманские
организации и верующих. Через средства массовой информации распространялись
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взгляды о том, что у служителей ислама отсутствуют высокие нравственные
качества, что необязательно реальное предоставление им политических прав и
свобод, а к верующим можно относиться пренебрежительно и грубо.
Проходивший в 1929 году II съезд «Союза воинствующих безбожников»
окончательно закрепил нетерпимость к религии и враждебность к верующим.
При этом произошёл полный отказ от ранее провозглашенных принципов учета
мусульманских особенностей, тактичной критики ислама, в антиисламской
пропаганде преобладала идея обострения классовой борьбы.
В ответ на это верующие - представители духовенства, как один из форм
борьбы против советской власти, попытались угрозами заставить своих
односельчан, работавших на различных должностях в советской системе
управления, особенно женщин отказаться от служения советам. Когда это
не удавалось, им мстили различными способами, вплоть до физического
уничтожения. Ярким примером служит убийство Уркуи Салиевой (19141934), Ырыс Кудайбердиевой (1912-1936). Среди виновников смерти Ырыс
Кудайбердиевой – первого механизатора-трактористки, женщины в Сузакском
районе, были представители духовенства. Архивные документы подтверждают
о том, что она погибла от рук басмачей. В 1965 г. Решением Исполкомом
Сузакского районного совета депутатов трудящихся за №416 от 15.11.1965 г.
село Ак Мечет как носящее религиозное название) было переименовано именем
Ырыс Кудайбердиевой.
Таким образом, изучение басмаческого движения в контексте взаимоотношений
Советского государства в отношении ислама и широких мусульманских масс
показало свою противоречивость: декларируя свободу совести, государство
на деле активно внедряло в общество атеизм, ограничивало, контролировало и
подавляло все религии, в том числе и ислам. Двойственная политика в отношении
мусульман: высокая гибкость в условиях экстремального существования
общества, жесткость в пору усиления власти, велась с первых лет советской
власти и до ее краха.
Основная сущность антиисламской политики выражалась в следующих
направлениях деятельности советской власти: а) политическое - преследование
духовенства; б) правовое - лишение гражданских прав, отсутствие гарантии
свободы совести и т.п.; в) экономическое - подрыв организационнохозяйственных основ конфессиональной деятельности; г) идеологическое разоблачение религиозного мировоззрения.
Использование главами басмаческих движений на юге Кыргызстана Жаныбек
казы Сагынбаев, Айтмерек Токтоманджиев, Гаип Пансат Абдурасулов, Ады
Ходжаев, Осмон Джумабаев, Рустам ишан и др. мусульманской идеологии,
лозунга «За Ислам», объявление «газавата» против большевиков сыграло
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отрицательное влияние на дальнейшее существование ислама в советском
обществе.
Государственно-исламские взаимоотношения в Кыргызстане отражали
характерные закономерности, присущие религиозной политике советского
государства.
За годы советской власти произошла утрата духовного потенциала
мусульманской общины Кыргызстана. Закрытие
мечетей,
репрессии,
естественный процесс старения уцелевших служителей культа, получивших
духовное образование, приход на их смену самоучек привели к значительной
утрате преемственности религиозных традиций между поколениями, что
привело к архаичному возрождению ислама в 90-х гг. ХХ в., что в свою
очередь, позволило заполнить духовную нишу служителями культа, получивших
образование в нетрадиционных для Кыргызстана идеологическими установками.
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BASMACILIK HAREKETİNİN TARİHİNDE VE İDEOLOJİSİNDE
“TÜRKİSTAN’’ TOPONİMİNİN YORUMU
Doç. Dr. Alexander Pylev*

Özet
XX. yüzyılının başında Orta Asya’nın tarihinde “Basmacılık” adıyla bilinen protesto hareketi, karmaşık bir sosyo-politik tabiata sahipti. Aynı şekilde “Basmacılık” hareketinin ideolojisi de karışık bir hale gelmiştir. Çünkü onun katılımcıları hem birbirinden farklı sosyal kesimlerin, hem de değişik etnik grupların temsilcileriydi. Fakat
bu hareketin katılımcıları, ideolojileri ve sloganlarında değişmez surette iki terimden yararlanmışlardır. Söz konusu terimlerin biri “İslam” diğeri ise “Türkistan”dır.
Tarih araştırmacılarının çoğuna göre Farsça’dan gelen ve VII. yüzyılda tarihi eserlerin
sayfalarında ortaya çıkan “Türkistan” terimi, ilk önce İranlı etnoniminin aksine Türklerin yaşadığı toprakların anlamına gelmekteydi. Demek ki bu terimin ilk anlamı ne
siyasi ne de coğrafi alana dokunarak uygarlıklı-etnik ihtivasını kastetmekteydi. Ancak Türkistan bölgesin Rusya İmparatorluğunun bir kısmı olduktan, bilhassa da 1917
yılı devrim olaylarından sonra “Türkistan” terimi siyasi önem kazanmaya başlamıştır. Bir taraftan Türkistan bölgesinin (Rusçası “Turkestanski kray”) yerine Türkistan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti oluşmuştur. Öte taraftan ise Sovyetlere karşı bağımsız
Türkistan uğruna siyasi protesto hareketi başlamıştır. Zira sözde Basmacılar, kendilerini ayrı ayrı etnik ya da aşiretlerden saymayıp hepsine “Türkistanlı” denemesini
istiyorlardı. “Bağımsız Türkistan Uğruna Mücadele” fikrini kendi ideolojilerinin asıl
temeli haline getirmeye çalışmışlardır. Bu sloganı kullanarak hareketin tek bir amaca
hizmet etmesini ve tek bir ideolojisi yaratmak istemişlerdir. Bu tebliğin baş amacı,
Basmacılık hareketinin tarihinde “Türkistan” toponiminin anlamını göstermekle
beraber bu toponime de hareketin değişik liderleri, siyasi ve etnik gruplarının verdikleri anlamları göstermeye çalışmaktır. Bununla beraber, Basmacılık hareketine
siyaset, ideoloji ve örgütleme birliği anlamı vermeye çalışan “Türkistan Milli Birliği”
teşkilatının faaliyetlerine bu tebliğin çerçevesinde özel bir vurgu yapılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Basmacılık, Hareket, Türkistan, İdeoloji, Sovyetler
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THE INTERPRETATION OF THE “TURKISTAN” TOPONYM IN THE HISTORY
AND IDEOLOGY OF THE BASMACHI MOVEMENT
Abstract
The movement of social protests known as “Basmachi Movement” in the History
of Central Asia is of very complicated nature. And the ideology of Basmachism is not
to be understood as a phenomenum of homogenius nature as well. The participants
of the movement presented different social classes and groups or the Central Asian
sociaty. But they used unevitably two terms in their slogans and ideology. The first
was “Islam” and the second - “Turkistan”. According to the narrative sources the
term of Turkistan came into being in the 7th century A.D., and was firstly used in the
Persian language as an attempt to counterpose the territories populated by Iranians
to those populated by Turkic peoples. So the first meaning of the term was not political or geographical but first of all cultural. But after Turkistan had been converted
to the Russian colony and after the revolutionary events of 1917 in particular the
term became of also political content. Firstly the former district of Turkistan (“Turkestansky kray”) was converted into Soviet Social Autonomous Republic of Turkistan. Secondly the protesting movement against sovietization of the land started to
use often the slogan as “For free Turkistan!” and made an attempt to attract the
traditional groups of social protest who existed in the region even earlier. They were
mainly called as “Basmachi”. The local Turkistan’s intellectuals (called also as “jadids” or reformists) joined the protesting movement and were trying to convert the
slogan as “For free Turkistan!” into the basis of the Basmachi movement which the
moment embraced practically all former “Turkistansky kray”. So the main purpose
of the article is to emphasyse the role of “Turkistan” term in the protesting history
and to underline the reaction of different Basmachi leaders and local ethnic groups
towards the use of the term as well. And the supporting task of the report will also
be to describe the role of Turkistan National Union being a secret structure which
was trying to attach the political, ideological and organic unity to Basmachi groups.
Keywords: Basmachi movement, protest, Turkistan, ideology, Soviets
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТОПОНИМА «ТУРКЕСТАН» В ИСТОРИИ И ИДЕОЛОГИИ
СРЕДНЕАЗИАТСКОГО БАСМАЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
События, связанные с антисоветскими и, шире, антигосударственными
выступлениями среди народов Центральной Азии в 20-е – 30-е гг. ХХ столетия,
известные как «движение басмачей», получили различные толкования среди
историков-исследователей разных стран и регионов мира. В советской
историографической традиции их понимали как «форму контрреволюционной
борьбы», сопротивление установлению советской власти в «особых» условиях
«гражданской войны» на территории Средней Азии. В современной российской
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историографии, при относительно невысоком интересе исследователей к данной
проблеме, его истолковывают несколько иначе: не отказываясь от терминологии,
принятой в советский период, басмачество понимают как форму сопротивления
архаических обществ более современным государственным институтам.
Исследователи, работавшие в русле западноевропейской и американской
историографической традиции, описывали его как форму сопротивления
местных народов «советскому колониализму», наследнику колониальной
политики Российской империи. Турецкие ученые предпочитают истолковывать
басмачество как форму национальных выступлений против российского влияния
в регионе (политического, экономического, социокультурного). Исследователи
стран современной Центральной Азии предпочитают объяснять суть басмачества
в рамках проблем истории борьбы за «национальную независимость» уже
существующих государств. Но при многообразии оценок, как и общем количестве
написанных книг, статей, брошюр на данную тему, историю среднеазиатского
басмачества нельзя назвать исследованной всесторонне. Одним из дискуссионных
и малоизученных вопросов остается идеология басмаческого движения: как
сами басмачи понимали цели своей борьбы, представляла ли их идеология
единое целое, разделяемое всеми наиболее известными лидерами басмачества.
И, наконец, какое место в идеологии басмачей занимал топоним «Туркестан», от
которого постепенно отказывалось советское руководство как в центре, так и
на местах, проводя политику так называемого «национального размежевания»:
процесс, в ходе которого, на смену топонимов, доставшихся в наследство от
царской России (Туркестанское генерал-губернаторство, Туркестанский край,
возникшая на его месте Туркестанская автономная советская социалистическая
республика), возникли названия 5 новых государств, по имени «основных»,
проживавших на данной территории «коренных национальностей».
Между тем, понятия «Туркестан», как и «ислам», уже заняли определенное
место в идеологии басмачества с самого его начала в 1917-1918 гг., на
территории Ферганской области. На это мало обращала внимание советская
историография, предпочитавшая гораздо большее внимание уделять классовой
проблематике и вопросам социально-экономического расслоения коренного
населения Центральной Азии.
Территории, получившие название «Туркестан», входили в состав разных
государств, а само это наименование, временами приобретало все новые
политические, этнические, цивилизационные оттенки и подчас несколько
меняло свою сущность. Туркестан, оказавшись после монголо-татарского
нашествия на дальней окраине мировой цивилизации, в начале эпохи Нового
времени начинает попадать под влияние новой крупной геополитической силы
евразийского масштаба, - Российской империи. Населенный разными народами,
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как кочевниками, так и оседлыми, первое место среди которых занимали народы
тюркского происхождения, Туркестан при этом поддерживал политические и
культурные контакты с другой крупной, геополитически и культурно родственной
ему геополитической силой евразийского масштаба, - Османской империей.
Вследствие этого, «Туркестанский фактор», начиная с XVIII века, постепенно
занимает важное место в политике двух крупных геополитических игроков на
евразийском пространстве. На эти два обстоятельства также предпочиталось не
обращать внимание в советской исторической науке, которая была занята не
изучением проблем Туркестана в целом, а историей каждой, «самостоятельной»
республики, возникшей на его территории и вошедшей в состав СССР.
Пожалуй, не будет возможным всесторонне осмыслить историю басмачества
и ее роль в истории народов Туркестана, как и всех политических процессов,
проходивших на территории Средней Азии в годы советизации, без знакомства
с трудами Баймирзы Хаита (1917-2006), автора огромного количества работ по
истории Туркестана и Средней Азии. Только к 1970 г. число его книг и статей,
посвященных истории Туркестана и вышедших в различных западноевропейских
научных издательствах, уже превысило 180.1 Следует подчеркнуть, что Б. Хаит
на страницах своих работ приводит колоссальное количество фактологического
материала и выступает как фундаментальный ученый, благодаря своему
достаточно разностороннему образованию, полученному в Мюнстерском
университете. Его можно считать специалистом не только по новой и новейшей
истории, но и по исламоведению и славистике. Первый, изданный на немецком
языке в г. Дармштадте фундаментальный труд Б. Хаита (около 500 страниц),
«Туркестан в ХХ столетии» (1956 г.) дает описание исторического процесса не 5
самостоятельных государств, как предпочиталось в советской историографии, а
всего региона, который автор понимает как некую историческую общность, единое
целое. Это следует из самого названия исследования. Выводы исследования,
его подходы и оценки, прежде всего, касающиеся наиболее острых вопросов
его истории, в том числе и басмаческого движения, были тотчас подвергнуты
суровой критике как в научных, так и публицистических работах, изданных в
тех же 50-е и 60-е гг. ХХ в. в СССР. На исследование «Туркестан в ХХ столетии»
было опубликовано свыше 90 рецензий и отзывов в газетах, научной периодике
и популярной литературе.2 Резко критическое отношение к научным работам
Хаита в СССР было связано не только с концепцией и выводами автора, но и
с рядом фактов его непростой биографии: советский военнопленный, связь с
так называемой Национальной Армией Туркестана, сформированной при участии
(косвенном, как позволяют судить выводы некоторых, в частности, турецких
1
2

Хаит Б. Басмаческое движение. – Перевод и комментарий Т. Гулямова, 1992. – С.98.
Хаит Б., … рукопись. – С.2.
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исследований) среднеазиатской политической эмиграции и самого германского
вермахта,3 дальнейший путь от интернированного уже войсками союзников
СССР по Антигитлеровской коалиции к ученому-исследователю, связанному с
западной «советологической наукой». В дальнейшем доктор Б. Хаит, свободный
исследователь Восточно-европейского института г. Дюссельдорфа, продолжает
изучать проблемы истории именно «единого Туркестана». Топоним «Туркестан»
автор противопоставлял самостоятельным советским республикам Средней
Азии не только на страницах работ, но и в ходе различных лекционных туров по
странам Западной Европы, США и Ближнего Востока.
В данной связи следует отметить то признание, которое Б. Хаит получил
среди научной общественности Турции, и влияние, которое он оказал на
турецких исследователей, также рассматривавших проблемы истории Туркестана
и истории его национальной борьбы как единого исторического процесса, не
разделенного на историю отдельных наций. В коллективном научном труде,
изданном в Турции и посвященном научным трудам д-ра Б. Хаита, указывается,
что диссертация, защищенная им в 1950 г. в Мюнстерском университете
(«Автономные правительства Туркестана (Коканда) и Алаш-Орды»), является
по сути, первой для западноевропейского востоковедения попыткой научно и
философски осмыслить историю движения за автономию в Туркестане. Следует
также отметить, что один из крупнейших трудов Б. Хаита, «Туркестан: между
Россией и Китаем» (оригинальное название - Turkestan zwischen Russland und
China), сначала дважды публикуется в Турции на турецком языке, а затем он
же, под заглавием «История национальной борьбы в Туркестане», издпется в
дополненном виде, при поддержке «Высшего исторического общества» Турции
(Türk Tarih Kurumu).4
В центре научных интересов Б. Хаита всегда стояла новая и новейшей
истории Туркестана, где для него наиболее важной проблемой была история
его борьбы за независимость. В этой связи следует отметить участие Хаита в
международных конференциях и симпозиумах, проводимых сообществами и
ассоциациями выходцев из Туркестана в разных странах мира. Выступая на них с
докладами и сообщениями, Б. Хаит старается продемонстрировать историческую
обоснованность стремления народов Туркестана к независимости и созданию
собственного государства. Можно упомянуть его сообщение «Путь Туркестана
к независимости», на конгрессе Американской ассоциации туркестанцев в НьюЙорке в 1990 г., назначение его почетным председателем Интернациональной
туркестанской платформы на 2-м международном курултае Туркестана,
проведенном Культурной ассоциацией Туркестана в Стамбуле, выступление
3
4

Erol C.,1999. – S. 44-45; Пылев А.И., 2010. – С.19-24.
Erol C., 1999. – S.52.
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на Конгрессе тюркских государств в Анталье в марте 1992 г., на котором он
обосновал необходимость использования топонима «Туркестан» не только в
историко-культурном, но и общественно-политическом значении.5 В этой связи
особое значение приобретает обращение Б. Хаита к истории басмаческого
движения в Средней Азии. Значительная часть библиографии Б. Хаита, а это
несколько сотен наименований книг, статей, научных сообщений, посвящена
истории среднеазиатского басмачества. Достаточно указать на один из его
фундаментальных трудов под названием «Басмачи: Национальное движение в
Туркестане в период 1917 – 1934 гг.», охватывающий более 400 страниц. Вклад
Б. Хаита в изучение истории борьбы Туркестана за независимость позволил уже
современным турецким исследователям отметить, что Б. Хаит стал одним из
первых, кто «открыл и изложил историю среднеазиатского басмачества мировой
общественности».6
Вопрос об идеологии басмаческого движения в Туркестане, которое Б.
Хаит по собственным словам, трактовал не как «очередное восстание», а
как «вооруженную борьбу нации против советской власти»,7 является одним
из самых дискуссионных, не меньше других подвергшийся идеологизации в
различных работах. Сам Б. Хаит вскоре после выхода в свет книги «Туркестан
в ХХ столетии» писал, что объективно национальное восстание Туркестана
еще не было объективно изучено ни в Советском Союзе, ни за его пределами,
«за исключением ряда пристрастных сообщений».8 Большинство советских
исследователей говорило о «контрреволюционной идеологии басмачества
панисламистского и пантюркистского содержания». В западных исследованиях
встречалась точка зрения, которая говорила вообще о «полном отсутствии у
басмаческого движения какой-либо идеологии». Утверждалось, что у басмачей
был только «ряд вполне определенных целей, во имя которых они вели
борьбу».9 Для многих исследователей, в том числе и для Б. Хаита, был важен
постулат о «национально-освободительный характере» басмаческого движения
и приверженности его участников идеям «независимости Туркестана». Таким
образом, представление об особой роли топонима «Туркестан» в идеологии
басмачества выходит на первый план.
Прежде всего, необходимо отметить, что топоним «Туркестан» использовался
неодинаково разными участниками движения, с разной социальной
стратификацией, и в разные периоды истории басмачества как комплекса
выступлений против советской власти. Само басмачество было политически,
5
6
7
8
9

Erol C., 1999. – S.65-67.
Milli Kahramanları hatırlatmak ve Baymirza Hayit, 1999. – S.8.
Хаит Б. Басмаческое движение. – Перевод и комментарий Т. Гулямова, 1992. – С.98.
Хаит Б., … рукопись. – С.32.
Broxup, 1983. - Р.61.
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идеологически и социально неоднородным. Этот факт отмечается и в ряде
исследований турецких авторов, в т.ч. С. Гёмэча.10 Те участники басмаческого
движения, которые вышли из среды среднеазиатской просвещенной
интеллигенции, именуемой «джадидами», выступали за создание, вместо
«автономной советской республики», - Федеративной республики Туркестан.
Подобной точки зрения придерживался, в своей критике «советского
колониализма в Туркестане» и сам Б. Хаит, отмечавший, что «для Туркестана есть
только один путь – реализовать концепции ислама о построении справедливого
государства и общества, но при этом, уделяя внимание демократическим
учреждениям, которые составляют основу современной цивилизации».11
Басмаческое движение началось с Кокандской автономии, являвшейся
попыткой реализовать лозунг о независимости Туркестана в условиях прихода
к власти большевиков в Центральной России и заявленной советской властью
политики «самоопределения наций и народов». После падения Кокандской
автономии в феврале 1918 г. и ее разгрома Красной Армией получают
распространение лозунги «Туркестан – туркестанцам!», «За Туркестан без
притеснителей!» Однако далеко не все участники движения, снова по причине
различий в социальной стратификации, этноплеменной принадлежности,
вкладывали в лозунги о независимости «Туркестана» одинаковый смысл.
Разные социальные группы придавали лозунгу разное значение и содержание:
буржуазные националисты-джадиды имели в виду демократическую
республику Туркестан, представители традиционной племенной знати Коканда
подразумевали восстановление Кокандского ханства. Для последних, в
призывах к независимому Туркестану, было, следовательно, гораздо важнее
слово «независимый», чем слово «Туркестан». Крупные басмаческие лидеры
Ферганы, выдвигавшие некоторое подобие государственнических лозунгов,
использовали лозунги о независимом Туркестане, однако в создававшихся
ими политических структурах прибегали все же к топониму «Фергана».
Свое собственное «Временное правительство Ферганы» сформировал глава
ферганских курбаши Мадамин-бек Ахмедбеков, а после его гибели весной
1920 г. о создании Временного правительства Ферганы заявил Шир Мухаммедбек, известный в советских источниках и литературе как Курширмат. Для них
понятие о «Туркестане» казалось несколько абстрактным, и в политическом
отношении, связанным, прежде всего, с периодом присутствия в регионе
России и нахождении его в составе Российской империи. Пытаясь создавать
собственные политические образования, они предпочитали избегать названия
«Туркестан» и использовать, в противовес российскому влиянию, топонимы
10 Gömeç S., 1999. – S.150-156.
11 Хаит Б., … рукопись. - С.81.
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«Коканд» и «Фергана», ассоциировавшиеся с реально существовавшими ранее
государствами, боровшимися против России (как Кокандское ханство 60-70-е
гг. XIX в.) или же с понятными всем географическими названиями.
После политических переворотов в Хиве и Бухаре в 1920 г., когда были
свергнуты правительства хана и эмира, власть перешла к группировкам,
вышедшим из младохивинских и младобухарских организаций, использовавших
идеологию джадидизма. С данного момента, казалось бы, появилась
возможность объединить усилия сторонников борьбы за независимый Туркестан
в Хиве, Бухаре и собственно, Туркестанской советской республике, прибегнув
при этом к вооруженной поддержке басмаческих отрядов, повсеместно
боровшихся против Красной Армии и местных органов советской власти. Но
на их пути быстро обозначились препятствия как социального, так и чисто
идеологического свойства: те же младобухарцы и младохивинцы, в социальном
отношении представлявшие собой национальную интеллигенцию и буржуазию, не
имели прочных связей с традиционном среднеазиатском социуме, большинство
которого формировалось долинным земледельческим населением или же
кочевым, проживавшим в степных и пустынных зонах. Немаловажным фактором
было и то, что смена власти в Бухаре и Хиве произошла при вооруженной
поддержке Красной Армии и помощи Советской Туркестанской Республики, за
которой младохивинцы и младобухарцы были вынуждены обратиться, в борьбе
с «реакционными» правительствами хана и эмира. Таким образом, основным
выразителем и проводником в жизнь идеи «независимости Туркестана» стала
нелегальная организация «Туркестанское национальное объединение» (ТНО),
организационно оформленная в 1921 г. при участии бывшего лидера башкирской
автономии З. Валидова (в будущем, известного как З.В. Тоган) и объединившая
либеральную интеллигенцию Туркестана, младобухарцев и младохивинцев, уже
занявших официальные посты в превратившихся в «советские республики» Хиве
и Бухаре. Будущее «независимое туркестанское тюркское государство» виделось
основным идеологам ТНО по-разному: некоторые выступали за буржуазный,
другие за социалистический характер его общественно-экономического
развития (к последним принадлежал и З.В. Тоган). Общим было то, что будущее
государство должно было быть полностью независимым от России. В некоторых
документах и источниках название организации дается как «Джамиат»
(«Общество»; в турецк. литературе, соотв., Cemiyet). ТНО, нелегально
собираясь на съезды и совещания, рассчитывало использовать в своих целях
и басмаческое движение: им были установлены связи с басмачами Курширмата
(Ферганская долина) и Давлатманд-бека (Восточная Бухара, Куляб), басмачами
Самаркандской области и Западной Бухары, а также Джунаид-ханом (Хива).
Позднее З.В. Тоган так описывал задачи идеологов «независимого Туркестана»,
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среди которых он отмечал и необходимость сотрудничать с басмачами: «Мы
хотели отдалить от басмачей сторонников эмира…, послать вместо них людей, …
полезных обществу ТНО, превратить басмаческие отряды в настоящие военные
партизанские отряды, руководимые молодыми интеллигентами». Для этого,
как писал Валидов, необходимо было «широко разъяснить среди басмачей
наши общенациональные задачи».12 В сентябре 1921 г. в Самарканде прошел
съезд ТНО, где было принято решение в ближайшее время установить связи с
басмаческими группами, направив к ним политических советников.
Политическое будущее Туркестана лидеры ТНО обсуждали на 2-м съезде
этой организации уже в 1922 г. Был утверждена структура будущего временного
правительства. Оно должно было представлять интересы всей территории
Туркестана, включая и Фергану, которую предполагалось разделить на военные
округа. Учитывая трудное положение на тот момент в регионе советской власти,
экономические и политические трудности, временные неудачи последней в
противостоянии басмачам, съезд предъявил требование вывода советских
войск с территории Туркестана в 2-хмесячный срок.
Но при этом ТНО не могла обойтись без контактов с партийными и советскими
работниками Туркестанской республики, поскольку ей, по крайней мере,
необходимы были сведения о планировании командованием Красной Армии
военных операций. Отдельные лидеры басмачества также устанавливали
с ТНО контакты, но прежде всего, в целях получения разведывательных
сведений и оружия. Подобные связи с ТНО имел Шир Мухаммед-бек (Фергана),
посылавший на совещания ТНО своих представителей, и Джунаид-хан (Хива),
в отрядах которого работали посланные организацией военные инструкторы и
которому организация по возможности помогала оружием и боеприпасами. Это
обстоятельство предопределило некоторую аморфность и неясные очертания
политических целей, которые ставили перед собой идеологи независимого
Туркестана. На упомянутом 2-м Съезде «Мусульман Туркестана» в Самарканде,
организованном ТНО в апреле 1922 г., присутствовал также Курширмат. Съезд
учредил «Временное правительство» одновременно с провозглашавшейся в
противовес советскому Туркестану «Туркестанской Тюркской республики».
Курширмат рассчитывал, что на съезде будет легализовано его собственное
«автономное правительство Ферганы», которое он сформировал еще в 1920
г. Но большинство делегатов съезда настояли на формировании нового
правительства.13 Как показывает этот факт, будущее «свободного» Туркестана
по-разному представлялось собравшимся на съезде националистически
12 Тоган З.В., 1998. – С.45-67.
13 Полный текст «резолюции» II Съезда мусульман Туркестана см.: Fraser G. Basmachi-II // Central Asian Survey,
vol.6, № 2, 1987, Oxford, P.34-37.

108

DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

настроенной политической элите и полевым командирам самих туркестанских
басмачей. По-своему будущее Туркестана виделось и прибывшему сюда осенью
1921 г. Исмаилу Энвер-паше (1880-1922), одному из крупнейших политических
деятелей Османской Турции, лидеров движения младотурок, военному
министру Османской империи. Идеологи ТНО рассчитывали использовать его
международные связи, а также авторитет и влияние в мусульманском мире,
поскольку он был женат на племяннице Абдул-Хамида II (1876-1909), одного
из последних султанов Османской империи, соответственно, он почитался всеми
мусульманами, как «зять халифа» и, таким образом, один из духовных лидеров
всего мусульманского мира. Но они не хотели видеть его единоличным лидером
будущего независимого Туркестана, как свидетельствовал тот же З.В. Тоган.14
Политическая борьба в самом Туркестане занимала особое место в планах Энверпаши. Как показывают известные авторитетные работы турецких исследователей,
в том числе одного из его крупнейших биографов, Ш.С. Айдемира, независимый
Туркестан был для него не только самоцель, но и средством в собственной
политической борьбе, которую он одновременно вел в Турции, проходившей
тогда переломный этап своего развития.15 Советские архивные документы дают
факты, которые показывают, что даже после окончательного перехода Энверпаши на сторону басмачей и попытки сформировать свои собственные военные
силы, он продолжал контакты с руководством Советской России, обещая
последней поддержку всего мусульманского мира в борьбе против «английского
империализма», если она, в свою очередь, откажется от своего собственного
«империализма»16 в политике в отношении народов Туркестана.
Басмачество Западной Бухары и Самарканда, к которому апеллируют
сторонники и идеологии «независимого Туркестана», было
по своей
политической ориентированности неоднородно: здесь имелись и представители
«умеренно-прогрессивного басмачества», поддерживающего связи с ТНО, и
«консерваторы», сторонники возвращения к власти эмира Бухары. Сторонники
эмира Бухары действовали под предводительством Муллы Абд-ул-Каххара.
«Умеренно-прогрессивные» басмачи сражались под руководством Ачил-бека
(1 тыс. чел.) и Бахрам-бека (500 чел.). О последних З.В. Тоган сообщает, что
они были достаточно образованны, чтобы «читать русские газеты и судить
о российской и мировой политике», имели постоянную связь с ТНО, в их
составе были джадиды и те, кто состоял ранее в коммунистической партии.17
В действиях этих басмачей явно просматривались политические мотивы: они
нападали только на государственные предприятия, кооперативные учреждения,
14
15
16
17

Тоган З.В., 1997.- С. 435.
Aydemir Ş.S., 1999 – S.590-600.
Российский государственный военный архив, ф.272, оп.2, д.97, л.36.
Тоган З.В. 1997. - C.97-99
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часть захваченного имущества раздавали населению. Влияние идеологов
«независимости Туркестана» можно видеть в письменных обращениях, с
которыми иногда к советским органам, в частности, к Угорревкому г. Самарканда,
обращался сам Ачил-бек. В них он прибегает к употреблению топонима
«Туркестан», вкладывая в него не только этнический или географический
смысл, но и политический, стремясь противопоставить «находящийся под
советским влиянием, оккупированный Туркестан» понятию о «независимой,
демократической республике».18 Иногда басмачи даже принимали меры против
более мелких отрядов, промышлявших только грабежом, о чем сам Бахрам-бек
иногда «в письменном виде доводил до сведения советских органов».19 Не в
последнюю очередь благодаря этому обстоятельству деятельность Бахрамбека породила в партийно-советских органах, в том числе и в Средазбюро
при ЦК РКП(б), острую дискуссию по возможности амнистии для басмачей,
принимавших активное участие в вооруженной борьбе против Советской власти,
но затем сдавшихся отрядам Красной армии. Письменные свидетельства по этой
дискуссии сохранили документы архива Средазбюро.20 Сам лидер самаркандских
повстанцев Бахрам-бек был даже один раз амнистирован по распоряжению
председателя ЦИК Туркестанской республики. Отряды этих «прогрессивных»
басмачей неоднократно подвергались нападению «реакционеров», сторонников
эмира под руководством Абд-ул-Каххара. Последние не поддерживали
никаких отношений с организациями типа ТНО; Тоган сообщает даже о факте
предательского убийства ими двух «башкирских офицеров», прибывших в их
отряд для оказания «помощи в общей борьбе».21
«Общенациональные задачи» туркестанская либеральная элита планировала
активно пропагандировать среди басмачей, направляя к ним «политических
советников», и использовать это движение как элемент давления на присутствие
в регионе Советской России.22 Но скоро стало ясно, что для достижения
поставленных задач препятствия возникают не только слева, со стороны
большевиков, но и справа, со стороны традиционных консервативных сил.
Впоследствии туркестанские интеллектуалы вынуждены были признать, что «не
могут объединить свою борьбу против господства русских» с консервативными
силами, в частности, «с эмиром бухарским»; «сильный враг справа мешал…
подойти ближе к народу».23 Сам Тоган видел в качестве главных препятствий
реализации «тюркской национальной идеи» не только «русский коммунистический
18
19
20
21
22
23

РГАСПИ, Ф.62, оп.2, д.22, л.75-77.
Ким П., 1989. - С. 149.
РГАСПИ, Ф.62, оп.2, д.34, л.1, 9, 17-18, 28, 32, 42, 59-62, 88, 94,104, 123; РГАСПИ, Ф.62, оп.2, д. 93, л. 19.
Тоган З.В., 1997. - C.91.
Тоган З.В., 1998. - С.45-46, 58.
Валидов, Чокаев, 1999. - С.51; Тоган З.В., 1997. - С.562.
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империализм», но и «теократию и шариат», которые, по его мнению, были
исторически чужды традиционной системе управления, сложившейся у тюркских
народов еще до арабских завоеваний и первых веков распространения среди
них ислама. По его словам, в этой системе «нет ничего общего, связанного с
религией».24
Однако, по нашему мнению, причины этих трудностей, с которыми столкнулись
идеологии независимого Туркестана, не только политического, но и социальноэкономического свойства: если для основной массы населения проблемой
была ее бедность и конкретные социально-экономические проблемы региона
(связанные большей частью с системой земле- и водопользования), то для
«националистов-джадидов» самой первой проблемой, требующей разрешения,
был вопрос о «самостоятельности Туркестана». Кроме того, сказалось влияние
религии на традиционное население. Как результат, практически провалилась
попытка наладить сотрудничество с теми лидерами басмачества, которые
являлись сторонниками прежнего традиционного социального устройства и
прежних систем управления (в виде ханства, эмирата, или системы, основанной
на трайбализме, с решающим политическим и социально-экономическом
влиянии племен или определенных этнических групп, что более всего
проявилось в Хиве и Восточной Бухаре). Показателен пример, приведенный
в воспоминаниях одного из бывших джадидов-младобухарцев, идеологов
«самостоятельного Туркестана»: во время встречи «агента-агитатора ТНО» с
одним из «традиционных» курбаши Восточной Бухары Тогай-беком, один из
присутствующих старейшин безапелляционно заметил, что порядок будущего
государственного устройства может определить «лишь один Аллах», а никак
не «нация».25 Аналогичная ситуация наблюдалась и в Хорезмской народной
советской республике; бывшие младохивинцы, занимавшие официальные
посты в правительстве и перешедшие на сторону хорезмских басмачей, играли
вовсе не главную роль в формировании идеологических приоритетов борьбы с
советской властью; так, перешедший в 1922 г. на сторону Джунаид-хана бывший
назир (министр) иностранных дел Мулла-Нияз играл роль «личного секретаря»
Джунаида; в его обязанности входило писать «воззвания и письма к населению»,
изображающие предводителя повстанцев как «борца с чуждыми религиями»
и обещающие прощение мусульманам, «отказавшимся от религии из боязни
большевиков».26 Провал попытки привлечь на свою сторону консервативную
часть басмачества может продемонстрировать еще один показательный пример:
осенью 1921 г. в правительстве недавно образованной Бухарской Советской
24 Тоган З.В., 1997. - С.96.
25 Seyidcan Dad Huvah, 2005. - S.60-61.
26 Кутяков И., 1930. - С.32-33
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республики фактически произошел раскол. Группа, возглавляемая бывшим
председателем ЦИК Бухары Усманходжаевым и командующим силами Бухарской
милиции турецким полковником Али Ризой, призвала присоединиться к борьбе
за независимость Туркестана и открыто перейти на сторону басмачей. Расчет
был на легкую победу ввиду незначительного на тот момент советского военного
присутствия в районах республики, и, напротив, активизации басмачества в
Восточной Бухаре. Усманходжаев и Али Риза пытались организовать восстание
в гарнизоне Душанбе. Но советский гарнизон оказал упорное сопротивление, и
в результате мятежники потерпели поражение. Вооруженные отряды локайцев
во главе с Ибрагим-беком заняли позицию «дружественного нейтралитета»
по отношению к советскому гарнизону; для Ибрагим-бека, сторонника
возвращения к власти эмира, выступившая против Советов бухарская
либеральная интеллигенция была врагом еще бóльшим, нежели большевики.
Внутриполитический конфликт в Бухаре виделся консерваторам по-своему:
с точки зрения «консерваторов-эмиристов», в свержении эмира повинны
младобухарцы, а большевики, полагали они, со своей армией «помогут» ему
вернуть трон. По некоторым свидетельствам, Ибрагим-бек даже оказал помощь
продовольствием осажденному гарнизону Душанбе.27 В итоге мятежники, во главе
с Усманходжаевым, вынуждены были бежать в Афганистан и оттуда добиваться
помощи для ТНО и согласившейся сотрудничать с ней части басмачей Восточной
Бухары, являвшихся противниками Ибрагим-бека. Можно привести и другой
пример, показывающий, что басмачи оказались, в целом, не готовы понимать
свою борьбу как борьбу за «общетуркестанские» интересы. К предводителю
басмачей Ферганы Шир Мухаммед-беку (Курширмату), которому фактически
подчинялось все «долинное басмачество», в 1920 г. обратился за помощью уже
свергнутый эмир Бухары (ранее сам отказавший в военной помощи посланцам
последнего), пытавшийся в данный момент организовать сопротивление Красной
Армии в Восточной Бухаре. Курширмат действительно послал на помощь эмиру
несколько подразделений, но затем, после бегства эмира в Афганистан в марте
1921 г., он отозвал свои отряды обратно в Фергану.
Все имевшие место неудачи наладить взаимодействие и взаимопонимание
с басмаческим движением, вкупе с военными неудачами в противостоянии с
Красной армией, а также, после поражений в борьбе с отрядами Красной армии
Энвер-паши и гибели его самого в одном из боев в августе 1922 г., привели
идеологов и организаторов борьбы за независимый Туркестан к выводу о
бесперспективности продолжения дальнейшей борьбы «собственными силами»:
ТНО на «Туркестанском общенациональном» съезде в Ташкенте в сентябре
1922 г. решило перенести деятельность организации за рубеж, с целью довести
27 Kayoğlu S., 2005. - S.78.
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национальные требования туркестанцев до «мировой общественности». По
решению съезда сам Тоган и некоторые его сторонники оставляют басмаческое
движение и выезжают из Туркестана в Афганистан, и далее, через Индию - в
Европу: таким образом, ТНО продолжило свою деятельность уже за пределами
самого Туркестана.
Долее всего сопротивлявшиеся советизации предводители басмачества,
Ибрагим-бек из Локая и Джунаид-хан из Хивы, как ни парадоксально, но
практически не прибегали в своей идеологии к использованию в политическом
смысле топонима «Туркестан». Ибрагим-бек, тем не менее, наладил весьма
действенную систему агитации и пропаганды, оказавшуюся довольно
эффективной даже по оценкам советских авторов.28 Это, в частности,
позволило ему оказывать сопротивление Красной Армии до 1931 г. Не учли
идеологи «независимости Туркестана», в попытках выстроить взаимодействие с
басмачеством, и такой важный для басмачей фактор, как личность предводителя,
связанную не только социально-экономически, но и через родственные связи,
с интересами лишь определенного района: для многих из лидеров оказалось
трудным делом усвоить идеи ТНО о «политической независимости» огромных
территорий, родственных, как убеждали идеологи Туркестана, не только в силу
кровных связей или географии, но и через общую историю, цивилизацию и
культуру.
Таким образом, сохранившиеся свидетельства участников и очевидцев,
источники и архивные документы позволяют заключить, что идеология
независимости Туркестана, исповедуемая антисоветски настроенной частью
местных интеллектуалов, нашла отражение в политическом содержании
басмаческого движения. Однако, с учетом широкой географии движения,
охватившего самые разные регионы Туркестана с самыми разными предпосылками
и условиями, при которых развивалось басмачество, следует также отметить и
другое: не все басмаческие лидеры соглашались рассматривать свою борьбу как
движение, прежде всего, за независимый Туркестан. Для ряда предводителей,
особенно, тех, кто представлял конкретную этническую или племенную группу,
интересы отдельной области были выше интересов «независимого Туркестана».
Часть лидеров вообще не воспринимала призывы к созданию туркестанской
государственности вместо привычных ханств, бекств, эмирата. Определенной
части басмачества вообще не была свойственна какая бы то ни было
«государственническая» идеология.
Но при этом, история борьбы за независимый Туркестан, ее значение, итоги
и уроки представляются важными для всего региона в целом, хотя в настоящий
момент вкладывать в сам топоним «Туркестан» политический смысл можно
28 Ильютко Ф., 1929. - С.116,143,153.
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лишь условно: в регионе существует 5 независимых современных государств,
каждое со своим, отличающимся потенциалом развития и собственными
международными интересами. В годы независимости от СССР, когда, казалось
бы, появилась возможность реализации на практике того, к чему призывали
идеологи борьбы за Туркестан в первой половине ХХ в., регион так и не получил
подобного наименования ни в международной практике, ни на региональном
уровне. Более предпочтительным оказалось нейтральное понятие «Центральная
Азия», в отличие от Средней Азии, получившей распространение в эпоху
существование СССР. Политически, топоним «Туркестан» содержит в себе явную
привязку только к тюркоязычным народам, тогда как сейчас на свои интересы
в регионе претендуют, помимо России, и другие, нетюркоязычные страны, как
Иран и Китай. Но все же не следует забывать о во многом единых культурных
традициях государств региона, именуемого «Туркестан», для которого важны
как связи с Россией, так и с Турцией и тюркским миров в целом. Как и следует
продолжать усилия по изучению истории басмачества как одного из масштабных
политических движений, охвативших, так или иначе, все народы Туркестана.
Истории, о которой один из масштабных исследователей по Туркестану, Б. Хаит
скажет: подобная «до сих пор не написана».
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1920-1930’LU YILLARDA
KIRGIZİSTAN’DA BASMACI HAREKETİ
Yrd. Doç. Dr. Zuhra Altımışova*

Özet
Sovyet yönetiminin ilk yıllarında Türkistan’da yeni rejime karşı Basmacı Hareketi
baş göstermiştir. Ayaklanmanın asıl sebebi Sovyetlerin önceki Rus Çarlığı’nın siyasi,
sosyal ve ekonomik sömürgeci siyasetini devam ettirmesi idi. Basmacı Hareketi resmi Sovyet tarih biliminde haydutluk, karşı ihtilalci burjuva hareketi olarak nitelendirilmiştir. Uzun yıllar boyunca Basmacı Hareketi son derece taraflı yansıtılmıştır ve
konuyu objektif şekilde ele almak yasaktı. Ancak günümüzde Basmacılar mücadelesi
farklı şekilde değerlendirilmektedir.
Diğer Merkezi Asya yerli halkları gibi Kırgızlar da Basmacı isyanına etkin olarak
katılmışlardır ve ayrıca hareketin ünlü ve nüfuz sahibi Kırgız liderleri bulunuyordu.
Kırgızistan’da basmacıların faaliyetlerinin, güneydeki farklı ilçelerde, özellikle de
dağlık bölgelerde 1930’larda da etkili olduğu görülmektedir. Zorla kolhozlaştırma,
şahsi mülklerin müsaderesi, dine karşı mücadele, varlıklı kesimi siyasi ekonomik yollarla kısıtlama ve onları SSCB’nin uzak bölgelerine sürmek gibi tedbirler basmacı
isyanının tekrar canlanmasını ortaya çıkarmıştır. Bu durum ve basmacı hareketinin
geniş bir çapta yayılarak sıradan halkın desteğini kazanması, Sovyet yönetimi için
ciddi bir siyasi mesele haline gelmiştir.
Bildiride 1920’li yılların ikinci yarısı-1930’lu yıllarda Kırgızistan’ın güneyinde
Basmacılık hareketine devam edilmesinin sebepleri, basmacı kollarının faaliyetleri,
Sovyet yönetiminin bu harekete karşı almış olduğu askeri, siyasi/ideolojik, ekonomik, kültürel önlemleri üzerinde durulacaktır. Konu, bilimsel eserlerin yanında önceden kullanımı yasak olan “çok gizli” olarak nitelendirilen Sovyet arşiv belgelerinin
ışığında değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Arşiv Belgeleri, Basmacı Hareketi, Sovyet
Tedbirleri
BASMACHI MOVEMENT IN KYRGYZSTAN IN 1920-1930s.
Abstract
Basmachi Movement arose against new regime during the first years of the Soviets in Turkestan. The main reason for the existence of opposition was continuation
of political, social and economic colonial policy of Tsarist Russia by Soviets. Basmachi Movement was described as a banditry, the counter-revolutionary bourgeois
* Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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movement in official Soviet historical science. For decades, Basmachi Movement
was evaluated extreme one-sidedly and objective research of this problem was banned. However, it is currently being considered in a different point of view.
As other Central Asian local nations, Kyrgyzs actively took part in the overall
Basmachi Revolt and there were also famous and influential Kyrgyz chieftains of
the movement. It can be seen that activities of Basmachis had effect in different
regions in the south of Kyrgyzstan, especially in mountainous areas even in 1930s.
Measures such as forced collectivization, confiscation of private properties, anti-religious actions, restricting of wealthy people by political and economic ways and
deportation of them to remote regions of the Soviet Union had led to the revival of
the movement. This situation and the fact that while spreading widely, Basmachi
Revolt gained the support of ordinary people became a serious political issue for the
Soviet government.
In this paper the causes of continue of the movement Basmachi in the south of
Kyrgyzstan in second part of 1920s and 1930s, activities of the Basmachi army,
military, political, ideological, economic and cultural measures taken by the Soviet
government will be emphasized. Besides scientific works, the subject will be evaluated in the light of archival documents before considered as the “top secret” and the
use of which were banned during the Soviet period.
Keywords: Kyrgyzstan, Archival Documents, Basmachi Movement, Soviet Measures.
Giriş
1917’de eski Rus Çarlığında Ekim İhtilalinin gerçekleşmesinin ardından Türkistan’da Sovyet yönetimi yerleştirilmeye çalışılmıştır. Günümüz Kırgızistan toprakları
1918 yılının ortalarında tamamen Sovyet yönetimi hakimiyetine girmiştir. 1918’de
yeni rejime karşı olan kesimler tarafından başlatılan İç Savaş1 Merkezi Rusya başta olmak üzere tüm Türkistan’a yayılmıştır. İç Savaşyıllarında günümüz Kırgızistan
topraklarının kuzey bölgesinde Sovyet rejimine karşı Rus zengin çiftçilerin isyanları
başgöstermiştir. Sovyetlere karşı savaş açan Beyaz Muhafiz birlikleriyle2 Kızıl Ordu
arasında çatışmalar yaşanmıştır. 1918’de Talas, Ak-Suu, 1919’da Tüp yerleşim yerle1

2

1917-1923 yılları Sovyet zamanındaki literatürde “İç Savaş” (veya Sivil Savaş) (Rusça; Grajdanskaya Voyna) dönemi
olarak adlandırılmaktadır. Sivil Savaş sırasında SSCB’de Sovyet yönetimini destekleyen Kızıl Ordu ile antibolşevik,
antikomünist Beyaz kuvvetlerin arasında çatışmalar yaşanmıştır. Orta Asya’da ise yeni rejime karşı mücadele ağırlıklı
olarak basmacılar tarafından sürdürülmüştür.
Bilinen adıyla Beyaz Muhafız Birlikleri (Belaya Gvardiya), Beyaz Ordu (Belaya Armiya) ya da Beyaz Hareket (Beloye Dvijeniye) ve bunlara mensup olanların ismiyle genellikle Beyazlar  Rusya’nın askeri kuvvetlerinin bir bölümünü
oluşturur. Bolşevik’lerin Ekim Devrimi’nin ardından 1917’den 1922’e kadar Rusya İç Savaşı süresince Kızıl Ordu ile
savaşmıştır. İç Savaş sırasında siyasi iktidar için mücadele Kızıl Ordu ve Beyaz Ordu arasında olması sebebiyle karşı
taraflar Kızıllar ve Beyazlar olarak da adlandırılmaktadır. Beyazlar silah yoluyla Bolşevikleri devirmeyi, kaybettikleri
yönetimlerini, sosyal ekonomik hak ve imtiyazlarını yeniden elde etmeyi amaçlamışlardır. Politik görüşleri anti-bolşevik Beyaz muhafızlar savaş sonunda maglubiyete uğratılmıştır.
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rinde, Bazar-Korgon, Kurşab, Kögart ilçelerinde, 1920’de Narın’da böyle antisovyet
isyanlar ortaya çıkmış ve onları Kızıl Ordu kısa sürede bastırmayı başarmıştır. Bu
isyanların sosyal temelini genellikle Rus Çarlığı döneminde Kırgızistan’a göç edip
yerleşen Rus ve Ukrayn köylüler oluşturuyordu. Onlar Sovyet yönetiminin mülk ve
topraklarını ellerinden alma ve imtiyazlarınını sınırlama siyasetine karşı çıkmışlardır.
Bunun dışında Türkistan çapında Sovyet karşıtı büyük ayaklanma Basmacı Hareketi Kırgızistan topraklarında da sürdürülmüştür. Türkistan Özerk Cumhuriyeti’nin,
Şubat 1918’de Kızıl Ordu tarafından ortadan kaldırılmasının ardından Basmacı ayaklanması başlamış ve 1918’de Fergana bölgesinin her tarafına sıçramıştı. Fergana’dan
sonra 1920 yılında Kızıl Ordunun Harezm ve Buhara’ya girmesiyle Harezm ve Buhara
ikinci ve üçüncü ayaklanma merkezi haline gelmiştir. Yeni rejime silahlı mücadele
ile direnen Basmacı Hareketi Sovyet hükümetinin siyasi, ekonomik ve sosyal uygulamaları zorla gerçekleştirme teşebbüsüne karşı ortaya çıkmıştır. Kızıl Ordu ile
basmacılar arasında temel savaşlar 1918-1934 yılları arasında genellikle adı geçen
üç ayaklanma merkezinde yürütülmüştür. Fergana vadisinde yer alan Kırgızistan’ın
güney bölgesi Basmacı Hareketinin Fergana merkezi içindeydi. Fergana vadisindeki
basmacılar Dağlı Basmacılar ve Vadi Basmacıları olarak ikiye ayrılıyordu. Dağlı Basmacılar grubunun çekirdeğini harekete katılan Kırgızlar oluşturuyordu. Diğer Türkistan yerli halkları gibi Kırgızlar da Basmacı isyanına aktif katılmışlardır ve ayrıca
hareketin ünlü ve nüfuz sahibi Kırgız liderleri bulunuyordu.
1923-1924’te Kızıl Ordu tarafından basmacıların büyük bölümü ortadan kaldırılmıştır. Bu tarihlerden sonra mahalli özellik taşıyan hareket, 19343 yılına kadar
devam etmiştir. Sovyet döneminde araştırmacıların kullanmasına kapalı olan yerli
arşiv belgelerinin analizi Kırgızistan’da güneydeki ilçelerde, özellikle de dağlık bölgelerde 1930’ların birinci yarısına kadar basmacıların mücadeleye devam ettiklerini
ortaya koymaktadır.
Bildiride 1920’li yılların ikinci yarısı-1930’lu yıllarda Kırgızistan’ın güneyinde
basmacı kollarının faaliyetleri, basmacılık hareketine devam edilmesinin sebepleri,
Sovyet yönetiminin bu harekete karşı almış olduğu askeri, siyasi/ideolojik, ekonomik, kültürel tedbirleri üzerinde durulacaktır.
Basmacılar Hareketinin Kırgızistan’da Genel Seyri
Basmacı Hareketinin sosyal içeriğine gelince; onların içinde yeni Sovyet düzeninden memnun olmayan yerli aydınlar, köylüler, zanaatkârlar, din adamları, me-

3

Basmacılığın bitiş tarihini kesin söylemek çok zordur. B.Hayit ve A.Bademci’ye göre Basmacı Hareketi 1934’e kadar
sürmüştür. (B. Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, TTK Yay., Ankara 1995, s.285; A. Bademci,
1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Korbaşılar ve Enver Paşa. cilt.1, Ötüken Yay., İstanbul 2008, s.21.) Kırgızistan’da ise basmacıların son kalıntıları 1934 yılında yok edilmiştir. Bu sebeple bizim konumuzla alakalı olduğu için
hareketin bitiş tarihi olarak 1934 yılını göstermeyi uygun buluyoruz.
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Resim 1. 1917-1934 Fergana Korbaşıları Faaliyet Sahası
(Bademci, A., 1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Korbaşılar ve Enver Paşa. C.1, İstanbul,
Ötüken Yay. 2008, s.203)

murlar ve baylar (varlıklı kesim) gibi çeşitli tabakalar bulunuyordu.4 Arasında Kırgız
yöneticilerinin de bulunduğu Fergana Vadisinde Ergaş, Madaminbek, Kör Şermat
(Şir Muhammed Bek), Mahkam Hoca, Aman Pehlivan, Parpi, Kalkhoca, Canıbek
Kadı, Rahmankul, Muhiddin Bek gibi pek çok liderlerin önderliğinde basmacı kolları
faaliyet göstermiştir. 1919’da Madaminbek ile “Çiftçi Ordusunun” kumandanı Monstrov ve General Muhanov’un birleşik savaş güçleri Oş ve Celal-Abad şehirlerini ele
geçirerek Kırgızistan’ın güneyinde üstünlük sağlamışlardır, Kızıl Ordu ancak belli bir
süre sonra duruma hakim olabilmiştir.
Yönetimde bulunduğu ilk iki yıl içinde Bolşevikler Basmacıların oluşturduğu askeri tehdit şiddetinin farkına varmışlardı. Ama o sıralarda Bolşevikler için Rusya’daki
Beyaz kuvvetler basmacılara göre daha büyük endişe yaratıyordu. Ve Moskova’nın
dikkati tamamen Kızıl-Beyaz çatışmalarının yaşandığı cephelere odaklanmıştı. Ancak başlıca beyaz kuvvetlerin ağır yenilgisinden sonra Ağustos 1919’da Türkistan’da
Sovyet hakimiyetini sağlamak amacıyla Mihail Frunze’nin başkumandanlığında “Türkistan Cephesi” açılmıştır.5
Daha sonra hareketin ırksal/dinsel karakterini azaltma teşebbüsüyle Kızıl Ordu
müfrezelerine Türkistan yerli halkından da askerler alınarak Kızıl Ordunun milli bölükleri kurulmuştur.6 Mayıs 1920’de Türkistan Cephesi Devrim Savaş Konseyi ve Türkistan Cumhuriyeti Merkezi İcra Komitesi yerli 19-30 yaş arası 30 bin yerli Müslü4
5
6

K. Usmanov, ve M.Sadikov, İstoriya Uzbekistana (1917-1991 gg.), Şark Yay., Taşkent 2006, s.44.
M. Olcott, “The Basmachi or Freemen’s Revolt in Turkestan 1918-24”, Soviet Studies, Vol.33, No.3 (Jul., 1981),
p.356.
A.Kunin, Yujnaya Kirgiziya v Godı Grajdanskoy Voynı (1918-1920), İlim Yay., Frunze 1981, s.88.
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manın Kızıl Orduya askere alınması konusunda bir emir vermiştir.7 30 Aralık 1920’de
yerli halklardan 27 780 asker Kızıl Orduya hizmete alınmıştır.8 Cusup Abdrahmanov,
Kadırbek Kamçıbekov, Abdıkadır Orozbekov, Camşitbek Karabekov ve Arıstanalı Osmonbekov gibi Kızıl Orduda görev alan Kırgızlardan komutanlığa kadar yükselenler
olmuştur. Basmacılara karşı yerli Kırgız, Kazak, Özbek, Taciklerden tugay kurulmuştur. Örneğin 1919’da Arıstanalı Osmonbekov’un komutasında müstakil Kırgız Süvari
Tugayı kurulmuştur.
Sovyet idaresi basmacılara karşı sadece silah yoluyla savaşmamıştır aynı zamanda geniş çaplı propaganda yürütmüştür. Bolşevik yönetimi gerekirse Kırgızların boylar arası çekişmelerini de kendi faydasına yararlanmaktan kaçınmamıştır. Örneğin
1922’de Otuz Uul boyunun liderleri Kadırbek Kamçıbekov ve Camşitbek Karabekov
İçkilik boyundan Kırgız isyancı lideri Muhidinbek’e karşı kışkırtılarak Sovyetler tarafından silahla sağlanmışlardır. Otuz Uul boy temsilcilerinden toplam 1000 atlı
askerden oluşan 4 asker birliği teşkil edilmiştir. Bu asker birliklerini yönetmek için
Kırgız Savunma Merkezi tesis edilmiştir. Bu birlikler Sovyet silahlı güçleri ile birlikte
Muhiddinbek birliklerine karşı koyulmuştur. 1 ay süren savaş sonunda Muhiddinbek
yenilgiye uğramıştır. Temmuz 1922’de Muhiddinbek ve müttefikleri tutuklanmış,
aynı sene Eylül ayında Oş şehrinde kurşuna dizilmişlerdir.9
Sovyet yetkilileri askeri tedbirlerin siyasi ve ekonomik tavizlerle beraber yürütülmesi gerektiğini nihayet anlamışlardı. 1922 yılında Fergana Vadisi’nde geçici olarak
dini kadı mahkemelerinin tekrar faaliyet yapmalarına izin verilmiş ve vakıf toprakları
iade edilmiştir. Aynı zamanda Fergana bölgesinde vergi yarı yarıya indirilerek ve ilçelere gıda stokları gönderilmiştir. İlk defa 1921 yazında uygulanmaya başlayan liberal
Yeni Ekonomik Politika (NEP) da kendi meyvelerini vermeye başlamıştı.10 Kızıl Ordu
ancak 1924’te geniş çaplı yayılan Basmacı isyanını zor durdurabilmiştir, ama yine de
hareket Sovyet rejimi için 1934’e kadar ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilmelidir.
1924’ten sonra Kırgızistan’ın güney ilçelerinde basmacı isyanı tekrar güçlenmiştir. 1926 yılında Oş bölgesinde Sovyetlere karşı mücadele eden iki basmacı kolunun
olduğu kaydedilmiştir. (Belgede İçkilik Çetesi ve Nookat çetesi olarak belirtilmektedir.) Bu basmacı kolların çoğunluğunu Kırgızlar ve az sayıda Özbekler oluşturuyordu.
Mayıs 1926’da Birleşmiş Devlet Siyasi Başkanlığının (OGPU’nun)11 operasyonlarıyla
7

S. Jantuarov, Grajdanskaya Voyna v Kirgizii (1918-1920 gg.), Akademiya Nauk Kirgizskoy SSR Yay. Frunze 1963,
s.191.
8 İstoriya Kirgizskoy SSR, cilt.3, Kırgızstan Yay., Frunze 1986, s.108.
9 R. Abdullayev, S.Agzamhodjayev, A. Alimov ve başkalar. Turkestan v Naçale XX veka: K İstorii İstokov Natsiyonalnoy
Nezavisimosti, Şark Yay., Taşkent 2000, s.367-368 .
10 M. Rywkin, Moscow’s Muslim Challenge: Soviet Central Asia, by M.E.Sharpe Inc., New York London 1990, p. 41.
11 OGPU: Rusça’dan tam adı OGPU-Obyedinennoye Gosudarstvennoye Politiçeskoye Upravleniye, Birleşmiş Devlet Siyasi
Başkanlığı demektir. OGPU, 1922-1934 yıllarında SSCB Halk Komiserler Sovyeti’ne bağlı Birleşmiş Devlet Siyasî Başkanlığı’nın kısaltılmış şeklidir. Siyasî gizli servis niteliğinde olan OGPU’nun görevleri, devlet karşıtı siyasî ve ekonomik
faaliyetleri önlemek, bastırmak, devlet güvenliğini sağlamak; kaçakçılıkla ve izinsiz sınırları geçenlerle mücadele etmekti.
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her iki gruptan bazı basmacılar tutuklanarak hapsedilmiştir.12 1930 yılında Kırgızistan’ın güneyi, Oş bölgesinde siyasi durumun gerilimli olduğu kaydedilmiş, bölgede Basmacı Hareketinin büyümesi, fakir ve orta halli bazı tabakaların yerel Sovyet
yönetimine karşı gerginliğinin arttığı görülmüştür. Bölgede toplam 400 yiğidin13
içinde bulunduğu altı basmacı kolu faaliyet gösteriyordu.14
Bu dönemde Kırgızistan’da Basmacı Hareketi halk arasında oldukça popüler
ve basmacıların en başarılı liderlerinden biri olarak bilinen15 Canıbek Kadı (18691933)16 yönetiminde sürdürülmüştür. Canıbek Kadı 1921 yılında Sovyetlerin af vaadi üzerine 450 askerden oluşan kolu ile silahlarını teslim ederek Sovyet savaş idaresi
ile barış anlaşması yapmış, Sovyetler tarafına geçmiştir. Buna rağmen çok geçmeden
yeniden sistemli bir şekilde Kızıl Orduya karşı savaşa girişmiştir. Canıbek’e halk “Dağ
Kartalı” adını vermişti. O, beklenmedik bir zamanda ortaya çıkıyor ve mütecavizlere
zor günler yaşatıyordu. 1924’te Gülçö Bolşevik garnizonunu, 1925’te Ergeştam’ı ele
geçirmişti. 1925’te Özgen’deki Kakır nahiyesini hakimiyeti altına almayı başarmış
ve sonradan Alay dağlarına çekilmiştir.17 Canıbek Kadı dışında Törögül Aladjiyev,
Gaip ve Adı Hodjayevler, Nurulla Maksum, Yarmat Maksum vb. yönetimindeki silahlı
basmacı çeteleri faaliyet yapmışlardır.
1927 yılına ait bir arşiv belgesi, Canıbek Kadı ve taraftarı Abdullabek’in başında
bulunduğu basmacı kollarını Kızıl Ordu’nun takibi ve çatışmalar hakkında geniş bilgi
sunmaktadır. Mayıs 1927’de Canıbek Kadı ve Abdullabek’in yönettiği Basmacı Hareketini yok etmek amacıyla Kızıl Ordu çetin çalışmalara başlamıştır. Keşif sırasında
Kara-Şoro kanyonunda dağlarda gizlenen dokuz basmacı elegeçirilip öldürülmüştür.
Kızıl Ordu Özgen ilçesine bağlı Kara-Şoro köyünü ele geçirdiği zaman köyde köy sakin12 Kırgızistan Cumhuriyeti Siyasi Belgeler Merkez Devlet Arşivi, (bundan sonra KC SB MDA) fon.10, liste.1, dosya. 32,
s. 106-109.
13 Yiğit: asıl anlamı genç adam anlamına gelmektedir. Basmacı kollarında silah kullanabilecek durumda olan, savaşabilen yada savaş sırasında kendisinden istifade edilen (yemek hazırlama ya da yaralıların bakımı gibi), her mücadeleci,
hangi yaştan olursa olsun kendisini yiğit olarak görüyordu. (Hayit. B., “Basmacılar” Türkistan Milli Mücadele Tarihi
(1917-1934), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1997, s.66-67.)
14 KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya.281. s.113.
15 B. Hayit, “Basmacılar” Türkistan Milli Mücadele Tarihi (1917-1934), Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1997, s.67.
16 Canıbek Kadı Sagımbay Uulu (Oğlu), 1869’da Oş vilayetine bağlı Özgön ilçesinin Köldük köyünde doğmuştur. O, Ekim
İhtilali’ne kadar Rusya Çarlığı hakimiyeti döneminde Türkistan eyaletine bağlı Fergana vilayeti Oş uezdine (uezd:
Rus Çarlığı döneminde Kırgızistan’da vilayetten sonraki idari yapı) bağlı, Ak-Car volostunun (volost: Rus Çarlığı döneminde ve Sovyet döneminin ilk yıllarında kullanılan uezdden sonra en alt idari birim) yöneticisi idi; aynı zamanda
kadılık görevi de yürütüyordu. Canıbek Kadı, halk içinde itibarı yüksek, cesur, milletini ve vatanını seven bir kişi olarak
tanınmıştı. Böyle bir zâtın bütün malvarlığına Sovyet yönetimi tarafından elkonulmuştu. Halkı zengin ve fakir olarak
iki sınıfa ayıran Sovyet idaresine karşı çıkan Canıbek Kadı, Kırgızistan’ın güneyindeki millî bağımsızlık hareketini
yönetmiştir. Canıbek Kadı’nın, başında bulunduğu silâhlı Basmacı kolu, Kırgızistan’ın güneyinde faaliyet gösteren
en büyük ve en güçlü kollardan biriydi. Canıbek Kadı, kendi askerleriyle yaklaşık on yıl Sovyet yönetimi ile mücadele
etmiştir. Onun taraftarları, Sovyet yönetimini çok uğraştırmıştır. Kendisi, en sonunda 1931 yılında sınırı geçerek Çin’e
gitmek zorunda kalmıştır. Сanıbek Kadı daha sonra Afganistan’a geçmiş, bilâhare Pakistan’a sığınmış ve orada 1933
yılında vefat etmiştir. Günümüzde Canıbek Kadı’nın soyundan gelenler Almanya, Türkiye, Pakistan, Çin ve İngiltere’de
yaşamaktadırlar.
17 A.Bademci, 1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi.., s.350-353.
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Resim 2. Celal-Abad’da basmacılarla mücadele eden Kırgız polis kolu, 1920.
(http://www.foto.kg/galereya/2559-dzhalal-abad-otryad-po-borbe-s-basmachami-kirgizskih-milicionerov.html)

lerinden kimse bulunmuyordu. Çünkü kadın olsun, erkek olsun eli silah tutabilen tüm
halk Canıbek Kadı’nın grubuna katılmak arzusuyla Kara-Şoro’yu terketmişlerdi. Kızıl
Ordu tarafından böyle dağlara kaçan 80 basmacının eşleri tutuklanmış ve Canıbek
Kadının kızı ile Canıbek Kadı’nın kardeşinin eşi rehin alınmışlardır. Ele geçirilen 2000
koyun, 115 at, 80 büyük baş hayvan ilçe merkezi Özgen’e gönderilmiştir. Canıbek
Kadı’nın Sovyetlere karşı yeniden mücadele başlatması sebebiyle aynı sene içinde
Celal-Abad bölgesinin ve Özbekistan’ın Andican bölgesinin ilçelerinde Sultan-Abad,
Kara-Suu, Korgon-Töbö, Aim-Kişlak, Asake köylerinde silahlı basmacı kolları oluşturulmuştur. Tüfek ve kılıç ile silahlanan 15 kişiden oluşan kolların birisinin tamamı Kırgız idi.18 OGPU’nun Kırgız şubesi tarafından 1929 yılının Ekim ayının sonunda Canıbek
Kadı’nın 40 kişilik çetesi ile Çin’e girmek niyetiyle Tuyuk geçidinden geçerek Narın
bölgesinin Arpa Vadisine doğru yöneldiği hakkında istihbari bilgiler kaydedilmiştir.19
Türkistan’da yeni rejimi kurmak uğruna bolşevikler basmacılarla acımasızca mücadele ettikleri için Sovyet yönetimi tutsak edilen basmacılara karşı “Kızıl Terör”
uygulamaktan da kaçınmamıştır. 18 Ağustos 1927 tarihinde Oş şehrinde bulunan
hapishaneden tutuklu basmacıların kaçma teşebbüsü yaşanmıştır. Çatışma sonucu
Sovyetler tarafından 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 militsiyoner (polis), 2 Kızıl Ordu
18 KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya. 128, s. 80-85.
19 Oş Bölgesel Devlet Arşivi (bundan sonra OBDA), fon. 79, liste.1, dosya.5, s.75.
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askeri yaralanmış, basmacılar tarafından ise 46 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi
yaralanmıştır.20 Bu bilgi Ali Bademci’nin eserindeki malumat ile örtüşmektedir. Ali
Bademci’ye göre hapishaneden kaçmak isteyen basmacılar Ocak 1927’de Kara-Şoro çatışması sırasında Kızıl Ordu tarafından teslim alınan Canıbek’in 300 en gözde
yiğitleri idi.21 VKP (b)22 Kırgız Vilayet Komitesi İcra Bürosunun 21 Ağustos 1927
tarihli toplantısında olayın sebeplerini incelemek, bölgenin siyasi durumu ile tanışmak için C.Abdrahmanov’un23 başkanlığında bir hükümet komisyonu oluşturulmuştur. Adı geçen komisyon 25 Ağustos 1927 tarihinde Oş şehrine gelmiştir. Komisyon
üyeleri C.Abdrahmanov, İ.Vayner ve A.Orozbekov 30 Ağustos 1927’de Oş şehrinden
VKP (b) Kırgız Vilayet Komitesine çok gizli işaretli bir rapor yollamışlardır. Söz konusu raporda basmacıların kaçma teşebbüslerinin önceden planlandığı ve onu organize edenlerin Abdullabek adlı şahsın başında bulunduğu “tutuklanan korbaşılar”
olduğu belirtilmektedir. Ve Sovyet mahkemesi tarafından kurşuna dizilme cezasına
çarptırılma korkusu ve Canıbek Kadı’ya katılmak isteği kaçışın esas sebepleri olarak
gösterilmiştir. Söz konusu raporun aşağıdaki parçasında göründüğü gibi, adı geçen
komisyon onları kurşuna dizmekten başka çaresi olmadığını ve hükümetin bu adımının doğru olduğunu savunmaktadır:
“Karanlıktan istifade ederek kaçmaya teşebbüs eden basmacıların büyük bir kısmı gece öldürülmüştür. Olayı kısa zaman zarfında önlemek mümkün değildi, basmacılar tarafından ele geçirilen konut ve bekçi binası geri alınırken bu kişiler ölmüştür.
Ateş etmeden kuşatmaya devam etmek de imkansızdı, çünkü kaçmaya teşebbüs
edenler ve Kızıl Ordu askerlerine doğru kurşun atanlara doğru ateş etmemek mümkün değildi… Tabii sıradan halkın olup biten olaydan haberi yok, tesadüfen öğrenenler de repressiyayı [cezayı, yani burada basmacıların öldürülmesi kastediliyor]
destekleyecekler, çünkü eğer basmacılar hapishaneden çıkmayı başarıp serbest kalsaydı köylüleri dolandırıp onlara zarar getirecekti.”24
Böylece Canıbek Kadı’ya katılmak isteyen ama tutuklanan basmacıların hapishaneden kaçma teşebbüsü amacına ulaşmamıştır.
1929 yılının Eylül ayında Orta Asya çapında Fergana ve Oş bölgelerinde basmacı
kollarının aktif mücadeleye geçtikleri görülmüştür. Kendisi Kızıl-Kıyalı Yarmat Maksum, 39 askerden oluşan askeri kolu ile Özbekistan ilçelerinde ve Kırgızistan’ın Alay
Vadisinde ve Kızıl-Kıya ilçesinde faaliyette bulunmuştur. 1929’da o zaman Sovyet
yönetiminin etkisinin az olduğu Oş bölgesinin Çatkal ilçesinde de İstambek Çanıbe20 OBDA, fon. 1, liste 1, dosya.88, s.132-134.
21 A.Bademci, 1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi.., s.359.
22 Rusça kısaltılmış şekli VKP (b) – Vsesoyuznaya Kommunistiçeskaya Partiya (Bolşevikov), SSCB’deki yönetimi tek elinde tutan partinin 1925-1952 yılları arasında kullanılan ismi.
23 Cusup Abdrahmanov-1920-1930’lu yıllarda Kırgız siyaset ve devlet adamı, bir çok Sovyet devlet makamlarında çalışmış, 1927-1933 yılları arasında Kırgızistan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Halk Komiserler Kurulu başkanlığını yapmıştır. 1938’de Repressiya döneminde hayatını kaybetmiştir.
24 KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya. 101, s.80-81.
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kov ve Karimhan Muzafarhanov’un, Yusupbay Kurmanov ve Alibay Turdaliyev’in, Cumadıl Aytnazarov’un yönetiminde basmacı kolları oluşturulmuştur. Bu basmacı kolları kendi aralarında birleşerek Sovyet idaresine karşı mücadelede bulunmuşlardır.
Sovyet istihbaratı tarafından Kırgızistan’daki bu basmacı kollarının yöneticilerinin
İbragim Bek, Kör Şermat (Şir Muhammed Bek) gibi daha önce SSCB’yi terkeden
etkili basmacı liderleriyle ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir.25 Sovyet hükümeti Kör
Şermat ve İbragimbek’in Sovyet Türkistanı’ndaki tüm basmacıları birleşik yönettiklerini tahmin etmiştir. Belgedeki bilgiye göre güya o sırada SSCB dışında bulunan
Kör Şermat (Şir Muhammed Bek) ve İbragimbek tüm korbaşılara mektup yazmıştır.
Sovyet yönetimi Kör Şermat ve İbragimbek’in tüm korbaşılara yazdığı mektubun
Kırgızistan’ın Çatkal ilçesinde bulunan İdris Peygamber Türbesinde hizmet eden ve
İslam uğruna antisovyet çağrıları yürüten personel-şeyhlerin elinden geçtiğinden
şüphelenmiştir. Belgede Orta Asya’nın Fergana, Semerkant, Buhara vb. yerlerinden
İdris Peygamber Türbesine gelen eşan,26 ve başka din adamları gibi büyük sayıda
ziyaretçilerin “antisovyet unsurlar” olduğu belirtilmiştir.27
1927-1931 yılları arasında Oş bölgesinin Özgen, Batken-Bucum, Kapçıgay Ketmen-Töbö, Bazar-Korgon, Leylek gibi bir çok ilçesinde basmacılar mücadele halinde
bulunuyorlardı.28 1927 yılının Aralık ayında Oş bölgesine bağlı Batken-Bucum volostunda basmacı çeteleri ve militsiya (polis) bölüğü arasında sıcak çatışma yaşanmış,
iki taraftan da kayıplar olmuştur.29
Kolhozlara karşı mücadele eden basmacılar devlet makamlarına saldırmışlar, bazıları devlete ait ambarları, kooperatif ve ticaret dükkanlarını yağmalayarak oralardan malları götürmüşler, malların bir kısmını halka dağıtmışlardır.30
1929 yılının sonunda Oş bölgesinin Kızıl-Kıya ve Kızıl-Car ilçelerindeki Basmacı Hareketi esas itibariyle bastırılmıştır, ama aynı zamanda Özgen ve Alay-Gülçö ilçelerinde Canıbek Kadı’nın basmacı çetesi aktif şekilde mücadeleye devam ediyordu. Bu
sebeple Komünist Partinin Kırgızistan Vilayet Komitesi söz konusu ilçelerdeki yerli
parti ve Sovyet örgütlerine öncelikle halk içinde basmacılara karşı siyasi propaganda işlerini güçlendirmek ve Canıbek’in çetesini yok etmek için ciddi tedbirleri alma
hususunda görev vermiştir.31 1930 yılının başında basmacılara karşı Kırgız Milli Tu-

25 KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya.229, s.132-134.
26 Eşan veya İşan: 1.Türkistan’da ve İdil Havzası Türklerinde “sûfî, kerâmet sâhibi, velî” mânâlarında, ulemâ ve şeyhlere
verilen bir ünvan. (F. Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Eski ve Yeni harflerle), Aydın Kitabevi, Ankara 2003, s.465.) 2. Nasihat işini meslek edinen dindarlar. Dine canı gönülden bağlanan kişi. (Atabek Uulu F., Dükçü
Eşan Vakası Fergana’da İstibdad Cellatları, Hazırlayan A.Yeter ve A. Ünal, Avrasya Press, Bişkek 2010, s.11.)
27 OBDA, fon.1, liste 1, dosya.298, s. 18-26.
28 OBDA, fon.1, liste 1, dosya.84, s.149-152; fon.79, liste.1, dosya.5, s.75; fon.79, liste.1, dosya.9, s.66.
29 OBDA, fon. 1, liste.1, dosya.84, s. 351-380.
30 KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya.281.s.115. OBDA, fon. 1, liste. 1, dosya.84, s.351; dosya. 298, s.40.
31 KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya.204, s.41.
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Resim 3. Canibek Kadı ve askerleri
(https://ky.wikipedia.org/wiki/file:Janibek_kazi.jpg)

gayının 1 bölüğünü Oş bölgesine gönderilmesi kararlaştırılmıştır.32
1930 Nisan ayının ortasında Özgen ilçesi, Baş-Tepe köyünün sakini, kendisi Oğuz
Türkü olan korbaşı Gaib Pañsatın33 yönettiği silahlı basmacı çetesi Özgen’deki sınır
merkezine saldırmıştır. Özgen ilçesine bağlı Köldük adlı köyde Gaib Pañsatın basmacı
koluna Kızıl Ordu bölükleri ulaşmış ve çatışma çıkmıştır. Aynı zamanda Bazar-Korgon
ilçesinde Törögül Aladjiyev’in yönettiği 20 kişiden oluşan basmacı kolu kendi faaliyetini aktifleştirmiştir. Bu kolu yok etmek için Kızıl Ordudan 20 süvari gönderilmiştir.34 Nisan 1930’da Nookat’ta vuku bulan çatışmada Kızıl Ordu çemberi içinde kalıp
mücadele veren Gaib Pañsat ve askerleri şehit düşmüşlerdir.35
Aktif bir şekilde faaliyete geçen basmacı grupları Türkistan’ın diğer bölgelerinde olduğu gibi sıradan halk tarafından büyük bir destek görmüştür.
Kırgızistan’ın güneyinde fakir ve orta hallilerin harekete katılması ile hareket üyelerinin sayısı artmıştır. Basmacı çetelerine tüm ailesi ile gelip katılan
çiftlikler olmuştur, hatta bazı Komünist Parti üyeleri, Komünist Parti adayları, Komsomollar,36 köy sovyetlerinin37 başkanları ve üyeleri, tarım artellerinin38
32 KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya. 244, s. 26.
33 Pañsat-Kelime anlamı “beş yüz” demektir. Asıl anlamı 500 askere komutanlık eden kimse. Sovyet döneminde basmacıların liderine pansat denilmiştir. (H.Karasayev, Kamus Naama. Karasay Sözdük, Şam Yay., Bişkek 1996, s.617.)
34 OBDA, fon. 1, liste. 1, dosya.363, s.176-185.
35 A.Bademci, 1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi.., s.363.
36 Komsomol: Rusça, Kommunisticheskiy Soyuz Molodyozhi kelimesinin kısaltmasıdır. Rusça tam adı Vsesoyuzny Leninskiy Kommunisticheskiy Soyuz Molodyozhi - Sovyetler Birliği Komünist Partisi Gençlik Örgütünün adı ve bu örgüte üye
olan kişiye verilen ad.
37 Köy sovyeti: SSCB zamanında yerli yönetim makamının adı yani halk mebuslarının köy sovyeti ve en alt idari –bölgesel
taksimat birimi.
38 Artel: Rus Çarlığında ve Sovyet döneminde 1950’lere kadar mevcut olan çeşitli kooperatif derneklerin genel adı.
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yöneticileri gibi bazı yerli Sovyet memurlarından da Basmacılara katılanlar görülmüştür.39 Örneğin Katta-Nayman, Kurgan-Tepe, Mindan köylerinin köy sovyetleri
başkanları basmacı lideri Yarmat Maksum’u destekleyip harekete birlikte katılmışlardır. Gülçö ilçesinde ise bazı Komünist parti üyeleri basmacılara katılmışlardır.
Celal-Abad ilçesinde 3 Komünist parti üyesi ve 3 komsomolun basmacı çetelerinde
aktif bir şekilde faaliyet gösterdiği ortaya çıkmıştır.40
1920’li -1930’lu yıllarda Mücadeleye Devam Edilmesinin Sebepleri ve
Sovyet Tedbirleri
Tüm SSCB çapında olduğu gibi Türkistan’da da Bolşeviklerin asıl gayesi proleter
(işçi ve köylü) diktatörlüğü altında sınıfsız sosyalist bir toplum yaratmak idi. Bu
sebeple varlıklı kimselere karşı sert uygulamalara girişilmiş ve özel mülkiyetin ve
özel mülkiyete dayalı üretim biçimlerinin tamamen ortadan kaldırılması yönünde
hareketler yapılmıştır. Türkistan’da da “İç Savaşın” cereyan ettiği yıllardan itibaren
özel mülkiyet devletleştirilmeye başlanmıştır.
Büyük sanayi işletmeleri yanında özel mülklerin, toprakların müsaderesi, bolşeviklerin yerel inanç ve geleneklere müdahalesi ve yeni kurulan Sovyet hükümeti
tarafından 1917 Ekim Devrimi akabinde verilen ulusların kendi kaderini tayin hakkı sözünün yerine getirilmemesi, tam tersine yerli ahalinin menfaatlerinin gözardı
edilmesi,41 onlara karşı şövenizm siyaseti uygulanması, halkın Sovyet düzenine karşı
ayaklanmasına ve basmacı saflarına geçmesine sebep olmuştur. Bolşeviklere karşı
Türkistan muhalefeti varlığının nedeni, Sovyetlerin Müslüman toplumunu derinden
tekrar yapılandırma girişimi idi. Ve bu teşebbüs geleneksel otoritelerin (feodal aristokrasi, aşiret liderleri, din adamları, büyük ve orta toprak sahipleri ve tüccar sınıfı)
yanı sıra köylülerin ve kırsal kesimdekilerin direnişi ile karşı karşıya kalmıştır.42
İç Savaşın ilk dalgası bastırılmasına rağmen mutlak gizli damgası konulan hükümet belgelerinden görünlüğü gibi 1920’li yılların ikinci yarısından sonra Basmacılık
hareketinden dolayı Kırgızistan’ın güneyinde ciddi bir siyasi durum ortaya çıkmıştır. 1927-1928’de Güney Kırgızistan’da gerçekleştirilen toprak-su reformu gerekçesiyle özel toprakların devletleştirilmesi ve zorla kolhozlara sokma gibi sürüp giden
baskılar, tahıl talepleri, ticaret kısıtlamaları basmacıların geçmişi eskilere uzanan
Basmacı Hareketinin yeniden canlanmasına yol açmıştır. 1927-1932 yılları arasında

39
40
41

42

Artellerde kişiler işleri ortak yapıyorlardı. İşin karakterine göre tarım, ticaret, inşaat, zanaat, avcılık, maden gibi
alanlarda artellerin çeşitleri vardı. Artelin malı toplu mülkiyet sayılmıştır. Sovyet döneminde 1960’lı yılların ortalarına
kadar kolhozlar tarım artelleri olarak da adlandırılıyordu, buradaki metinde kolhoz anlamındadır.
KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya.281, s.20; s.114; OBDA, fon. 79, liste.1, dosya.14, s.63-67.
KC SB MDA, fon.10, lste.1, dosya.281, s.20.
Örneğin Kasım 1917’de Taşkent’te toplanan III. Sovyet Kongresinde kurulması kararlaştırılan Türkistan Halk Komiserliği’nin üyeliğine seçilen 15 kişinin birisi de Türkistanlı değildi. (K. Usmanov ve M.Sadikov, İstoriya Uzbekistana
(1917-1991 gg.), Şark Yay., Taşkent 2006, s.19).
M. Olcott, “The Basmachi or Freemen’s Revolt in Turkestan 1918-24”.., p.352.
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Kırgızistan’ın farklı bölgelerinde yaşayan varlıklı kesimi kulakları sınıf olarak yok
etmek43 siyaseti çerçevesinde Kırgızistan dışına zorla sürgüne gönderme faaliyetinin
devlet tarafından gerçekleştirilmesi de basmacı hareketinin güçlenmesini doğrudan
etkilemiştir. Özellikle 1927 ve 1929 yıllarındaki bu tür sürgün kampanyalarından
dolayı Oş ve Celal-Abad bölgesine bağlı ilçelerde basmacıların Sovyetlere karşı mücadelelerinin arttığı görülmüştür.44
Basmacılar Sovyet yönetiminin 1930’lara doğru kolhoz uygulaması sırasında
özel mülkiyeti kısıtlama, şahsi hayvan ve mülkleri devletleştirme gibi sert siyaseti ile uzlaşamamışlardır. Sovyet idaresi kolhozlaştırmayı fakir köylülere dayanarak
gerçekleştirmiş, varlıklı kimseler ise bu cereyana katılmaktan tamamen uzaklaştırılmıştır. Elbette böyle bir yaklaşım, İç Savaş yıllarında Sovyet hükümeti ile barışan
bazı basmacıların tekrar silaha sarılarak Sovyet karşıtı hareketlerine sebep olmuştur.
Sadece zengin kesim değil, hatta orta hallilerin kitle halinde seçilme ve oy verme hakkından mahrum bırakılması, kolhozlaştırmanın hızlandırılması amacıyla orta
gelir gurubundakileri kaba bir şekilde zorla kolhozlara sürüklemenin uygulanması
Basmacı Hareketinin canlanmasına yol açmıştır.45
1920’li yıılların sonlarına doğru bay-manap46 ve kulaklara hayvan yetiştirme, yün
hazırlama, ekin ekme gibi ağır yükümlülüklerin getirilmesi, seçilme ve oy kullanma
hakkından mahrum bırakma, vergi ve ceza miktarının aşırılığı yüzünden, bay-manaplar hareketi desteklemişler hatta bizzat katılmışlardır. Basmacı Hareketine katılan kulak ve baylar siyasi haklarının (oy verme hakkı) geri verilmesini, özel vergi
ödemesinin kaldırılmasını talep etmişlerdir.47 Oş bölgesinin bazı ilçelerinde fakir ve
orta hallilere de fazla vergi uygulanması halkta memnuniyetsizlik yaratmış, bazı orta
halli ve fakir insanlar gönüllü olarak basmacı gruplarına katılmışlardır.48 Önceden
Basmacı Hareketine katılıp daha sonra Sovyetlere teslim olmaya karar verenler ve
Sovyet yönetimine sadık olanlara esnek davranılması konusunda VKP (b) Kırgız Vilayet Komitesinin direktifine rağmen çeşitli yerlerde yerel yönetim memurları tarafından önceden harekete katılanları oy verme hakkından mahrum bırakmak, kredi
43 Kulak Sovyetler Birliği döneminde 1920-1930 yıllarda kullanılan siyasî bir terim olarak yoksul köylüleri çalıştıran
zengin bir köylü manasında kullanılmıştır. Genellikle kolhozlaştırmaya karşı olanlar kulak olarak adlandırılmışlardır.
Kulaklar, Kırgızistan’da çeşitli yıllarda vatandaşlık haklarından mahrum edlmiştir. Kulakları sosyal bir sınıf olarak ortadan kaldırma siyaseti kapsamında onların toplumsal ve siyasi etkilerini yok etmek amacıyla üretim araçlarına, topraklarına, hayvanlarına, evlerine, eşyalarına el konulmuş ve SSCB’nin uzak bölgelerine sürgüne gönderilmişlerdir.
44 İbraimov, İ., Borba Partorganizatsii Kirgizii Za Podgotovku Usloviy Sploşnoy Kollektivizatsii Selskogo Hozyastva
1926-1930 gg. Kırgızstan Yay., Frunze 1967, s.123.
45 KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya.281. s.117.
46 Bay-Manap: Bay, Kırgızistan’da 1917 Ekim İhtilali’ne kadar hayvanları, toprağı, kışlası, yaylası olan varlıklı sosyal
tabakaya verilen addır. Manap ise, XVII. yüzyıldan Sovyet yönetimine kadar Kırgızistan’ın kuzeyinde sosyal ekonomik
problemleri çözme, yargılama yetkisine sahip, halkı yöneten boy reislerinin unvanıdır. Bu iki kelime veya unvan, Sovyet dönemindeki literatürde “sınıf düşmanları” olarak görülen zengin kesim anlamında Bay-Manap şeklinde birleşik
olarak kullanılmıştır.
47 KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya.253, s.195.
48 КC SB MDА, fon.10, liste.1, dosya.281.s.116.
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yardımı vermemek, kolhozlara kabul etmemek gibi haksız uygulamalar yapılmıştır.
Üstelik onlar açık şekilde takibe maruz kalmışlar. Bunlar da belli bir ölçüde basmacı
mücadelesine katılanların sayısının çoğalmasını etkilemiştir.49
Devlet makamları tarafından yapılan gayriresmi aramalar da köylülerde memnuniyetsizlik doğurmuştur. Örneğin, 1930 yılındaki bir belgede Sülüktü ilçesine ait bir
köyde her hanede arama yapılmış, üstelik köylülerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaya ayırdıkları dahil tüm koyun yünü ellerinden alınmıştır. Aravan-Bura ilçesinde ise
köylülerin pazardan kendi çiftlikleri için satın aldıkları hayvanlarına elkonulmuş, bu
hayvanlar için sahiplerine çok az para ödenmiş, böylece köylüler 25-30 ruble kadar
zarar etmişlerdir.50 Sovyet yönetimi tarafından hayvanların, toprakların, sayımının
yanlış yapılması da halk içinde memnuniyetsizlik yaratmış ve basmacı mücadelesinin yeniden ortaya çıkması için uygun ortamı sağlamıştır. Örneğin 1929 yılında Oş
bölgesinin Kızıl-Car ilçesinde 5-6 tanap51 toprağı olan önceden basmacı hareketine
katılan eski korbaşıların vergilendirme kaydı yapılırken toprakları 15-20 tanap olarak kaydedilmiş ve bu kayda göre vergi alınmıştır.52
1926’da Devlet Siyasi Başkanlığı’nın vekili tarafından operasyonel askeri bölüklerin bakımı konusunda halka kolaylık sağlama ve basmacıları yok etme işinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için Oş Bölgesel İcra Komitesi Şurasına bağlı özel basmacılıkla mücadele fonu kurulmuştur. Bu
amaçla söz konusu fona vilayet bütçesinden büyük bir para ayırtılmıştır.53
1929 senesinin yaz aylarında Oş bölgesine bağlı Alay Vadisindeki basmacıları yok
etmek, orada siyasi propaganda yapmak ve bölgeye Sovyet idari başkanlığı kurma
amacıyla özel Alay askeri sefer müfrezesi organize edilmiştir.54 1929’da Oş bölgesinde Basmacı kollarının çoğalarak aktif şekilde faaliyete geçmeleri sebebiyle, Tüm
Rusya Merkezi İcra Komitesi ve Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Halk
Komiserler Kurulu kararıyla 15 Ekim 1929’dan 15 Ocak 1930 tarihine kadar Oş’a
bağlı tüm yerleşim yerlerinde olağanüstü hâl ilan edilmiştir.55
Ağustos 1930’da merkezden Oş bölgesine hükümet komisyonu gelmiştir. Hükümet komisyonu geldiği zaman bölgede basmacı mücadelesi geniş çaplı yayılmıştı,
belgeye göre bölgede yaklaşık 450-500 kadar silahlı basmacılar bulunuyordu. Basmacı bölüklerinin nicelik bakımından çoğalma tehlikesi arz ediyordu. Bu sebeple
söz konusu komisyonun esas görevi basmacı mücadelesinin gelişmesine zemin ha49
50
51
52
53
54
55

KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya.203, s.192.
KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya.281. s.119.
Tanap-toprak ölçü birimi, bir hektarın altıdan birini oluşturmaktadır. (H. Karasayev, Kamus Naama.., s. 704.)
OBDA, fon. 1, liste 1, dosya. 298, s.16.
OBDA, fon. 1, liste 1, dosya. 52, s.1.
KC SB MDA, fon.6, liste.1, dosya.30, s.24.
OBDA, fon.1, liste 1, dosya.298, s.11. KC SB MDA, fon.6, liste.1, dosya. 30, s.24. fon.10, liste.1, dosya.229,
s.134).

Resim 4. Basmacıların yargılanması
(Kırgızistan Cumhuriyeti Merkez Devlet Arşivi)

zırlayan sebepleri giderme ve kitlesel propaganda anlatım işlerini yürütmek idi. 18
Aralık 1930 tarihli adı geçen hükümet komisyonunun bildirisine göre yanlış vergi
uygulaması, fakir ve orta hallilerden vergi alınmasında çok sert davranma, en alt
seviyedeki Sovyet idari makamlarındaki görevliler arasında rüşvet yaygınlığı, şahsi
ilişkilerden dolayı oy verme hakkından mahrum bırakma, vergi ve cezaların miktarının basmacı ayaklanmasına büyük sayıda fakir ve orta kesimin de yiğit olarak katılmasını sağlamıştır. Yine boy ilişkilerinin basmacı kollarının sıradan halk içinde itibarının artmasını etkilediğine işaret edilmektedir: “Sosyal durumlarına bakılmaksızın
tamamen bize [burada Sovyet yönetimi kastediliyor] karşı mücadele eden boylar da
olmuştur. (Basıg)56 Eğer bir boyu temsil eden kişi basmacı çetesine katılıp çete lideri
yani korbaşı olursa onun akrabaları da direk basmacılara katılmışlardır.”57 Yukarıdaki belgede özellikle Basız boyunun örnek verilmesi Canıbek Kadı ile bağlantılıdır,
O, Basız boyunun Kaşka urugundandı. Demek Basız boyundan olan bazı kimselerin
basmacıların yolundan yürümesinin tek sebebi onların kendi liderleri Canıbek Kadı’ya
katılma isteğidir. Boy desteğine yine bir örnek; 1931 Mayısında İsfana köy kuruluna
bağlı Aybeke köyünde silahlı basmacı bölüğü yaylaya gitmiş, bu olaydan sonra çevredeki köylerden Zınayar boyundan 70 kadar kişi onların arkasından gitmiştir. Devlet
Siyasi Başkanlığı memuru başkanlığında Kızıl Ordu askeri kolu Aybeke köyüne gittiği
zaman köy sakinlerinden bir kadın dışında başka hiç kimse orada bulunmuyordu.58
5-7 Kasım 1930 tarihinde Kırgızistan’ın güney bölgesinde Birleşmiş Devlet Siyasi
Başkanlığı’nın (OGPU’nun) makamları tarafından korbaşılara, basmacı askerlerine ve
56 Rusça yazılan belgede boy ismi yanlış yazılmıştır, doğrusu Basız olacaktır.
57 KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya. 253, s.188-197.
58 OBDA, fon.79, liste 1, dosya.14, s.63.
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basmacılara yardım edenlere karşı büyük askeri operasyon gerçekleştirilmiştir. 1930
yılının Ağustos, Ekim aylarında Sovyet mahkemeleri tarafından basmacılarla ilgili
100 küsur dosya incelenmiştir.
Sovyet hükümeti 1929-1930’da Kırgızistan’da basmacı isyanını kökten yok etmek halkı sosyalist inşaya çekmek amacıyla birçok tedbirleri almaya mecbur kalmıştır.59 Sovyet yönetimi basmacılardan temizlenen ilçeleri siyasi açıdan pekiştirmeye
ve sovyetleştirmeye öncelik vermiş. Bundan dolayı 1929 yılının sonuna doğru basmacı mücadelesi olup biten ilçelerde 3 Yayla Sovyeti60 kurma kararı çıkartılmıştır.
Sovyet devlet makamlarında çalışanlardan basmacılara yardım edenler görevlerinden azledilmişlerdir. Oş bölgesinde birçok ilçelerin köy kurulları kadrosuna tekrar seçim yapılmıştır. 1930 yılının başında kısa zaman içinde Oş bölgesindeki köy kurulları
birleştirilmiş, bu yolla boy özelliklerine göre kurulan köy kurullarını ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. Oş bölgesindeki ve ilçelerdeki devlet makamlarına fakir köylüler
arasında basmacılarla mücadele üzerine siyasi propaganda işlerini yaymak görevi
verilmiştir. Dağlık bölgelerde yaşayan, hayvancılıkla geçinenler arasından kendi ilçelerinde çalışacak propagandistleri yetiştirmek için yaz kursları düzenlenmiştir. Orta
halli köylü ve fakirlerin haksız yere alınan seçim hakları geri verilmiştir. Kulak olarak
suçlama kriterleri tekrar gözden geçirilerek biraz yumuşatılmıştır.
1930’da hükümet kararıyla tarım vergisine kolaylık sağlanmış, yasa dışı tüm vergi
ve cezalar ortadan kaldırılmış, yerli erzak ticaretini canlandırma tedbirleri alınmıştır.
Mal arzına önem verilmiş, uzak göçebe bölgelerin sakinlerine kooperatif ve ticari
örgütleri aracılığıyla mal temin edilmiştir. Çünkü yerel Sovyet hükümeti tarafından
basmacı liderlerinin uzak ilçelerde üretim mallarının yetersizliğinden halka maddi
yardım verme yoluyla başarılı bir şekilde yararlandıkları öne sürülmüştür. Sovyet
hükümeti Kırgızistan’ın güney bölgesindeki dağlık uzak ilçelerinde halkın yönetime
karşı memnuniyetsizliğini önlemek için sosyal-kültürel hizmetlere (okul, yatılı okul,
hastane kurmak, kadroları hazırlamak) özellikle öncelik tanımıştır. Basmacı çetelerinin dağlık bölgelerde etkili olduğu göz önüne alınarak dağlık bölgelerde yaşayan
göçerleri yerleşik hayat tarzına geçirip kasaba ve köyleri kurmak planlanmıştır. Kırgızistan Halk Komiserler Kurulunun bölgesel şubesine göçebe ilçelerde köy kurulları
memurlarının maaşını yükseltme, uzak ilçeler ile telefon ve radyo haberleşme meselesini düzenleme görevi verilmiştir. Kızıl Ordu askerlerinin ailelerine vergi kolaylığı
sağlanmış, basmacılarla mücadelede kahramanlık gösterenler ödüllendirilmiştir.

59 KC SB MDA, fon.10, liste.1, dosya. 204, s.41-45; dosya. 253, s.197-201.
60 Yayla Sovyeti-Sovyet döneminin ilk yıllarında Kırgızistan’da konar-göçer hayat tarzında yaşamaya devam eden halkı
propaganda yoluyla sovyetleştirmek, onları yönetmek ve sosyalist siyasi ekonomik faaliyetleri yürütmek amacıyla
yaz döneminde geçici olarak 3-4 ay süreyle yaylada kurulan yönetim birimi. Kırgızistan’da ilk yayla sovyeti Suusamır
yaylasında 1927’de kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda birçok yaylalarda yayla kurulları oluşturulmuştur. Yaylalarda
faaliyet sürdüren yayla sovyetleri Kırgızistan’da 1933 yılına kadar uygulanmıştır.
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Sonuç
Basmacı Hareketiyle ilgili olaylar Orta Asya ve onun içinde Kırgızistan tarihinin
önemli bir safhasıdır. Basmacılar 1924’te Kızıl Ordu tarafından esas itibarıyle yenilgiye uğratılmasına rağmen Türkistan’in diğer yerlerinde olduğu gibi Kırgızistan’da
da Sovyetlere tehdit olarak kalmıştır. Arşiv belgeleri Fergana vadisinde yer alan Kırgızistan’ın güney bölgesindeki basmacıların hemen hemen on seneden fazla direndiğini ortaya koymaktadır. Sovyet yönetiminin baskıcı ve adaletsiz siyasetine karşı
basmacıların mücadeleleri Kırgızistan’ın güneyinde çeşitli yerlerde devam etmiştir.
Basmacıların halk içinde itibar kazanmak ve Sovyet yönetiminden memnun olmayan
fakir ve orta halli halkı, basmacı gruplarına katma teşebbüsleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Basmacılar 1924 öncesinde olduğu gibi halkın, yani yerli toplumun tüm
tabakalarının desteğini kazanmışlardı.
Kırgızlarda boylar arası ilişkiler de basmacıların sayısının artmasını doğrudan
etkilemiştir Kırgızistan topraklarında farklı yerli Türk kökenli halklardan oluşan basmacılar Sovyetlere karşı birleşerek mücadele etmişlerdir. Basmacı isyanının bölgede
geniş çapta yayılması ve mücadeleyi halkın desteklemesi Sovyet yönetimini çok endişelendirdiği özellikle vurgulanmalıdır.
1920-1930’larda Kırgızistan’da basmacı mücadelesinin tekrar ortaya çıkmasının bazı sebepleri farklıdır. 1927-1928 Kırgızistan’ın güney bölgesinde Toprak-Su
reformu sonucu varlıklı kesimin malvarlık ve arazilerinin ellerinden alınması,1920’li
yılların sonunda Sovyetler Birliği genelinde yürütülen zorla kolhozlaştırma faaliyeti,
hükümetin devlete zorla tahıl teslim etme talepleri, ticarete kısıtlamalar ve topyekün kolhozlaştırmanın temelinde kulakları sınıf olarak yok etme kampanyası Türkistan’ın başka bölgelerinde görüldüğü gibi basmacılığın Kırgızistan’da tekrar hızla
yayılmasını körüklemiştir.
Basmacı mücadelesinin son safhasında Orta Asya’da Harezm ve Türkmenistan’da
Türkmen boy başkanı Cüneyt Han (1857-1938), Doğu Buhara’nın en güçlü kabilelerinden ve onların reisi Lakay İbrahim Beg (1889-1931), Kırgızistan’da Canibek Kadı
(1869-1933) gibi liderler kendi yiğitleriyle Sovyet hükümetine karşı mücadeleye
sürdürebilmişlerdir. Arşiv bilgileri Kırgızistan’da Canıbek Kadı ve taraftarlarının Sovyet yönetimine bir hayli endişe doğurduğunu ve önlem almaya zorladığını ortaya
koymaktadır. Sovyet yönetimi bu sefer mücadeleyi durdurmak için yeni yöntemlere
başvurmak zorunda kalmıştır. Sovyet idaresi 1920-1930’larda Kırgızistan’ın güney
bölgesindeki basmacı kollarını yok etmek için birçok askeri operasyonları düzenlemiştir. Sovyet hükûmeti basmacılara karşı askerî önlemleri almakla beraber ideolojik
propaganda işlerini güçlendirmiş, siyasi sosyal-ekonomik ve kültürel birçok tedbirleri alarak onları kısa süre içinde gerçekleştirmek zorunda kalmıştır.
1930’larda isyancıların belli başlı grupları Sovyetler tarafından yok edilmiştir.
Geride kalan basmacılar, daha sonraki yıllarda, başta Afganistan olmak üzere, İran
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ve Doğu Türkistan gibi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmışlardır. Basmacı Hareketi, basmacı liderlerinin kendi aralarındaki liderlik mücadeleleri düzenli Kızıl Ordu
karşısında yeteri kadar askeri teçhizatın olmaması, merkezi bir teşkilatın bulunmayışı gibi nedenlerden dolayı sona ermiştir. Bunlarla beraber askeri taktikler yanında
sınıf mücadelesi siyaseti doğrultusunda hareket eden Sovyetlerin geniş çaplı yürütülen propaganda tedbirleri de ayaklanmayı bastırmak hususunda etkili olmuştur.
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GÜNÜMÜZDE RUSYA VE ORTA ASYA DEVLETLERİ’NİN
TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK HAREKETİNE BAKIŞ AÇILARI
Dr. Tamara Ölçekçi*

Özet
Günümüzde Basmacı konusu eski SSCB ülkelerinde farklı bakış açılarından değerlendirilmektedir. SSCB’nin dağılışı ve Merkezi Asya ülkelerinin bağımsızlık kazanmaları ile eski kapalı ve yasak konulara artan ilgi halen devam etmektedir. Özellikle
“Basmacı Hareketi, Basmacılar kimlerdi?” hassas konulardan biridir. Basmacılık Hareketi Orta Asya’da patlak verdiği zamandan beri kötülüğün sembolü haline getirilmiş ve bu meseleye bakış açısı Sovyet ideolojisi çizgisine getirilmiştir.
Mevcut ülkelerdeki bilim adamları hali hazırda üç görüşü savunmaktadır. Bunlardan bir bölümü, basmacıları halen “haydut, talan eden” olarak görmekte diğerleri
bağımsızlık savaşçıları statüsünü vermektedirler. Üçüncü görüş ise, konuya daha
objektif yaklaştıklarını savunmaktadır.
Çarlık Rusya’nın ve SSCB’nin devamı olan Rusya Federasyonu’nu Basmacılık Hareketi konusuna artan ilgiden rahatsızlık duymaktadır. Rusya, Merkezi Asya ülkelerinin
bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra “tarihi ideolojik araç” olarak kullandıklarını iddia etmektedir. Merkezi Asya devletlerinin Basmacıları yücelterek, Ruslardan ne kadar acı çektiklerinin, sömürüye maruz kaldıklarının sürekli tekrarlanması
Rusya’nın eleştirilerine neden olmaktadır. Basmacılar hakkında diğer dört Merkezi
Asya ülkesine göre Tacikistan’ın belirgin olarak farklı bir görüşü vardır. Birincisi,
Özbekistan’ın Basmacılık konusuna bugünlerde ayrıca bir ilgi duymasının sebebine
ilişkin, Özbekistan’ın Merkezi Asya’da liderlik için tarihten örnek aramakta olduğu
değerlendirmesi yapılmaktadır. İkincisi, Rusların sayesinde Taciklerin Türkleşmekten
kurtulduğu iddia edilen tezlerden biridir.
Nihayetinde Basmacı konusuna çok değinilmiş olmasına rağmen Merkezi Asya
ülkelerinde Basmacılarla ilgili belirli bir görüş veya ortak bir tez mevcut değildir.
Doğrusu da Basmacıları tek bir renkte algılamak ve belli bir şablona sığdırmak yanlış
olur. Makalede, Basmacılık Hareketinin ortaya çıkışı, özellikleri, eksiklikleri, dünya
tarihindeki rolü ve günümüzde Basmacılık hareketine farklı yaklaşımlar ve nedenleri
ele alınacaktır. Günümüzde Basmacılık Hareketi tekrar çıkabilir mi endişelerine de
değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkistan, Basmacı, Rus, Türk, Kızıl Ordu, Bolşevik

* T.C. Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı

THE PERSPECTIVE OF RUSSIA AND CENTRAL ASIAN STATES TODAY TO
THE TURKESTAN IDEPENDENCE WAR
Abstract
Nowadays, the issue of pressure is evaluated from different points of view in the
former USSR countries. With the dissolution of the USSR and the independence of
the Central Asian countries, interest in the old closed and forbidden issues has increased and is still continuing. Especially the “Basmachi Movement, Who were The Basmachis?” Is one of the sensitive issues. Since the eruption in Central Asia, the Basmachi Movement has been turned into a symbol of evil and drawn to Soviet ideology.
Scientists in existing countries are already advocating three views. Some of
them see the basmachis as “bandits, looters”; others give the status of independence warriors. The third view defends the more objective approach to the subject.
The tsarist Russia and the Russian Federation, which is the continuation of the
USSR, is increasingly concerned about the basmachi movement. Russia claims that
the Central Asian countries used it as a “historical ideological instrument” after they
gained the independence. In otherwords, Russia, in otherwords, central Asia states,
by praising the Pushers, is constantly repeating how much pain they suffered from
Russians and how they are exposed to exploitation. Unlike the other four Central
Asian countries of Tajikistan, the distinctive vision of the Basmachis is interesting.
The first is that Uzbekistan is being valuated as an example for the history of leadership in Central Asia, as Uzbekistan is also interested in the issue of Basmachi
movement nowadays. Second, thanks to the Russians, the Tajiks are alleged to have
survived Turkification.
There is no specific view or a common thesis on basmachi movement in Central
Asian countries, although the issue of basmachis has been mentioned at last. Infact,
it is wrong to perceive the basmachis in a single color and fit them into a certain
template. In this article, the emergence, characteristics, deficiencies, the role of
the press in the World history and the different approaches and causes of the basmachi movement will be discussed. Whether or not the Basmachi Movement can come
up again today will be mentioned.
Keywords: Turkestan, Basmachi, Russian, Turkish, Red Army, Bolshevik
GİRİŞ
Merkezi Asya Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra tarihlerini
tekrar gözden geçirme sürecine girdiler. Tarihlerinde önemli rol oynamış şahısları
yeniden gözden geçirme yaklaşımında bulundular. Aynı süreç ‘Türk Cumhuriyetleri
Basmacıları mitleştirmeye, sübjektif tarih yazmaya çalışıyor’1 eleştirisini yapan Rus1

Maltsev D.A, İstoriçeskie Mifı Stran Sredney Azii, http://www.moskvam.ru/publications/publication_1559.html,
2016; Blyaher, Yarulin, “Kto Takie Basmaçi? Sovetskoe Mirotvorçestvo i Stigmatizatsiya Grajdanskoy Voynı V Sredney
Azii”, Jurnal Polotiya, 2016 No2 (81), s.109.
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ya Federasyonu için de geçerlidir. Beş Cumhuriyet geçmiş tarihine artık eskisi gibi
sınıf açısından değil, millet açısından yaklaşmaya çalışmaktadır. Kazakistan ve Özbekistan’da hükümet seviyesinde Basmacı mücadelesinin bazı tanınmış şahsiyetlerinin, liderlerinin ve korbaşılarının2 hakları iade edilmiştir. Örneğin, Kazaklar Ahmet
Baytursın Oğlu’nun, Makjan Jumabayev’in, Mustafa Şokay‘ın haklarını iade etmiştir.
Türk Cumhuriyetlerinin jeopolitik özelliği nedeniyle Basmacılık konusuna ilgi
Sovyet döneminde tek taraflı olsa da sürmüştür. Bu ilgide 1960’larda düşüş yaşanmış, Afganistan olaylarında (1970-1980) Basmacılık Hareketi yeniden ele alınmış3
(Sovyet tarihçileri bu sefer Basmacı Mücadelesini Afgan halkına karşı yürütülen düşmanlık seviyesine indirgemeye çalışmıştır) ve Merkezi Asya kimlik araştırmasında
tekrar ilgi odağı olmuştur. Rusların sürekli tekrarladığı gibi, Türk Cumhuriyetleri
kimlik arayışında ve halkın birlik beraberlik için çalışmalarında kendilerine yakın olan
Türkiye’yi4 örnek almaktadır.
Günümüzde Ortadoğu’daki dini ekstremistler arasında Merkezi Asya, Kafkasya
kökenlilerin azımsanmayacak sayıda olmaları nedeniyle bu konuya odaklanma artmaktadır.
Sovyet döneminde belirlenen ideolojik şema çerçevesinde, gerçeklikten uzak
makale ve kitapların yazıldığı malumdur. Genç nesle verilen eğitim, basın, sinema5
gibi araçlarla Basmacılar ‘kan içen, ‘zorba’, ‘haydut’, ‘kasap’ olarak tanıtılmış ve nefret algısı aşılanmış, dolayısıyla silinmesi kolay olmayan bir iz bırakılmıştır. Ancak
şimdiki yeni nesil arasında Basmacılara olumlu bakıldığı görülmektedir. Bu oldukça
önemli ve dikkate değer bir gelişmedir.
Basmacılık konusuna ilgi bazen azalmış bazen de alevlenmiş olup 70 yıl geçmesine rağmen tükenmemiştir. Daha uzun bir süre devam edeceğine kesin gözüyle
bakılmaktadır.
Rusya açısından, Basmacılık mevzusuna hükümet derecesinde ilgi duymak hoş
karşılanmamaktadır. Nedeni ise Basmacılık mücadelesinin ‘Rus karşıtı’ hareket olarak nitelendirilmesidir. Eski SSCB ülkelerinde tekrar varlığını sağlamaya çalışan Rusya için bu tür konular sevindirici değildir.
Türk Cumhuriyetlerinde Basmacılık hakkında savunulan görüşler arasında; milli
bağımsızlık hareketi, milli devlet kurmak için yapılan savaş, Bolşeviklerin terörüne
karşı tepki ve özellikle Tacikler açısından Panislamizm, cihat için savaş yer almaktadır. Ancak Merkezi Asya Devletlerinde bu konuda belli bir ortak görüş sağlanamamış
durumdadır.
2
3
4
5

Korbaşı-Kokand Hanlığı’ndaki yerel polis şefi, Basmacı Hareketi zamanında liderlik anlamında kullanılmaya başlamıştır.
Bakeeva, B.Z, Antisovetskie Dvijeniya V Kırgızstane V Naçale XX Veka, Bişkek 2007, Doktora tezi, S. 4.
Maltsev D.A, İstoriçeskie Mifı Stran Sredney Azii, http://www.moskvam.ru/publications/publication_1559.html, 2016.
Yedinci Ok, Eski Camide Buluşma, Çölün Beyaz Güneşi, Siyah Konsolosun Ölümü, On Üç, Kızıl Kumlar, Ayna, Hokand’da, Ele Geçirme, Hasan Arabacı, Geçitte Ateş Etme!, Kovalama, Culbars, Yenilmez, Pusu, Çok Yakın Yıllar, Subaylar, Isık Göl’ün Kırmızı Gelincikleri, Görev vd.
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Türkistan’da Bağımsızlık Mücadelesinin Ortaya Çıkışı ile İlgili Görüşler
Basmacılık Hareketinin ortaya çıkışı konusunda da çeşitli fikirler beyan edilmektedir. Çarlık İmparatorluğu’nun ‘geride kalan halkları’ modernize eden rolü üstlenme
bahanesiyle Türkistan’ı ele geçirmesi ve yerli halkın dini inançlarına fazla karışmamış
olması tezi genelde yaygındır. Fakat Çarlık Rusya olsun, Bolşevikler olsun Türkistan’a
bakış açılarını, davranışlarını küçümseyici ve hor görme şeklinde yaklaşım içinde
olduklarını belirtmekte fayda vardır.
Çarlık Rusya Türkistan’ı ele geçirdikten sonra yerli halkın üst düzey yöneticileri,
yeni düşünce sahipleri olan aydınlar Rusların izin verdiği kadar birlikte çalışmaya
gayret etmişlerdir. Çarlık Rusya, Türkistanlıların özelliklerini dikkate değer görmemiş ve ‘basit değişiklikleri var’ demekle yetinmiştir. Bolşevikler de aynı görüşü ateizmle birleştirerek ve boş laflarla değil pratiğe geçirmek için hücuma başlamıştır.
Türkistan halkının direnişi, Sovyetlerin etki alanlarının şehir dışında geçersiz olması
ve Kalkoca Korbaşı gibi yeni halk ile iç içe olan liderlerin ortaya çıkması durumu değiştirmiş, Ruslara beklenmedik yeni savaş kapısını açmıştır. İşte burada Bolşeviklerin
yeni taktiği ve ideolojik çalışması kendini göstermiştir. Basmacı sözünün ‘basıp alan’
gibi kötü anlamını Ruslar kötülemek için özellikle kullanmaya başlamıştır. Sovyetler
yerli halk için de sevimsiz olan bu terimi kullanarak “Kızıl Ordunun ezilen halka ve
yerli halka değil, haydutlara karşı savaşacağını’ ilan etmiştir.6 Güdülen amaç Basmacı hareketini haydutluğa indirgeyip halktan uzaklaştırmak ve eşitlik getiren Bolşevik ideolojisini kurmaktı. Bolşeviklerin ideolojik çalışması kusursuzdu diyebiliriz.
Araştırmacıların belirttiğine bakılırsa, ilk başlarda Basmacı demeye devam ettiğimiz
mücadeleciler bu ismi aşağılayıcı bulmuş ve memnuniyetsizliklerini her fırsatta dile
getirmişlerdir. Onlar kendileri için bağımsızlık mücadelecileri ve mücahit terimlerini
kullanıyorlardı. Fakat zamanla bazıları Basmacı sözünü bir nevi unvan olarak kullanmaya başladıklarını belirtmektedir (Tacikistan ve Özbekistan’da yaygındır).7 Bu
terim kötü anlamda ve karalamak için kullanılmasına rağmen Basmacı-Bağımsızlığın
sembolü olmuştur.8
Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, ‘Basmacı’ teriminin devamı olarak ‘Basmacıların sosyal tabanı’ üzerine Sovyetlerin baskıcı politikalarını yürütmeleridir. Hareket bastırıldıktan sonra, Basmacıları destekleyenlerin sosyal tabanı oldukları iddiasıyla zenginlerin, din adamlarının, aydınların, tüm ceditçilerin veya otorite sahibi
şahısların istenmeyenler kategorisine alınması ve tasfiyesi yapılmıştır.9
6
7
8
9

Blyaher, Yarulin, “Kto Takie Basmaçi? Sovetskoe Mirotvorçestvo i Stigmatizatsiya Grajdanskoy Voynı V Sredney Azii”,
Jurnal Polotiya, 2016. No.2 (81), S.85.
S. Mullocanov, “Basmaçi v Tsentralnoy Azii-Banditı ili Bortsı za Svobodu?”, http://www.dw.com/ru/, 16.07.2013
Abdullayev vd, Turkestan V Naçale XX Veka: K İstorii İstokov Natsionalnoy Nezavisimosti, Taşkent 2000, S.655.
Hlevnyuk 0, 1937-y. Stalin, NKVD İ Sovetskoe Obşestvo, Moskva, s.230; Zemskov V.N, O Masştabah Polotiçeskih
Repressiy V SSSR, http://ya-russ.ru/v-n-zemskov-o-masshtabax-politicheskix-repressij-v-sssr/ 2016; Оb Аtаbayeve- pervom predsedatele Soveta Narodnıh Komissarov Turkmenskoy SSSR, http://www.stanradar.com/news/
full/13324, 27.10.2014.-
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Genelde Basmacılık hareketinin meydana gelmesine Türkistan’da yaşanan ekonomik kriz, açlık ve yokluğun neden olduğu dile getirilmektedir. Oysa tüm bu sebepler
Bolşeviklerin uyguladığı yanlış politikaların sonucundan doğmuştur. Doğu’nun ve
Batı’nın değerlerinin, kültürünün, gelenek ve göreneklerinin, zihniyetlerinin farklı
olduğu bellidir. Bolşeviklerin ise Doğu insanlarına kabaca, zorla dayattığı sınıf mücadelesi, zenginleri, ezenleri, kapitalistleri yok edelim gibi şablon sloganları Türkistan halklarında ilgi görmemiştir. Cahil Rus işçi ve çiftçi sınıfının Sosyalist devrimi
yerli halka güç ile dayatması, yerli halkı ve çıkarlarını hiçe sayması ve Türkistan’ı
sömürü olarak görmeye devam etmesi, Sovyetlerin Türkistan halkına nefretini gizlememesi ve getirdiği ‘bağımsızlık, kardeşlik ve eşitliği’ vermeyi düşünmemesinden
kaynaklanmıştır. Kızıl Ordu yönetim merkezleri camilere yerleşmiş, Türkistan halkından zorla alınan gıda ürünleri (buğday ve et) yerli halkı açlığa mahkûm etmiş ve
en basit itiraza baskı ile cevap vermiştir.10 Yerli halk Kızıl Ordu dâhil tüm Ruslardan
nefret etmiştir.
Basmacılarla savaşta Ruslar tarafından binlerce Türkistan halkının kızıl teröre
maruz bırakılması, sivil halkın kılıçtan geçirilmesi, toplu halde ateş açarak öldürülmesi, siper olarak kullanılması, Kızıl Ordu mensupları tarafından keyfi öldürülmeleri
ve talan edilmeleri “Türkistan’ın en iyi işçi, çiftçi ve aydınlarının” ölümüne sebep
olmuştur. Türkistan bölgesinin sosyo-kültürel anlamda gelişmesini uzun bir süre durdurmuştur.11 Türkistan devrim Komitesi üyesinin verdiği bilgiye göre, sadece 19171921 yılları arasında Türkistan halkının 300 bini yok edilmiştir. Oysa Basmacı sayısı
15 bini bile geçmiyordu.12 En güçlü zamanında 20 bine13 ulaşıldığını belirtenler var.
Türkistan halkının bağımsızlık mücadelesinde verdiği kaybın net resmi bir rakamı
yoktur. Belirtilen rakamlara itirazlar da yaşanmaktadır. Resmi Sovyet istatistiklerine
göre 1923’te Türkistan’da 30 milyon Müslüman’ın yaşadığı, 1959’da ise bu sayının
24 milyon olduğu kaydedilmiştir.14 Burada Müslüman halkının yüksek doğum oranı
hesaba katıldığında vahim durum ortadadır.
Basmacılık Mücadelesinin süresi konusunda da görüşlerde farklılıklar vardır. Tacikistanlı bilim adamı Kirill Nurcanov, bağımsızlık mücadelesinin bazen alevlenip
bazen de düşüş yaşayarak 1918-1948 yılları arasında sürdüğünü kaydetmektedir.15
Bazı tarihçiler 1942 yılına kadar devam ettiğini belirtmektedir.16 Burada yine bölge
farklılıkları önemli rol oynamıştır.
10 Safarov, Kolonialnaya Revolyutsiya: Opıt Turkestana, Moskva 1921.
11 Landa R.G, İslam v İstorii Rossii, Moskova, 1995, s.205.
12 Şevçenko, D.V. “Basmaçestv kak reaktsiya mestnogo naseleniya nakrasnıyterror”. Vestnik Kırgızskogo pedagogiçeskogo Universiteta im. İ. Arabayeva, 2004. No.4, s.54.
13 Blyaher, Yarulin, s.117.
14 Afanasyev Y, a.g.e, s.425.
15 Nurcanov, K, “Bandıtswarlords, Nationalheroes: İnterpretattions of the Basmachimovement in Tajikistan”, Central
Asian Survey, 34:2, s.177-178.
16 Yurina E.A, Etniçeskaya Situatsiya V Basmaçeskom Dvijenii, Moskova 2001, s.169.
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Türkmenistan’da Basmacılık konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır.17 Fakat
kapalı bir ülke konumunu koruduğu için yayınladıkları kitaplara, makalelere erişme
zorluğu mevcuttur. Türkmenistan resmi bir şekilde Basmacıların haklarını iade etmiş
değildir. Ama her bir Türkmen, Ruslara karşılık gösteren Basmacıları milli kahraman olarak görmektedir. Türkmenistan’da 1930’lu yılların ortasına kadar Basmacılık
hareketi sönmemiş ve Türkmenlerin çoğu İran ve Afganistan’a göç etmiştir.18 Katı
yıllar olarak bilinen Stalin döneminde bile Türkmenlerin komşu ülkeler ile bağlantısı
devam etmiştir.
Kırgızistan
Kırgızistan’da 2005 ve 2010 yıllarında gerçekleşen devrimler sayesinde Kırgız
hükümeti değişmiş ve bilim adamlarının ve siyaset bilimcilerin halk hareketlerine
dikkatlerini vermeleri sağlanmıştır. Bu açıdan Basmacılık mücadelesi Kırgızistan
için aktüelliğini koruyan bir konudur. Basmacı konusunda kaynakların tek yönlülüğü
ve yetersizliği bu mücadeleyi tam anlamıyla araştırmaya engel olmuştur.19 Kırgızistan’da halen yurtdışında Basmacı hareketinin ‘Milli Bağımsızlık Mücadelesi’ olarak görüldüğü ve buna yurtdışına göç edenlerin büyük katkısı olduğu görüşünden
uzaklaşılmış değildir. Ruslar ise, yurtdışında üretilen eserlerin dikkat çekebilmek için
‘siyasileştirilmiş’ olduğunu savunmaktadır.20
Kırgızistan’da Basmacı Hareketinin çıkış sebepleri arasında, Çarlık Rusya’nın ve
Şubat Devrimi ile oluşan Geçici Hükümetin, arkasından Bolşevikler tarafından uygulanan şovenist politikaların etkisi büyüktür. Sovyetlerin ilk başlarda yerli halka nasıl
davranacağı konusunda belirli bir doktrini yoktu. Bundan ötürü keyfi davranmalar,
hor görmeler, kaba ve zorla kabul ettirme yöntemi uzun bir süre kullanılmıştır. Kırgızistan’ın kuzey bölgesinde Rus çiftçilerin Sovyetlere karşı isyanları ve Güney’inde
Basmacılık mücadelesi yer almıştır. Kırgızistan’ın Kuzey’inde Basmacı mücadelesi
Güney bölgesindeki gibi güçlü olmamıştır. 1916 İsyanından belini doğrultamamış
olan Kırgız halkı arada isyan etmiş ve Ruslar tarafından çabuk bastırılmıştır. Bolşeviklerle işbirliği yapan Kırgız aydınları Sovyet karşıtlığı yerine tüm konularda olmasa
bile gizlice halk için mücadele yürütmüştür.21 Kırgızistan’ın güneyinde Hokand Özerk
Hükümetinin kanlı bir şekilde bastırılması sonucunda Basmacı mücadelesi başlamıştır. Belirtilmesi gereken önemli husus Türkistan halkının yeni filizlenen milli bilin-

17 Şevçenko, D.V. Basmaçeskoe Dvijenie. Politiçeskie protsessı i Voorujennayaborba v SredneyAzii. 1917-1931 gg.
İrkutsk 2006. S.11. Doktora tezi.
18 Marganiya O.L, SSSR Posle Raspada, SPb 2007, s.198.
19 Bakeeva, B.Z, Antisovetskie Dvijeniya V Kırgızstane V naçale XX Veka, Bişkek 2007, Doktora tezi, S. 3.
20 Basmaçi v Tsentralnoy Azii-Banditı ili Bortsı za Svobodu?, http://www.dw.com/ru/, 16.07.2013; Uzbekistan: “Kak
Pişut Uçebniki İstorii”, http://www.bbc.com/russian/international/2013/11/13
21 Maanayev E. C, Kurmanov, Z.K, Kurumbayeva G, Natsionalnaya İntelligentsiya Perioda Stanovleniya: Obşestvenno –
Politiçeskaya Rol, Sudba, Bişkek 2001.
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cinin Bolşevikler tarafından kökünden kesilmiş olmasıdır.22 Fakat Basmacı hareketi
liderlerinin birbirinden bağımsız çalışmaları ve birlik oluşturamamasına rağmen,
Türkistan bölgesinde Basmacılar Bolşevik rejimini sarsacak kadar rakip olmuştur.
Türkistan halkının hafızasında Ruslardan önceki hayatlarının canlılığını koruması ve
o günlere dönmek için uğraş verilmesi Basmacılara güç vermiştir.
1917-1924 yıllarında Basmacı mücadelesi en yüksek noktasına ulaşmıştır. Basmacı mücadelesi üç bölüme ayrılmaktadır.23 Şubat 1918–Ağustos 1919 arası halkın
Basmacı hareketine büyük destek verdiği dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde Basmacılar tüm Fergana’yı kontrol etmekteydiler. Basmacıların milli mücadelesi
Sovyetlerden kurtulma ve kendi devletini kurma yönündeydi. Ağustos 1919’da Türkistan Cephesi’nin açılmasıyla Basmacılık hareketi ikinci etabına girmektedir. Artık
bağımsızlık mücadelesi iç savaşa dönüşmüştür. Güçlü Rus ordusuna karşı durabilmek
için Basmacı liderlerinin bir araya geldikleri ve daha organize hareket ettiği görülmektedir. Fakat Kızıl Ordunun sayıca üstün olması ve yerli halk arasında ideolojik
propaganda çalışmalarının yürütülmesi ile birlikte korkunun artırılması nedeniyle
eşit olmayan savaşta Basmacılar zorlanmaya başlamıştır. Rusların Basmacılara af
ilan etmesi, aktif şekilde halkı kendi tarafına çekmesi ve ılımlı davranması sayesinde bağımsızlık mücadelesi zayıflamaya başlamıştır. 1921 ortalarından 1930’ların
sonuna kadar süren üçüncü etapta ise Basmacıların gıda ve yardım konusunda yerli
halktan azalan destek dikkat çekmektedir. Bu dönemde Basmacı hareketinin yerli
halka terör uygulamaya başladığı ve böylece kötü yanını sergilediği kaydedilmektedir. Basmacılığın halk hareketinden marjinal yöne evrim yaşadığı konusunda genel
bakış yaygındır.24 Oysa Bolşevikler, Özbekistan’da ve Kırgızistan’ın güneyinde çiftçileri pamuk ekmeye zorlamış ve Basmacıların yanı sıra yerli halkı da aç bırakarak gıda
konusunda zor duruma sokmuştur. Kurşuna dizilme, açlık ve korku ile yönetilen yerli
halk Basmacılara artık destek olmaktan uzaklaşmaya başlamıştır. Basmacı hareketini
baltalamak için Sovyetler her türlü yolu ve hileyi denemiştir.
Özbekistan
Özbekistan’da bağımsızlık sonrası Sovyet izlerini reddetme döneminde tüm Basmacılar ‘kahraman’ ilan edilmeye çalışıldı ancak sonradan ‘din için savaşan şehitler’
açıklaması ile sınırlandırılması tercih edildi. Rus basınında çıkan yazılar, bundan öteye gitmenin da anlamsız olduğunun altını çizmektedir. İktidara karşı gelen Basmacıları yüceltmek, nasıl bir iktidar olursa olsun İslam Kerimov açısından sakıncalıdır
22 Bakeeva, adı geçen eser, S.23; http://kmb3.kloop.asia/2014/10/03/basmachylar-kantip-pajda-bolgon-zhe-sunulgan-bash/
23 Begaliyev, S.İ, Basmaçestvo: Novıy Vzglyad/ Kırgızı İ Kırgızstan: Opıt Novogo İstoriçeskogo Osmısleniya, Bişkek
1994,s.74; Maksimoviç A.A, Sovremennıy Kırgızsiy Vzglyadna Antisovetskie Vıstupleniya 1920-1930-h GG V Tsentralnoy Azii, Minsk 2014, s.98.
24 Maksimoviç A.A, Sovremennıy Kırgızsiy Vzglyadna Antisovetskie Vıstupleniya 1920-1930-h GG V Tsentralnoy Azii,
Minsk 2014, s.201.
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görüşünü savunmuşlardır. Hiç bir devlet yöneticisinin hükümet düzeninin ortaya
çıkan isyan ile değişmesini istemeyeceği ve bundan dolayı Basmacıların da isyancı
olduğuna ilişkin bakış açısı Rus basınında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Basmacılık mücadelesine ilk adım atan N.G. Hidoyatava olmuştur. Türkistan’ın
bağımsızlık mücadelesini araştıran D.F. Kurbanov ‘Basmacıların bağımsızlık savaşçıları’ olduğunun altını çizmiştir. Bolşevik rejiminin sömürü karakterine bağımsızlık
mücadelecileri olan Özbek mücahitleri karşı çıkmıştır.25
1995-1996’da Basmacı hareketi ile ilgili Özbek tarihçilerinin tartışma ve konferansları gerçekleşmiştir. Konferans ve tartışmalarda Kızıl Ordu’nun yaptığı aşırılıklar,
Sovyet karşıtı hareketin liderleri ve ideologları anlatılmıştır. Varılan sonuca göre
tarihçilerin çoğu aşağılayıcı ‘Basmacı’ teriminden vazgeçmeyi önermiştir. Bu terimin
yerine ‘istiklal hareketi’ teriminin mücadelenin gerçeğini yansıttığı noktasında fikir
birliğine varılmıştır.
Türkistan hareketine değinen isimlerden birisi de D.H. Ziyayeva olmuştur. Ziyayeva çalışmasında “hareketin büyük dalgalarını organize eden elebaşlarının varlıklı
şahıslar ve din adamları” olduğuna dikkat çekmiştir. Hareketin içinde aydınların rolünün az araştırıldığını belirtmiştir. Yazar, hareketin özelliği hakkında “milli bağımsızlık yönünde idi ve liderlerin amaçları milletin çıkarlarını yansıtmıştır” sonucuna
varmıştır.
Özbek tarihçilerinin kolektif çalışması neticesinde hareketin ortaya çıkışı, yükselişi ve “istiklal hareketinin” bastırılması sistemli olarak anlatılmıştır. Hareketin liderleri, mücadelenin faaliyet alanları ve yapılan reformların bağımsızlık hareketini
bastırmak için gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Türkistan’da patlak veren 1916 isyanı
ile 1918-1924 Sovyet karşıtı hareketinin aynı amaçları taşıdığı ve birbiriyle bağlantılı olduğu dile getirilmiştir.
K.K. Radcabov, ‘Basmacı’ teriminin harekete katılanlar tarafından hiçbir zaman
kullanılmadığını, terimin Sovyet iktidarınca uydurulduğunu, isyancıların ‘istiklolçilar-bağımsızlık mücadelecileri’; ‘mücahitler-din için savaşanlar’ tanımları ile bilindiğini belirtmiştir. Araştırmacı, hareketin geniş çapta yaygınlaşmasına rağmen ideolojik birlikteliğin yoksunluğundan ötürü maksimum düzeye ulaşamadığı sonucuna
varmıştır. Basmacı liderleri olan Korbaşıların kendi aralarındaki fikir ayrılıkları, şahsi
düşmanlıkları ve iktidar hırsları onların birbiriyle çatışmalarına neden olmuş ve hareketi zayıflatmıştır. Yazar, zamanla bağımsızlık hareketinin sönmeye ve genel milli
karakterini kaybetmeye başladığını kabul etmiştir.
Özbek tarihçilerin arasında Basmacı hareketini ‘idealleştirmekten’ vazgeçmek
gerektiğini belirtenlere de rastlanmaktadır. Özbek araştırmacılarının bazıları “Eski

25 Kurbanov D.F, Politiçeskaya Borba po Probleme Natsionalnoy Gosudarstvennosti v Period Ustanovleniya Bolşevistskogo Rejima v Turkestane, Taşkent 1995.S.23.
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SSCB ülkeleri ile birlikte ortak görüş geliştirmek için koordineli çalışma”26 konusunda çağrıda bulunmuştur.
Basmacılık hareketinde bağımsızlık mücadelesine halkın verdiği destek veya yaklaşım az araştırılmış alan olarak kalmaya devam etmektedir. Basmacılık hareketinin
en fazla alevlendiği bölgeler Semerkant, Horezm ve Fergana olmakta birlikte, bunlar
arasında farklılıklar ve özgünlükleri hakkındaki çalışmalar da eksiklikler taşımaktadır. Özbeklerin 1990’larda, Türkistan’daki milli mücadelecilerin Sovyet karşıtı isyanını ‘genel, tüm halkın hareketi’ olarak belirtmesi gerçeğe yakın değildir eleştirisi
mevcuttur.27 2000’lerin ortalarına doğru bu tarz çalışmalara daha dikkatli bakılmaya
başlanmış ve hata yapmamaya özen gösterilmiştir.
Tacikistan
Tacikistan (1924’e kadar Doğu Buhara) Basmacılık hareketinin önemli merkezlerinden biri olmuştur. 1920-1931 yıllarında kitlesel harekete dönüşen hareketin
sonucunda, Ruslarla yapılan savaşta insan kaybının çokluğu vurgulanmaktadır.
Tacikistan’ın tarihçileri de Merkezi Asya Cumhuriyetleri gibi 1990’da yaşanan
heyecan ile Basmacılık hareketini kahraman, mücahit konumuna getiren makale
ve kitaplar yayınladılar. Kızıl Ordu’nun acımasızlıkları basında yer almış, Sovyetlerin
yaptığı tüm kötülükler dile getirilmiştir. Sovyet döneminde İngiliz ve Alman ajanı,
Buhara Emiri’nin komutanı ve Orta Asya’da monarşik bir devlet kurmak isteyen birisi
gibi nitelemelerle tanınan Enver Paşa’nın, milli heyecanın arttığı sırada emperyalizm
karşıtı savaşı ve amaçlarını yerli komutanların entrikalarından ötürü gerçekleştiremediğinden bahsedilmektedir. Stalin’in gözdesi Rus komutanı S. Budennıy’ın “suçsuz kadın, çocuk ve yaşlılara kıydığı ve her yerde terör estirdiği” dile getirilmektedir.28 Sovyet dönemi eleştirilmeye devam ederken 1992’den 1997’ye kadar devam
eden iç savaş Tacikistan’ın fikir değiştirmesine neden olmuştur. Sovyet geçmişinden
vazgeçmek ve Basmacılık hareketine olumlu bakmak 1997’den sonra kimlik ve milli
birleşme açısından uygun düşmemiştir.
Tacikistan yönetimi yapılan tarih tartışmalarını ve milli tarihini yeniden yazmayı
görmezden gelmiştir. Böyle bir durumda araştırmacılar ve bilim adamları bundan
sonra nasıl davranacaklarını bilemediler. Tacikistan’da, Paniranizm taraftarları ile
Rusların ‘büyük bedel karşılığında’ Taciklerin yok olmasını koruduğu ve günümüzde
ancak kendilerine güvenerek düşmanların arasında ayakta kalabileceklerini savunanlar olarak iki grup oluşmuştur.
Tacikistan, Sovyet rejimini eleştirmekten uzak durmayı yeğlemiş ve komünist re26 Alimova D, İstoriçeskoe mirovozzrenie Dcadidov i İh Proekt Buduşego Turkestana, S.52. Taşkent 1996; Alimova D,
İstoriçeskaya Nauka Postsovetskoy Tsentralnoy Azii: Obreteniya i Problemı, Almatı 2007.
27 Maksimoviç, A.A, Minsk: BGU, 2012, s.263-267.
28 Aubakirov E, “Turkestanskie Kamikadze”, No.4 (17604) http://old.express-k.kz/show_article.php?art_id=77737,
12.01.2013.
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jiminin iyi tarafları ve aynı zamanda gelişmeyi engelleyen yönlerinin olduğuna ilişkin
bakış açılarıyla toplumda oluşan tartışmalara nokta koymuştur. Tacikler bir taraftan
Özbek Emirliği diğer taraftan, Kızıl Ordu’nun baskısı altında kaldığını dile getirmiştir.
1997’de Tacikistan’daki iç savaş bittikten sonra Tacikistan iktidarı ‘Taciklik’ altında
birleşmeyi amaçlamaktadır. Artık amaç Türklerin (Özbeklerin) Pantürkizm etkisine
karşı durmaktır.
Tacikistan’da genç nesil Basmacılara olumlu yaklaşımları ile bilinmektedir. 17
yaşındaki bir öğrencinin “Bağımsızlık yolunda Basmacı kahramandır” yazısı kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Okul öğrencisi, Sovyet hükümeti ile Kızıl Ordu faaliyetlerini aklayanlara karşı “Eski SSCB ülkelerinden hangisinde kendi atalarını değil Rusya
Bolşeviklerini destekleyen bir durum bulabilirsiniz!“ diyerek eleştirmiştir.29
Son yıllarda Basmacılık konusunun tekrar canlandığı belirtilmektedir. Basmacılık
sorunu Tacikistan ile Rusya’nın ilişkilerinde ortak bir noktadır. 2011’de Tacik araştırmacıları Basmacıları ideolojik anlamda değil de (çünkü basmacıların arasında ateşli
Pantürkistler vardı) kitlesel terör ve askeri suçtan dolayı haklarını iade etme teklifini
ortaya atmıştır. Bu durum fakirleşmiş Tacikistan için patronu Rusya ile pazarlık ederken elinde bir koz olarak veya para tazminatı talep etme nedeni olarak düşünülmüş
olabilir.
2009’da yapılan anket çalışmasında halkın geçmişine ilgi duyduğu, ancak Sovyet
dönemi hakkında daha az bilgi sahibi olmak istediği ortaya konulmuştur. Tacikistan
hükümeti ise Basmacı konusuna fazla ilgi göstermemektedir. Basmacılar hakkında
çeşitli fikirler beyan edilmektedir. Tartışmalı konu sayılan bu tema Tacikistan’da siyasi anlam taşımaktadır.
Tacik tarihçi ve siyaset bilimcilerin son dönemlerde ortaya attığı iddia, Basmacılık hareketinin ortaya çıkış ve uzun sürmesinin esas nedeni Bolşeviklere karşı cihat,
Panislamizm ve tüm savaşın dini etkenlere bağlı olmasıdır. Tacik tarihçisi Rahim
Bobohonov, “Dini ideoloji olmasaydı Basmacı hareketi da bu kadar uzun sürmeyecekti”30 tezini savunmaktadır. Tarihçi, ancak dini hareketler bu derece dayanıklı ve
ısrarcı olabilir demektedir. Genel olarak Tacikistan Pantürkizm’e karşı olduğundan
görüşlerini Panislamizm’e kaydırmaktadır. Basmacı mücadelesini sadece cihat ile
sınırlandırmak ne derece sağlıklı olabilir diyebiliriz. Tacikistan’da aydınlar Basmacılık konusunda hemfikir değiller. Bazı bilim adamları eskisi gibi Basmacıları haydut
olarak görmektedir. Basmacılar hakkında diğer tarihçiler ise Sovyet iktidarına karşı
savaşan kahramanlar görüşündeler. Ayrıca üçüncü görüş da mevcuttur. Bunlar tarihi
olaylara objektif baktığını dile getirmektedirler. Bu üç bakışı birleştiren tek ortak
nokta; Basmacılık konusunun etrafında epeyce mitlerin, abartıların ortaya çıkarıl29 Kirill Nourzhanov (2015) “Bandits, Warlords, Nationalheroes: İnterpretations of the Basmachi Movement in Tajikistan”, Central Asian Survey, 34:2, 177-189.
30 Bobohonov R, “Basmaçestvo Kak Svyaşennıy Cihad Protiv Sovetskoy Vlasti V Tsentralnoy Azii”, http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/124/200-gn16-09/2818-a, 2016.
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masıdır. Bir de günümüze kadar sabit gibi görünen bir mite göre, basmacılar İngiltere tarafından desteklenmiştir. Gerçekte ise İngiltere Panislamizm altında patlak
veren bu hareketten uzak durmayı yeğlemiştir. Hindistan gibi Müslümanların olduğu
sömürü bölgesinde Panislamizm’i tehlikeli unsur olarak görmüştür. Aynı olayın kendi
sömürü topraklarında meydana gelebileceği korkusundan ötürü Basmacılara yardım
etmeyi kabul etmemiştir. İngiltere, Orta Asya’yı ele geçirme rekabetinde Rusya’ya
yenik düşmüş ve Orta Asya’da hak iddia etmemiştir.31 Bobohonov tam tersi, dış destek olmasaydı Basmacılar da uzun süre dayanamazdı fikrini desteklemektedir.
Tacikistan’da akademik çevrelerdeki, Taciklerin Özbek veya Türk halklarından
zarar gördükleri tezi sıkça dile getirilmektedir. Rus komünistleri ile Pantürkistlerin
anlaşmaları sonucu Taciklerin Pantürkist etkisinde kaldıkları, Basmacıların bağımsızlık savaşını kazanması durumunda Tacikistan’ın eskisi gibi devleti ve hakkı olmayan
halk olarak kalabileceği görüşünü dile getirenler vardır. Özetlersek; Tacikistan’da
Türkler tarafından asimile olma korkusu mevcuttur ve devletin yürüttüğü ideoloji
sayesinde tarihini de tek yönlü yazmaya çalışmaktadırlar.
Rusya
Rusya, Sovyet döneminden sonra Basmacı sorunuyla ilgili yeni çalışmalar ortaya
koymuştur. Ancak Rus araştırmacılar Sovyet düşüncesinden kurtulmayı başarmakla
birlikte merkeziyetçi zihniyetten uzaklaşamamışlardır. Tanınmış Rus şarkiyatçısı Y.
V. Gankovskiy Doğu Buhara’nın Basmacı liderlerini ve onların mücadeleyi organize
etmedeki rollerini çalışmıştır.32 Y. V. Gankovskiy’e göre Basmacılık hareketi gerçek
anlamda günümüze kadar yazılmamıştır. Enver Paşa ve İbrahim Bek gibi esas Basmacı liderlerinin biyografisi dışında diğer Basmacı liderlerinin hayatları ele alınmamıştır. Rus bilim adamları tarafından Basmacı hareketi çalışmalarının zayıf kaldığı
belirtilmektedir.33
Diğer bir tarihçi D. İ. Vdoviçenko zengin biyografik bilgilere dayanarak Enver
Paşa’nın faaliyetlerini detaylı anlatmıştır. Basmacı hareketinde en çok Enver Paşa’ya
ait çalışmalar dikkat çekmektedir. Kızıl Ordu için Enver Paşa Basmacı hareketinde
çok tehlikeli lider kabul edilmiş ve Bolşevikler bir an önce ortadan kaldırmak için
çaba sarf etmiştir. Enver Paşa’yı ‘çetin ceviz’, ‘Doğu’nun Napolyonu’ olarak gören Rus
komutanları her türlü yolları deneyerek ve takip ettirerek bağımsızlık mücadelesini

31 Abdullayev, K. Basmaçestvo: vzglyadspetsialista, 2013 Mart
http://islam-today.ru/istoria/basmachestvo_vzglyad_specialista/
32 Gankovskiy Y, V, Personajı s “toy storonı”. İbragim-bek Lokay. Aziya i Afrika segodnya. 1994. No.4.s.61-63. Gankovskiy Y, V, Personajı s “toy storonı”. Enver –paşa sredi basmaçey. Aziya i Afrika segodnya. 1994. No.4 No5.s.59-61.
Vdoviçenko D. İ. Enver-paşa. Voprosıistorii, 1997. No.8. S.42-45. Panin S.B. Sovetskaya Rossiya i Afganistan. 19191929. Moskva-İrkutsk, 1998. S.93-110.
33 Şevçenko, D.V. Basmaçeskoe Dvijenie. Politiçeskie protsessı i voorujennayaborba v SredneyAzii. 1917-1931 gg.
İrkutsk 2006. S.9. Doktora tezi.

146

DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

baltalamayı başarmıştır.34 Genelde Rusların Enver Paşa’ya olan ilgisi günümüze kadar sönmemiştir.
Bir başka tarihçi D.V. Şevçenko’nun belirttiğine göre; “Basmacılık hareketinin
alevlenmesine geleneksel dini yapıların yok edilmesi ve kitlesel kızıl terör” sebep
olmuştur. Yazar, Enver Paşa’nın kısa sürede birbirinden farklı hareket eden isyancı
bölükleri etrafında bir araya getirmeyi başardığını belirtmiştir. Şevçenko, “Basmacı
hareketinin 1920-1930’larda gerçekten toplumun çıkarlarını temsil ettiğini, fakat
uzun sürmediğini” savunmaktadır. Sovyetler Türkistan’da terörü azaltıp geleneksel dini müesseselerin haklarını iade etmeye başlayınca, sosyal desteğini kaybeden
Basmacıların sivil halka terör uygulayarak otoritesini kaybettiğini ileri sürmektedir.
Basmacı hareketinin yenilgiye uğratılmasının sebepleri arasında; Kızıl Ordu’nun üstünlüğü, halkın bu büyük gücünü bir araya getirecek ve birleştirecek liderin olmayışı
dile getirilmektedir. Kızıl Ordu’nun en çok kullandığı taktiğin hareketin liderlerini
ortadan kaldırmak ve mücadelecilerin bir araya gelememesini sağlamak olduğuna
değinmiştir.
Dikkat çeken bir başka çalışma A. İ. Pılev’e aittir. Pılev, Basmacılık hareketinin
tüm Türkistan halkı tarafından desteklendiğini ve ortaya çıkış sebebinin ekonomik
kriz olduğunu ileri sürmektedir. Basmacılık mücadelesinde her bölgenin özellikleri
olduğunu ve isteklerinin de ‘İslam Cumhuriyeti’ kurmaya kadar farklılıklar arz ettiğini dile getirmektedir. Yazar, Basmacılık hareketinin Sovyet karşıtı değil, Rus karşıtı
olduğuna dikkat çekmektedir. İlk başta birçok Basmacı liderinin Sovyet iktidarını
kurmaya aktif katıldıklarını ancak Sovyetler onları önemli idari konumlara yaklaştırmayınca, milliyetçilik şiarı ile Bolşevik karşıtı taraftarların arasına katıldıklarını
ileri sürmektedir. Pılev’e göre, Basmacılık hareketi geleneksel Türkistan yönetici ve
asillerinin toplumdaki durumunu korumak için mücadele vermiştir.
S.B. Panin, Sovyet iktidarının Müslümanlara karşı saldırgan politikasından dolayı
Basmacılık hareketinin ortaya çıktığını belirtmiştir. R.G. Landa, Basmacılık hareketinin temelinin 1916 isyanı olduğu tezini savunmuştur. M. Kalişevskiy, makalesinde
Horezm bölgesini araştırmış ve Basmacılık hareketinin sosyal destekçilerinin “büyük toprak ağaları, yerli fabrika sahipleri, din adamları ve önemli sayıdaki çiftçiler” olduğuna değinmiştir. Bu harekete Beyaz Ordu bölükleri ve Türkistan’daki Rus
memurların temsilcilerinin de katıldığını belirtmiştir. Basmacıların şiarları arasında
“Pantürkizm izlerini taşıyan Panislamizm” olduğu ve Rus karşıtı söylemlerin de yer
aldığını yazmıştır. Basmacıların amacı “Bolşevik iktidarını yok etmek ve Birleşmiş
İslam Devletini” kurmaktı sonucuna varmıştır.
Rus araştırmacıları, halen Basmacıların Rus karşıtı söylemlerinden hoşnut olmayıp, merkeziyetçi, emperyal bakış açısından kurtulamamışlardır. Rus tarihçileri,
Basmacılık hareketinin belli bir dönemde tüm halkın desteğini aldığı ve yaygınlaş34 Zevelev A.I, Polyakov Ju. A, Chugunov A.I, “Basmachestvo: Vozniknovenie, Sushhnost”, krakh, Moskva 1981.S.178.
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tığı görüşünü desteklemektedir. Basmacılık hareketinin sönmesinde Rusların askeri
tedbirlerinin değil, yürüttüğü başarılı politikalarının neden olduğu sonucuna varmışlardır.
Rus Medyası
Merkezi Asya’yı arka bahçesi olarak gören Rusya Federasyonu, radikal dinci terörün Türk Cumhuriyetlerine sıçramasından endişe duymaktadır. Stratejik çıkarları
açısından Türk Cumhuriyetlerinde dini ekstremizmin yaygın hale gelmesini sakıncalı gören Rusya için Basmacı harekâtının tarihi anlamı ve bugün yüklenen anlamı
önemlidir. Rus medyasında Basmacılık konusunda etkili algının tezi; ‘Hiçbir yönetim
isyancıları desteklemeyecektir’ yönündedir. Özellikle Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan için bu tezin geçerli olduğu belirtilmektedir. Basmacı hareketinin kime,
nasıl bir yönetime karşı çıktığının önemli olmadığı belirtilmekte, yeni Basmacıların şimdiki Türk Cumhuriyetlerinin yöneticileri için iyi bir örnek olmayacağının altı
çizilmektedir. Her hükümetin koltuğunu korumak isteyeceği, bundan ötürü böyle
isyan hareketlerini meşrulaştırmanın doğru olmadığı görüşünü savunan Rusya, bir
nevi tehdit ederek “Basmacılık sadece sömürü karşıtı hareket değildi. Basmacılar,
iktidarı, düzeni, hükümeti değiştirmek için savaşmıştır. Dolayısıyla Merkezi Asya
Hükümetleri Basmacılığı desteklerse, çıkacak olan yeni bir isyan veya hareket Türk
Cumhuriyetlerinin hükümetlerini de devirebilir “35 demektedir. Rusya, Basmacılık
konusunda bu şekilde bir yol haritası izlemiştir ve bu haritanın etkili olduğunu söylemek mümkündür.
Rusya’nın Basmacılık konusuna bir diğer yaklaşımı; kendilerini Rusya İmparatorluğu, Çarlık Rusya ve SSCB’nin devamı saymalarıyla ilişkilidir. Dolayısıyla, Rus karşıtı
konular ve bu konulara ilgiler olmazsa daha uygun olur şeklinde düşünmektedirler. Halen, “Kızıl Ordu’nun Basmacılar ile savaşması Rus Ordusunun askeri şanı ile
bağlantılıdır. Fakat “SSCB’nin dağılması ve Sovyet döneminin kötülenmesi ile Rus
Ordusunun kahramanlık sayfası bakış açısından düştü”36 diyenler de vardır. Aynı şekilde Cunaid Han’ın, Ruslar tarafından cezalandırılmayan tek lider olduğu büyük bir
üzüntüyle anılmaktadır.37 Özetle, Türk Cumhuriyetleri’nin Rusya’yı rahatsız edecek
konulara değinmemeleri, fazla ileri gittiklerinde Rusya’nın tepkisiyle karşı karşıya
kalacakları bir gerçektir.
Basmacılık Mücadelesinin Yenilgiye Uğratılması
Bolşevikler Basmacılık hareketini ancak 1920’lerin sonuna doğru bastırabilmiştir.
Bolşevikler, Türkistan’da yaptıkları hataların farkına varmış ve 1922-1923 yıllarında
35 “Basmaçestvo Vzglyad Spetsialista”, http://islam-today.ru/, 27.03.2013.
36 Krasnov P, http://www.rusproject.org/history/history_8/basmach1_dzhunaid, 05.02.2012.
37 Krasnov P, http://www.rusproject.org/history/history_8/basmach1_dzhunaid, 05.02.2012.
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gerekli tedbirleri almaya başlamıştır.38 Bu tedbirler arasında sivil halka terörün durdurulması, dini müesseselere hak tanınması, ideoloji çalışmalarına devam edilmesi,
halkı kendi tarafına çekmek için geçici tavizler verilmesi vs. vardır.
Türk halklarının yeni Sovyet imparatorluğuna direnişine karşı defalarca kurnaz
politik manevralara başvurulmuştur. Örneğin, Sovyetlerin tavizlerinin sonsuza kadar
süreceğini düşünen yerli halk aldandığını zamanla öğrenecektir.
Ruslar Basmacı hareketini bastırmak için çeşitli hileleri kullanmıştır: Korbaşıların
anlaşmazlıklarını ustaca desteklemiş, para karşılığı birbiriyle savaşmalarına sebebiyet vermiş, Ruslar bir korbaşı ile savaşırken diğer korbaşının karışmama sözünü
almış, ilk hedefleri Basmacı liderlerini yakalayıp yok etmek olmuş vs. Lidersiz kalan savaşçılar ya başka korbaşıya katılmış ya da dağılıp gitmiştir. Sovyetlerin, açlık
çeken yerli halka un ve yağı Basmacılara karşı çıkmaları ve desteklerini çekmeleri
karşılığında vermeleri ilginçtir. Yokluk ve açlık sayesinde yerli halk Basmacılara gıdada yardım edemez duruma gelmiştir. Araştırmalarda, “halkın artık Basmacıları
desteklememeye başladığı” cümlesi sık sık karşımıza çıkmaktadır. Yani bunun arka
planında, yerli halkın Sovyet teröründen korkmaları da ‘destek çıkamama mevzusunda’ etkin bir rol oynamıştır.39
Basmacılık harekâtının kaybetmesinin en önemli sebeplerinden biri onların bir
araya gelememesinden kaynaklandığı dile getirilmektedir. Korbaşıların birbirinden
bağımsız hareket etmeleri, birbiri ile kavgalı olmaları, hareketin son aşamalarında
yerli halka katı davranışları kaybetmelerine neden olmuştur. Kabilecilik ve bölgecilik
düşüncesinin baskınlığı, Kırgız ile Özbek, Özbek ile Tacik korbaşıları arasında anlaşmazlıkların olması onların birleşmesine büyük engel olmuştur. Bazı korbaşılar arasında Rusları sadece kendi bölgelerinden kovmanın yeterli olacağı düşüncesi yaygındı.
Bağımsızlık mücadelesine dış ülkelerin yardımı mevcut muydu? sorusu tarihi
belgeler olmaksızın cevaplanamayacak bir sorudur. Konunun bu tarafını incelemek
eldeki verilerle yetersiz olacaktır. Basmacılık hareketine dış ülkelerden yardım yapıldığına veya öyle bir yardım olmadığına ilişkin tek bir görüş yoktur. Arşiv belgelerinin ve yeni bilgilerin bu konuda yetersiz olduğu ileri sürülmektedir. Sovyetlerin
zamanında tekrarlanan ortak bir tez vardı: “Basmacılara İngiltere, Türkiye, Fransa
ve diğer ülkeler yardım ediyordu”. Doğal olarak silah ve para yardımı sürekli gerçekleştirilmiştir. Şimdilerde acaba dış yardım gerçekten var mıydı görüşleri çok az da
olsa ortaya atılmaktadır. Dış yardım Türkistan’ın bölgelerinde farklılık gösteriyordu.
Örneğin Türkmenistan’da Cunaid Han “Eğer Rusya ile İngiltere arasında seçim yapmak gerekirse, ikincisini seçmek gerekir çünkü uzaktır”40 demiştir. Fakat yabancı
ülkelerin yardımı söz konusu muydu ve yeterli miydi sorusu doğmaktadır. Eğer mad38 Afanasyev Y, Opasnaya Rossiya, Traditsii Samovlastiya Segodnya, Moskova 2001, s.424.
39 Nortubayev Y, “Lihie Kavaleristı s Mauzerami i Drugie Mifı o Basmaçah”, http://www.fergananews.com, 08.07.2013.
40 Kadırov Ş, “Basmaçi İ Vneşnyaya Politika Aşhabada”, http://www.ng.ru/courier/2009-10-05/11_basmachi.html,
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di ve manevi destek olsaydı veya yeterli seviyede olsaydı, Basmacılar yiyecek bile
bulmakta sıkıntı çekerler miydi sorularının da cevabı henüz verilmemiştir.
Sonuç
Merkezi Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Basmacıların bağımsızlık mücadelesi hakkında çeşitli görüşler mevcut olmakla birlikte, şimdilik Basmacılara ilgili net bir görüş, ortak bir yaklaşım oluşmamıştır. Bazı araştırmacılar veya ülkeler Basmacıları
kahraman ilan ederken, diğerleri daha temkinli yaklaşmaktadır. Özellikle 2000’lerden sonra bu konuda yaşanan duraklama, Rusya’nın tutumundan kaynaklanmış olabilir. Rusya gibi güçlü komşuya karşı tutum sergilemenin kolay olmadığını hesaba
katmak gerekir.
Bağımsızlık için mücadele eden Basmacıların amaçlarının, isteklerinin ve fikirlerinin çeşitliliği arasında; onların arasında bağımsızlık, milli devlet kurma, cihat,
İslam devletini kurma, kendi kabilesini ve ailesini koruma, kızıl teröre karşı isyan,
dayatılan baskı ve kaba şiddete vs. karşı durma yer almıştır. İnsan doğası gereği
hepsinin aynı görüş ve davranış sergilemeyeceğini dikkate alırsak Basmacıların arasında iyileri de acımasızları da vardı. Onları siyah ve beyaza ayırmaktan kurtulma
zamanı çoktan gelmiştir. Basmacı gibi kötü isimle anılsa bile onların bağımsızlık
için imkânlar el verdiği kadar savaştıklarını, hayatlarından olduklarını söyleyebiliriz.
Bir keyfiyetten değil zorunluluklardan dolayı savaştıkları bir gerçektir. Basmacılar
Merkezi Asya devletlerinin tarihinin en önemli sayfalarını oluşturmaktadır. Bu nedenle Merkezi Asya devletleri Basmacılara olan yaklaşımını belirlemelidir. Her devlet
belirlediği ideoloji veya iktidar kaygısından dolayı tarihi olaylara tek yönlü ve ideolojik-siyasi şemada yaklaşmaya devam ederse, milli tarihlerine olan objektif yaklaşım
Sovyet döneminden çok az ileriye gidebilir.
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MUSTAFA ÇOKAY’IN (1890-1941) TUTTUĞU
OTOBİYOGRAFİK NOTLAR
Prof. Dr. Akram Habibulla*

Özet
Bu makale Mustafa Çokay’ın (1890-1941) Rus gazetesi Istorcheskii Arkhiv’in kenar boşluklarına bıraktığı notları ele almaktadır. Bu dergi, Çokay’ın kendi kütüphane
koleksiyonundan olup üzerine kendisi tarafından hem Arap hem de Kiril alfabesiyle
notlar yazılmıştı. Notlar Orenburg Müftüsünün Rusya Genel Valisine Raporu adındaki
orijinal arşiv belgelerinde yer almaktadır. Bu makale, bu notlara dayanarak Mustafa
Çokay’ın bazı politik görüşlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dergi, Mustafa Çokay, Notlar, Belgeler, Arşiv
AUTOGRAPHED NOTES BY MUSTAFA CHOKAI (1890-1941)
Abstract
This article deals with the notes left by Mustafa Chokai (1890-1941) on margins
of the Russian journal Istorcheskii Arkhiv. The journal was from Chokai’s own library
collection and notes made by him are written in both, Arabic and Cyrillic script.
They devoted to the original archival document, the “Report of Orenburg mufti to
Russian general governor.” The article is the attempt to analyze some political views
of Mustafa Chokai based on those notes.
Keywords: Journal, Chokai, Notes, Document, Archival
Мустафо Чўқайнинг (1890-1941) бир журнал ҳошиясидаги дастхатлари
Ғарб китобшунослигида “маргиналии” (marginalia) деган истилоҳ мавжуд. У китоб,
журнал ёки бирор ҳужжатнинг чеккасида ўқувчи қолдирган изоҳлар ва ёзувларни
англатади. Буни ўзбек тилида “ҳошия”, “ҳошиядаги ёзувлар”, дейилади. Ўқувчи ҳошияга
изоҳ ёзар экан, хаёлан муаллиф билан суҳбатга, мунозарага киришади. Муаллифнинг
хатоларини кўрсатишга, унинг фикрларига қарши ўз қарашларини ифодалашга ҳаракат
қилади. Муаллиф билан келиша олмаган баъзи ўқувчилар учун ҳошияда изоҳ ёзиш
ўқишдан ҳам муҳимроқ бўлиб қолади. Француз файласуфи ва ёзувчиси Вольтернинг
ёзувлари (1694-1778) унинг шахсий кутубхонасидаги китобларнинг ҳошиясида жуда
кўп сақланиб қолган. Улар бир неча жилдлик китоб ҳолида “Вольтернинг ҳошиялардаги
ёзувлар мажмуаси” (Corpus des notes marginals de Voltaire) номида нашр ҳам қилинган.
Яқинда бир журнални кўришга муяссар бўлдик. Уни Туркистон озодлиги учун
курашган йирик давлат ва жамоат арбоби Мустафо Чўқай ўқиб, ҳошияларида ёзувлар
* Indiana Üniversitesi Bloomington, Herman B Wells Kütüphanesi
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қолдирган экан. Бу журнал СССР Фанлар Академиясининг Тарих Институти томонидан
1939 йилда нашр қилинган Исторический архивнинг (Тарихий архив) иккинчи сонидир.
Журналнинг мазкур нусхаси бугунги кунда Америка Қўшма Штатлари, Урбана-Шампайн
шаҳридаги Иллинойис университетининг кутубхонасида сақланади.1 Шуни таъкидлаш
жоизки, 1919 йилда чиқа бошлаган Исторический архив журналининг 1954 йилгача
бор-йўғи ўнта сон нашр бўлган ва кейин тўхтаб қолган. 1992 йилдан бошлаб Россия
хукуматининг Архив ишлари қўмитаси яна шу номда, йилда олти марта чиқадиган
даврий нашр чоп эта бошлади.
Демак,қўлимизда Исторический Архив журналининг қачонлардир Мустафо Чўқайнинг
шахсий кутбхонасида сақланган нусхаси. Унинг авантитул варағининг тепасидаги ўнг
бурчакда қалам билан арабий имлода Мустафо Чўқай ўғли
[расм 1] деб ёзилган. Журналнинг титул варағига эса Мустафо Чўқай ўзининг шахсий
имзосини чеккан [расм 2]. Журналдаги бу ёзув ва имзо унинг эгаси Чўқай эканлигига
аниқ далилдир.
Журналнинг 117-220 бетларидаги ҳошияларга оддий қаламда бир қанча ёзувлар
битилган ва матндаги баъзи сўз, ибора ҳатто жумлаларнинг тагларига чизилган. Савол
туғилиши табиий. Бу ёзувлар ва чизиқлар журнал эгаси Мустафо Чўқайга тегишлими
ёки бошқа ўқувчигами? Улар шахсан Мустафо Чўқайга тегишли эканлигига етарлича
далиллар мавжуд. Биринчидан, мазкур саҳифалардаги мақола рус-қозоқ алоқалари
тарихига доир бир ҳужжат-ки, уни Мустафо Чўқай диққат билан ўқиганлиги шубҳасиз.
Иккинчидан, ҳошиялардаги ёзувлар икки имлода, ҳам арабий ҳам кирилл имлосида
битилган. Албатта, Мустафо Чўқай бу икки алифбони ҳам бирдай билган ва бемалол
ёза олган.
Авваламбор, журналнинг ўша 117-220 бетларидаги мақола хусусида маълумот берсак.
Мақола таниқли рус тарихчиси Михаил Вяткин (1895-1967) томонидан таёрланган ва
“Журнал Оренбургского муфтия” деб номланган. Муаллиф бу мақолада Россиянинг
биринчи муфтийси Муҳаммаджон Ҳусаиновнинг (1756-1824) феодал-крепостнойлик
даври Архиви, ГАВКЭда2 (Государственный архив феодально-крепостнической эпохи)
сақланаётган ҳисоботини нашр қилган ва унга сўзбоши ҳам ёзган. Маълумки, 17831797 йиллар давомида қозоқларнинг Байбақти уруғидан чиққан қўмондан Сирим
Датов (ваф. 1802й.) чор ҳукуматига қарши Кичик жуздаги исёнларга раҳбарлик қилган.
Исённи бостириш ва Сирим Датов билан музокаралар олиб бориш учун чор ҳукумати
муфтий Муҳаммаджон Ҳусаиновдан фойдаланган. 1790 йилнинг март-июнь ойларида
муфтий Кичик жузда бўлган ва Уфа генерал-губернатори Александр Пеутлинг (17391795) номига ўз сафари ҳақида тўлиқ ҳисобот ёзган. Ушбу ҳисоботнинг, юқорида
таъкидлаганимиздек, асл нусхаси архивда сақланади ва уни Вяткин сўз боши ёзиб,
1
2

Журнал ҳақида менга маълумот берган дўстим, Иллинойис Университети Кутубхонаси Славян тиллар
бўлимининг бошлиғи Кристофер Кондиллга (Christopher Condill) миннатдорчилик билдираман.
Бу архив бугунги кунда «Российский государственный архив древних актов (РГАДА)» деб аталади. http://rgada.
info/?page=2 (кўрилди 01.11.2017)
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нашр қилган. Шуни таъкидлаш жоизки, муфти Ҳусаиновнинг ҳисоботи чор ҳукумати
қозоқларнинг Кичик жузи орасида олиб борган мустамлакачилик сиёсати ва Сирим
Датов раҳбарлигидаги исёнлар, рус-қозоқ муносабатлари тарихини ўрганишда биринчи
даражали муҳим манбадир.
Мустафо Чўкай мақолани тўлиқ, диққат билан ўқиган ва униннг ҳошияларида ўз қўли
билан қора қаламда изоҳлар ёзиб қолдирган. Матндаги баъзи жумлалар ва абзацларнинг
тагига чизиб чиққан. Ҳошиялардаги ёзув ва изоҳларнинг умумий сони саккизта бўлиб,
улардан иккитаси Вяткиннинг сўзбошисига тегишли ва улар кирилл имлосида битилган.
Қолган олтитаси Муҳаммаджон Ҳусаинов ҳисоботининг асосий матнига тегишли ва улар
Араб имлосида битилган. Улардан биттаси эса иккала имлода ҳам ёзилган.
Кирилл ёзувида битилган иккита изоҳ журналнинг 124- саҳифасида ва улардан
биринчиси Вяткиннинг “некоторые моменты царской колониальной политики толковали
феодалов «черной кости» на выступления” деган жумласи хусусидадир. Бу жумлада
Вяткиннинг “қора суяк феодаллар” ибораси ўқувчи учун тушунарсиз. Чамаси бу иборани
Мустафо Чўқай ҳам тушунмаган шекилли, унинг тагига чизиб, ҳошияда «феодалы
«черной кости»? деб ёзган ва сўроқ белиси қўйган [расм 3]. Ҳошиядаги иккинчи изоҳ
«Эр-Али 1791» [расм 3] эса асосий матндаги Эр-Али султоннинг 1791 йилда Кичик жузга
хон этиб тайинланиши ҳақидаги маълумотга алоқадор. Аслида, Сирим Датов шундан
кейин Россиянинг гумаштаси Эр-Алига қарши исён кўтраган.
Энг диққатга сазовор изрҳлардан бири 126-бетнинг ҳошиясидадир. Мустофо Чўқай
араб имлосида «лаин муфтини тутиб олиш ҳақинда»
деб изоҳ қолдирганким [расм 4], бу асосий матндаги бутун бир абзацнинг мазмунининг
ифода этган. Бу ерда Мустафо Чўқай муфти Муҳаммаджон Ҳусаиновни қозоқларни
руслар томонга ағдармоқчи бўлиб, чор Россияси манфаатларини ҳимоя қилиб, уларга
ҳизмат қилиб юрганлиги учун уни “лаин”, яъни “лаънати” деб, унга ўзининг нафратини
ифода этган.
Журнал ҳошиясида Мустафо Чўқай томонидан қолдирилган бошқа изоҳлар эса,
матнда кирил имлосида ёзилган шахс номларининг араб имлосидага кўриниши
Мулла Касым Ишмакеев
ҳолос. Улар, Бекчурин
Мулла Губайдулла Феткулллин
Нур-Али хан
ва Беричевский (
Берщ) (Расмлар 5, 6).
Қизиқ ... Қачонлардир Мустафо Чўқайнинг шахсий кутубхонасига тегишли бу
журнал қандай қилиб Америка Қўшма Штатларига келиб қолган. Бу саволга мазкур
журналнинг биринчи саҳифасининг чап томонидаги ҳошияда ёзилган изоҳ (расм
7) аниқлик киритади. Унда шундай ёзилган “Lib Russ & Slav Mat 11 mar 60 Perlstein
= v 2,” яъни “Library of Russian and Slavic Materials, March 11, 1960. Perlstein = v 2,” –
деб ёзилган. Бундан маълум бўлишича, журнал 1960 йил 11 Март куни нью-йорклик
китобфуруш Израел Перльштейндан (1897-1975)3 сотиб олинган. Асли польшалик
3

Израел Перлбштейн ҳақида қаранг http://rs5.loc.gov/service/mss/eadxmlmss/eadpdfmss/2009/ms009207.
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муҳожир, Перльштейн китобфурашлик билан шуғулланган, у асосон Шарқий Оврупо
мамлакатларига сафар қилиб, у ердан нодир китобларни олиб келиш ва Америкадаги
илмий кутубхоналарга сотиш билан тирикчилик қилган. Демак, бу журнални Иллинойис
университети кутубхонаси 1960 йилда сотиб олган.
Хулоса қилиб шуни айтмоқчимизки, жаҳоннинг йирик кутубхоналарида Мустафо
Чўқайга тегишли бўлган китоб ва журналлар ҳақида маълумотлар тўплаш орқали
унинг шахсий кутубхонасини тиклаш ва шу орқали унинг нималар ўқиб, нималарга
қизиққанлиги ҳақида тадқиқот қилишмумкин. Ҳошиялардаги ёзув, изоҳлар эса унинг
у ёки бу тарихий воқеа, шахсга бўлан муносабатини, сийсий қарашларини ўрганишда
бирламчи манба вазифасини ўташи шубҳасиздир.
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TÜRKİSTAN’IN BİRLİĞİ İÇİN MÜCADELE EDEN BİR AYDIN
VE POLİTİKACI OLARAK: MUSTAFA ÇOKAY
Doç. Dr. Seyitkali Duysen*
Doç. Dr. Zhabay Kaliyev**

Özet
Bu makale, Türkistan fikrinin kurucularından biri olan ve bu fikri gerçekleştirmek
için mücadele veren Mustafa Chokai’nin sosyal ve siyasi etkinliklerini ele almaktadır.
Bu çalışmada Mustafa Çokay’ın hayatı ve mücadelesi, bilimsel literatür ve yayınlanmış makaleler temelinde araştırılmıştır. Batı Avrupa’daki siyasi grupların ilgisini
Türkçe konuşan ulusların bağımsızlık mücadelesine çekmeye ve bu grupların politik
desteğini almaya çalışması çok önemlidir. Aynı zamanda Rusya’da yaşayan Müslümanların gerçek sorunlarını tüm dünyaya göstermeye çalışmıştır. Mustafa Çokay’ın
Türkistan’ın birliği ile ilgili faaliyetleri ve bağımsızlık mücadelesi, ulusal düşünceyi
belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Türkistan’ın birliği fikri ve mücadelesi, tarihte hiçbir zaman unutulmayacak.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Çokay, Türkistan, Alaş, Türkler
AS A POLITICIAN AND INTELLECTUAL STRUGGLING FOR THE UNITY OF
TURKESTAN: MUSTAFA CHOKAI
Abstract
This article covers the social and political activity of Mustafa Chokai, who was
one of the founders of the Turkestan idea and struggled to realize it. Mustafa Chokai’s life and struggle had been researched on the basis of scientific literature and
published articles. It is very important that he tried to attract the attention of the
Western European political groups to the independence struggle of the Turkic-speaking nations and to seek their political support, as well as he made an attempt to
show the world the real problems of Muslims in Russia. Mustafa Chokai’s activity on
the unity of Turkestan and his struggle for independence plays an important role in
setting national idea. His idea and struggle for the unity of Turkestan will never be
forgotten in the history.
Keywords: Mustafa Chokai, Turkestan, Alash, Turkic Peoples
Bağımsızlığımızı daima sürdürebilmemiz, devlet olarak kalabilmemiz için bağımsızlık yolunda mücadele veren, önderlik eden şahıslarımızın çalışmalarını bilmek,
onları halkımıza tanıtmak önemlidir. Böyle şahıslarımızdan birisi Mustafa Çokay’dır.
O geçen yüzyılın başında Türkistan Birliği fikrinin temeli oluşturup onu gerçekleştir* Kazakistan Devlet Tarih Enstitüsü Öğretim Üyesi
** Kazakistan Devlet Tarih Enstitüsü Öğretim Üyesi
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mek için mücadele vermiştir. Çokay, Türkistan birliği fikrini sürgünde olduğu zaman
gerçekleştirmeye çalışmıştı.
Mustafa Çokay, I dünya savaşından önce, hatta öğrencilik çağında Türkistan
halklarını istiklâl mücadelesi yolunda birleştirmek fikrini desteklemişti.
Mustafa Çokay bu mücadelede kökümüz bir Türkiye ile yakın bir temasta olmak
gerektiğini anlamıştı. O Petersburg şehrinde eğitim aldığı dönemde Türk soyundan gelen öğrenciler tarafından Türkiye’ye yardım etmek amacında kurulan gizli
bir kurum faaliyetlerine yardım etmişti. Sadık Ötegen isimli arkadaşıyla Petersburg
şehrindeki Türkiye’nin elçisi Turhan Paşa’ya Türkiye’ye dostluk, arkadaşlık, akrabalık
yardımı olarak birkaç altın verdiğinde elçi gözyaşlarını tutamamıştı.1
Karısı Mariya Çokay’ın yazdıklarına göre Mustafa Çokay, Türkiye önderi Mustafa
Kemal’e büyük saygı duymuş ve Türkistan için onun gibi bir reformcu gerek diye
hayal etmiş.2
O hep şunu söylüyordu: “Türkistan halkı için birliğin olmaması çok tehlikelidir.
Biz bu konuda çok zayıfız. İsviçre örneğinde olduğu gibi konfederal bir devlet kurmamız için dirlik ve huzur gereklidir. İçimizdeki çekişmeler bir gün patlayabilir. İşte
bu zaman güçlü komşularımız bundan yararlanmak ister. Rusya politikasının “böl ve
yönet” olduğunu biliyoruz. Bu, İmparatorluğun geleceğini düşünenler için güzel bir
fırsat olacaktır. Türkistan’da 5 cumhuriyetin olması hiç gerekli değildir. Hepimiz bir
milletiz, bizim dinimiz bir, dilimiz bir. Sadece bizi ayıran lehçelerimiz. Hepsine eşit
saygıyla davranmalıyız.
Devlet kimseyi ayırmıyor. Biz, Rusya ile saygı ve dostluk ilkeleri temelinde yaşamalıyız. Bunu bize coğrafiya söylüyor, çünkü ülkelerimiz yan yanadır. Kötü millet
yok, sadece aralarında kötü insanlar var. Ve bir ülkenin insanlık seviyesi, yaşayan
vatandaşların insancıllığına bağlıdır.”3
M.Çokay “Türkistan Birliği” fikrini Kazakistan’daki Alaş mücadelesi ile bağlayarak, 1917 yılı Rusya’daki devrimler döneminde ve ondan sonraki Sovyet devleti altında yaşayan Türk halklarını bir araya toplayıp, önceden birlik ve bereberlik içinde
yaşayan güçlü bir Türk halklarının devletini tekrar yerine getirmeye çaba gösterdi.
O sadece Türk dilinde konuşan halkları değil, Orta Asya’da yaşayan Farsça konuşan Tacikleri, hatta Slav asıllıları (sadece Orta Asya’ya 1917 devrimden sonra gelen
Rusça konuşan Slav asıllıları yabancı olarak saymış) “Türkistanlı” olarak kabul etmiş.
Böylece Çokay’ın etnik ayrımcılık yapmadığını görmekteyiz.
Kazaklar, önceden Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Nogay ve Başkurtlara “Altı
1
2
3

Хасен Оралтай. Мұстафа Шоқай және оның шет елдердегі ізбасарлары // Қазақ тарихы. 2007. № 2. 5-14
беттер (Hasen Oraltay, Mustafa Çokay ve onun yurt dışındaki talebeleri// Kazak tarihı. 2007. №2. 5-14 sayfalar).
Чокай М. Я пишу Вам из Ножана... – Алматы: «Қайнар». 2001. – 24 б. (M.Çokay. Nogent’ten size yazıyorum...
Almatı: “Kaynar” 2001.-s.24.).
Чокай М. Я пишу Вам из Ножана... – Алматы: «Қайнар». 2001. – 27-28 б. (M.Çokay. Nogent’ten size yazıyorum... Almatı: “Kaynar” 2001.-s.27-28).
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Alaş” demişti. Hepsi Müslümandır. M. Çokay “Türkistannıñ qïlı tağdırı” (Türkistan’ın zor kaderi) kitabında, Bolşevikler, bir toplumdan oluşan Türkistan’ı sovyet
cumhuriyetlere ayırarak onları, “13 yüzyıldan fazla devam eden tarihi ismini taşıma
hakkından ayırdı” diye yazıyor. 1924 yılından itibaren Türkistan’daki “milli sınırları
belirlemek” diye adlandırılan “tarihi olaydan” sonra halkın tarihi adını kullanmak da
yasaklandı. Türkistan yerine “Sovyet Kazakistan’ı” ve “Sovyet Orta Asya’sı” kavramlarını kullanılmaya başlandı.4
Mustafa Çokay kitabında Türk halklarını böyle ayırmanın sebebini anlatmaya çalıştı:
“Türkistan’ın böylece birkaç bağımsız devlet olarak sahte bir şekilde ve zorla
parçalaması, Sovyet hükümetine birkaç bakımdan avantaj sağlamıştı. İlk olarak,
Sovyet iktidarı için, Sovyet bayrağının altında olsa bile Türkistanlı Türklerin milli-siyasi birliğinin güçlenmesine karşı mücadele etmesi için kolaylıklar sağlamaktadır.
İkincisi, Bolşevik veya Stalin’in açıkladığı gibi “sadece adı ve soyadı bakımından
milli özelliğe sahip, ancak enternasyonalist ve sosyalist olan insanı oluşturmaya yönelik “milliyetler politikasını” başarabilmektir. Aslında, Bolşeviklerin, Türkistan’da
yaptığı milliyet politikasında eski Rus sömürgeci emperalizminin hedeflerini gerçekleştirmeye, açıkça söylersek Rus iktidarını kurmaya çalıştılar”.5
17-20 Ekim 1917’de Taşkent şehrinde Türkistan ve Kazak Müslümanlarının kongresi yapıldı, “Şura-i İslam” ile “Turan” birliği dağıtılarak, yerine “Müslümanlar Birliği”ni (“İttifak-i Müslüman”) kurma hakkında karar alınmıştı. Bu toplantıya Çokay da
davet edilmişti. Ancak o dönemde meydana gelen siyasi olaylar bu fikri gerçekleştirmeye hiç fırsat vermemiştir.
Mustafa Çokay 1918 kışında Yekaterinburg’ta “Türkistan” örgütü kurulmasının
öncülüğünü yapmıştı. Örgüt başkanının yardımcısı olarak Z. Validi seçildi. Bu örgüt,
Türkistan, Başkurdistan ve Tataristan’daki milli bölümleri bir araya topladı.
1917-1918 yılları Orta Asya’da milli cumhuriyetler kurulmaya başladığında Alaş
Orda Özerk Cumhuriyetine Sırdariya ve Yedisu ilçelerinin dahil olmama tehlikesi vardı. Mustafa Çokay ise, Sırdariya ilçesinde kongre yaparak ve durumu halka anlatarak, Alaş Orda’ya (yani Kazakistan’a) bu ilçelerin dahil olmasını sağlamıştı. Eğer o
dönemde Kazak ülkesini idare etmeye Geçici hükümiyet tarafından onaylanan komiserler, yani M.Tınışpayev, M.Çokay, A.Bökeyhanov, bir araya gelmeden ülkeyi ayrı
ayrı yönetmeye karar verseydi, günümüzdeki Kazakistan da olmazdı.
M.Çokay’ın doğrudan yardımı ile 1920 (1921) yılında Buhara’da “Türkistan Milli
4

5

Шоқай Мұстафа. Түркістанның қилы тағдыры. / Құраст. Б.Серікбайұлы Қошым. - Ноғай. –
Алматы: «Жалын». 1992. - 184 бет (Mustafa Çokay Türkistan’ın zor/ Derleyen. B.Serikbayoğlu Koşım. - Nogay-Almatı: “Calın”. 1992. – s 57-58).
Шоқай Мұстафа. Түркістанның қилы тағдыры. / Құраст. Б.Серікбайұлы Қошым. - Ноғай. –
Алматы: «Жалын». 1992. - 184 бет (Mustafa Çokay Türkistan’ın zor kaderi/ Derleyen. B.Serikbayoğlu Koşım.
- Nogay-Almatı: “Calın”. 1992. – s 58).
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Birliği” partisi (TMB) kurulmuştu. Bu örgüt o zamandaki Rus ve Müslüman muhacirlerinin eserlerinde “Türkistan Milli Komitesi”, “Orta Asya Komitesi” olarak geçiyordu.
Tarihçi K.Esmağanbetov’ın fikrine göre bu bir örgütün farklı adlarıdır.
Mustafa Çokay, Sovyetler ülkesinde Türkistan fikrini gerçekleştiremediği için Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmıştı. Çokay, Paris şehrinden bir saatlik mesafede
olan Nogent Sur Marne adlı küçücük bir kentte yaşamıştı.
M.Çokay’ın karısı Mariya, Hazar denizi’nde vapur aracılığıyla uğurlayanlardan birisinin kazak subay olduğunu yazmış. Subay, Kazak asıllı, Aday boyundan ve Mustafa’nın arkadaşı diye belirtmiş.6 Araştırmacıların fikrine göre, Mustafa’ya vapurla Bakü’ye ulaşmasına yardım eden Albay Ospan Köbeyov olabilir. Bu, kazak aydınlarının
ideolojik bakımdan muhalif olmalarına rağmen, başlarına zorluk geldiğinde birbirine
yardım ettiğini göstermektedir.
Çokay uzak ülkelere kendi canını korumak amacında kaçmadı, o mücadelesini
devam ettirmek için gitti. Mustafa Çokay’ı araştıran filolog Bakıt Sadıkova’nın Fransız Dış İşleri Bakanlığı arşivinde bulduğu bir belge de bunu ıspatlamaktadır. “1921
yılının yazında Türkistan örgütünün taalimatları doğrultusunda Mustafa Çokay Avrupa’ya gelip, Paris’e yerleşti. Şu an Mustafa Çokay, Müslüman Doğu’daki Bolşeviklerin
politikası konusunda Rusya ve Avrupa basın kuruluşları ile çalışmaya devam etmektdir.7 Bağımsızlık mücadelesini veren bu siyasi örgütü, Mustafa Çokay Avrupa’da olsa
da 20 yıldır yönetmiştir.8
Avrupa’da Mustafa Çokay haricinde Türkistan Birliği fikrini destekleyen başka
milletler de vardı.
Türk kökenli halklar (Kazak, Özbek, Karakalpak, Kırgız, Türkmen, Tatar, Başkurt
ve başkaları) bağımsızlık mücadelesine Batı Avrupa ülkelerindeki siyasi grupların
dikkatini çekmeye ve I. dünya savaşı sırasında onlardan siyasi destek almaya çalışmışlardı. Rusya Müslümanlarının dertlerini bütün dünyaya anlatmak için Rusya’da
yaşayan Başkurt, Tatar, Kırım Tatarlarının aydınları çok çaba göstermişti.
Fakat Batı ülkelerinin siyasi seçkin elitinin birçoğu alıştığı gibi Rusya İmparatorluğundaki Orta Asyalı Türk kökenli halkları “Tatarlar” (eskiden Moğol-tatarlar anlamına uygun olarak) diye adlandırmıştı.
14 Aralık 1915’te Fransızların “Le Temps” gazetesinde çıkan bir habere göre
Rusya’da yaşayan 20 milyon Türk-Tatar Müslümanlarının bir parçası olan 7 milyon
Türk ve 6 milyon Kazak’tan oluşan bir topluluğun milli temsilcileri Macaristan’a gelip,
halkının İdil ve Hazar arasında Kazan hanlığını yeniden kurma ve Türk medeniyetini
koruma isteklerini Avrupa Topluluğuna ileterek destek istemişti. Temsil edenlerin
6
7
8

Чокай М. Я пишу Вам из Ножана... – Алматы: «Қайнар». 2001. – 67-68 б. (M.Çokay. Nogent’ten size yazıyorum... Almatı: “Kaynar” 2001.-s 67-38)
Садыкова Б. Мустафа Чокаев. - Алматы (Sadıkova B. Mustafa Çokay. – Almatı) s 92.
Есмағанбетов Көшім. Тәуелсіздіктің таңшолпаны // Егемен Қазақстан. 2007 жыл 9 қаңтар (Esmağanbetov Köşim. Bağımsızlığın ufuğu// Egemen kazakistan. 9 Ocak 2007).
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arasında “Türk Yurdu” gazetesinin editörü Yusuf Akçura, “Fyuza” gazetesinin editörü, Profesör Ali Hüseynzade, İlahiyatçı Profesör Muhammed Assad Aselibzade,
Mukumaddin Beytşayu gibi Türk-Müslüman aydınları bulunmuştu. Temsilciler daha
sonra Almanya’ya gitmiş, yoldayken Vena şehrine uğrayarak, aşağıdaki isteklerini
söylemiştir:
1. Buhara ile Hive’yi Rus iktidarından alıp Türkistan’a dahil etmek;
2. Kazaklara siyasi ve idari bağımsızlık sağlamak;
3.Kazan ve Kırım Hanlıklarını tekrardan kurmak. Kırım Hanlığını Türk sultanlarının himayesine vermek;
4. İdil nehri ve Hazar denizini nötral olarak tanımak.9
Mustafa Çokay, Türk-Müslüman aydınlılarının çoğunluğuyla tanışmış, Türk halklarının bağımsızlığı yolundaki mücadelesinde hem fikir olmuştu.
Tatar halkının aydını Rusya İmparatorluğu Devlet Dumasının milletvekili Sadrettin Maksudi, Mustafa Çokay hakkında Müslüman milletvekillerinden en iyisi demişti.
Maksudi, 1909 yılında Rusya milletvekilleri ile birlikte İngiltere’ye gitmiş, İngiliz
kralı VII Eduard’la görüşmüş, İngiliz aristokrasisi ile yapılan toplantılarda Rusya’daki
Türk-Müslüman halkların kaderini anlatmıştır.10
1924 yılında Mustafa Çokay Britan hükümdarının davetiyle toplantıya katılıp
Fransızca yaklaşık iki saatlik bir konuşma yapmıştı.11
M.Çokay yabancı ülkelerdeki Kazak diasporasını değil bütün Türk halklarını düşünmüştü, 1930 yıllarında Doğu Türkistan’da Çin sömürgecilerine karşı mücadele
hakkında “Genç Türkistan” dergisinde bir dizi makale yazmıştı. Bu ayaklanmalarda
Kazaklar önderlik yapsa da o bölgedeki tüm Türk halklarının temsilcileri katılmıştı.
Tarihçi, M.Koygeldiyev, “Türkistan Birliği” fikrinin Türk halklarıyla beraber hayata geldiğini, zor vakitlerden geçerek korunma görevini yaptığını söylüyor. Mustafa
Çokay’ın böyle bir zor dönemde dünyaya gelmesi, “Türkistan Birliği” (başka bir deyişle Ulu Türkistan) fikrinin nesilden nesile ulaşmasını ve devam etmesini sağladı.12
Uzun yıllar boyunca Türkistan halklarının birliği ve bağımsızlığı yolundaki mücadele
tarihinde ayrı bir yeri olan, II. Dünya Savaşının başlamasıyla dağılan bu örgütün
manevi lideri M.Çokay idi.
TMB’nin yayın kurumu olan 1929 yılının Şubat ayında Almanya’da çıkmaya başҚамзабекұлы Дихан. Әлихан Бөкейхан: тізе қосып отырған 5 миллион қазақ // Егемен Қазақстан.
2016 жыл 10 сәуір (Kamzabekoğlu Dihan. Alihan Bökeyhan: beraber olan 5 milyon kazak// Egemen Kazakistan . 10
Nisan 2016).
10 Қамзабекұлы Дихан. Әлихан Бөкейхан: тізе қосып отырған 5 миллион қазақ // Егемен Қазақстан.
2016 жыл 10 сәуір (Kamzabekoğlu Dihan. Alihan Bökeyhan: beraber olan 5 milyon kazak// Egemen Kazakistan . 10
Nisan 2016).
11 Мұстафа Шоқай мұраттары // Астана ақшамы. 2011 жыл 24 қыркүйек (Mustafa Çokay muratları //
Astana akşamı. 24 Eylül 2011).
12 Қойгелдиев М. Түркияның ұлы перзенті // Қазақ тарихы. 2007. № 2. 26-28 беттер (Koygeldiyev M.
Türkiye’nin ulu çocuğu// Kazakistan tarihı. 2007. №2. s.16),
9
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layan “Genç Türkistan” dergisi de Çokay tarafından yönetilmiştir. M.Çokay bu örgütün Avrupa şehirlerinde gerçekleştirilen birçok toplantılarında siyasi konuşmalar
yapmıştı. 1927’de Alman şehri Heidelberg’de yapılan bir toplantıda Mustafa Çokay,
sunduğu raporunda Sovyet hükümetinin Türkistan’daki milliyetler politikası hakkındaki gerçekleri anlatmıştı.
Mustafa Çokay ismi, yurtdışında bulunsa da, SSCB’deki Kazaklar ve diğer Türk
halkları için Sovyet sömürge sistemine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi sayesinde daha iyi tanındı. Ne yazık ki Sovyetler döneminde Mustafa Çokay “Pantürkist”,
“İslamcı”, Milliyetçi, faşistlerle işbirliğini yapan bir hain olarak tanınmıştır.
Türkiye’deki Kazak ilim adamı Abdulvahap Kara, birkaç ülkenin arşivlerinden
bulduğu kaynaklardan yararlanarak, “Mustafa Çokay’ın hayatı ve mücadelesi” adlı
doktora tezini yazmıştı. Bu tez 2002 yılında İstanbul’da, 2004’te ise Almatı’da kitap
olarak yayınlandı.
II. dünya savaşı sırasında Türk halkları, özellikle düşman tarafına esir düşenler
zorluklar çekmişti ve kayıplar vermişti. A. Kara’ya göre, II. Dünya Savaşı sırasında
Alman faşistlerinin esir kamplarında 1 milyona yakın Türk kökenli halk hayatını kaybetmiştir.13
Esir düşmüş sovyetlerin Türk asıllı askerlerin arasında M.Çokay ismi efsane gibi
yayıldı. Çokay, esirlere bir millet temsilcisi olarak değil, ayrımcılık yapmadan, Türk
halkının temsilcisi olarak bakmıştı. Orta Asyalı bir esir askerin, Tatar askerine verdiği
şu cevap bunu ispatlamaktadır: “Geçenlerde Berlin’den gelen Çokay efendi ne kadar
güzel konuşmuştu. Burada Tatar, Kırgız diyen bir şey yok, ama Türkistanlılar var.
Hepimiz Türkistanlıyız.... O özel bir kişidir. O, vakti geldiğinde halkı bu işkenceden
kurtaracağını da göreceğiz” demiş.14
Faşist Almanlar, Mustafa Çokay’ı esir kamplarına getirerek, oradaki askerlerden
oluşan Türkistan Lejyonu’nu yönetmeyi teklif etmiştir. Ancak, faşistlerin Türkistan’a
bağımsızlık vereceğine güvenmeyen Mustafa Çokay bu teklifi kabul etmemiştir.
Türkistanlı esirlerin kaderinin zor olduğunu gören Çokay, çektiği acıları, ümitsizliği göstermemeye çalışmıştı. Gelecekten ümidini kesmemeye çağırmıştı.
Karısı Mariya’ya yazan mektuplarından birisinde şöyle demiş: “Bana ümitle bakan, bu mutsuz insanlara yardım edemediğim için acı çekiyorum, bunun yalan olduğunu bilsem bile onların iyiliği için onlara yardım edeceğim diye söz veriyorum.15
A. Kara fikrine göre, Mustafa Çokay, savaş sırasında Almanya’ya hizmet etmeye13 Әбдіуақап Қара. Түркістан легионының ақиқаты - свастика мен қызыл жұлдыз арасындағы
жанталас. – Астана: «Педагогика-Пресс Баспа үйі». 2011. 4 б. (Abdulvahap Kara. Türkistan lejyonunun
gerçeği – Gamalı haç ile Kızıl Yıldız arasındaki mücadele, Pedagogika Press yayın evi, 2001. s.4)
14 Әбдіуақап Қара. Түркістан легионының ақиқаты - свастика мен қызыл жұлдыз арасындағы
жанталас. – Астана: «Педагогика-Пресс Баспа үйі». 2011. 42 бет (Abdulvahap Kara. Türkistan lejyonunun
gerçeği – Gamalı haç ile Kızıl Yıldız arasındaki mücadele, Pedagogika Press yayın evi, 2001. s.42)
15 Әбдіуақап Қара. Түркістан легионының ақиқаты - свастика мен қызыл жұлдыз арасындағы
жанталас. – Астана: «Педагогика-Пресс Баспа үйі». 2011. – 42 б.
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ceği anlaşıldığında faşistlerin Doğu Toprakları Bakanlığının bakanı Rosenberg tarafından öldürülmüş olabilir.
Çünkü Mustafa Çokay, önce faşist Alman liderlerle ittifak etmeyi istemişti, ancak
sonra düşüncelerinin yanlış olduğunu fark ederek uzaklaşmaya başlamıştı. Karısına
yazdığı bir mektupta, “böyle bir işkenceyi görmektense ölmem daha iyidir” diye
yazmıştır.
SSCB lideri Stalin, Mustafa Çokay’ın Batı Avrupa gazetelerinde yayınlanan makalelerini okuyunca bu fikrin Sovyetlere yayılma tehlikesinden endişelenmiştir ve
engellemeye çalışmıştır.16
O dönemde Kazakistanlı “Yenbekşi Kazak” (Çalışan Kazak) “Kızıl Özbekistan” gazeteleri, “Jas Türkistan” (Genç Türkistan) gazetelerinde yayınlanan Mustafa Çokay’ın
“anti-sovyet” makalelerini engellemeye çalıştı.17
Bilindiği üzere II. Dünya Savaşı sırasında Mustafa Çokay, Bolşevikler ve Faşistler
arasında kalmış, esir düşen Türk kökenli askerlerin hayatını kurtarmak için mücadele vermişti. Dolaysıyla, B.Ayagan, A.Kaken ve başka da araştırmacıların fikirlerine
göre, Çokay NKVD yetkilileri tarafından öldürülmüş olabilir.18 Yazar Amantay Satayev de, Çokay suikastinin SSCB tarafından yapıldığını ifade eder.19
Araştırmacı, tarihçi Darhan Kıdırali’nin fikrine göre, Rosenberg de, Çokay’ın
yanında bulunan Vali Kayum ve başkaları, NKVD yetkilileri de Çokay’ın ölümünden
sorumludur.20
Biz de, Bürkitbay Ayğan, yazarlar Amantay Satbayev ve Amantay Kaken’in ortaya koydukları varsayımı, yani Çokay ölümünden NKVD yetkililerinin sorumlu olduğunu kabul ediyoruz.
Bağımsızlık sonrası Mustafa Çokay ismi ülkemize geri döndü. 2001 yılında Mustafa Çokay’ın 6 bin sayfalık yazıları, Cumhurbaşkanımız N.A. Nazarbayev tarafından
verilen destek sayesinde ve dönemin Başbakanı İmangali Tasmaganbetov yardımıyla Fransa’dan ülkemize ulaştırıldı. 2011 yılında Astana’da “Bağımsız Kazakistan ve
Mustafa Çokay Muratları” adlı konferans düzenlendi. Bu konferansta ilk kez “Mustafa Çokay yoluyla” belgeseli sunuldu.21
Karısı Mariya, Mustafa’ya: “Sen hep diyorsun ki, Ruslar Türkistan’a hiçbir zaman
bağımsızlığını vermeyecek. O zaman senin hep yaptıkların sadece bir hayal mi?”
16 Омарбеков Т. Мұстафа Шоқайдың эмиграцияға кетуінің кейбір мәселелері // «Қазақ тарихы».
1997, № 3. 26 б. (Omarbekov T. Mustafa Çokay’ın göç etmesinin sebebi// “Kazakistan tarihı”. 1997, №3. s. 26).
17 Чокай М. Я пишу Вам из Ножана... – Алматы: «Қайнар». 2001. – 29 с. (M.Çokay. Nogent’ten size yazıyorum...
Almatı: “Kaynar” 2001.-28 s.).
18 Кәкен Амантай. Жұмбақ өлім // Егемен Қазақстан. 2006 жыл 22 наурыз (Kaken Amantay. Gizemli ölüm//
Egemen Kazakistan. 22 Mart 2006).
19 Аргументы и факты Казахстан. № 27. 2001 (Argumenti fakti v Kazakist).
20 Қыдырәлиев Дархан. Мұстафа Шоқай. – Астана: «Фолиант». 2007. - 320 бет (Kıdıraliyev Darhan. Mustafa
Çokay.- Astana “Foliant”. 2007. s.250-258).
21 Мұстафа Шоқай мұраттары // Астана ақшамы. 2011 жыл 24 қыркүйек (Mustafa Çokay muratları //
Astana akşamı. 24 Eylül 2011).

168

DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

diye sormuş. O zaman Mustafa böyle cevap vermiş: “Evet, gerçek öyle. Ancak sonsuz
olan bir şey yoktur. Rusya’da da değişimler meydana gelecektir. Biz komşularımızdan
asla uzakta kalamıyoruz. O yüzden ister istemez, Rusya ile dostluk ilişkilerinde olmamız gerekir. Ancak bağımsızlığımızdan asla vazgeçmemeliyiz.22
Hayatını Türkistan Birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı mücadelesine adayan ve
kendisi bu yolda fedakarlık eden Mustafa Çokay’ın isminin, Kazak halkının tarihinde
çok önemli bir yeri vardır.
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TÜRKİSTAN LEJYONU VE MİLLİ TÜRKİSTAN DERGİSİ
Prof. Dr. Svetlana Smagulova*

Özet
Tebliğin ana konusunu Nisan 1942’de Almanya’da kurulan Türkistan lejyonu ve
liderleri Veli Kayyum Han ve Baymirza Hayit ile diğer önde gelen isimler teşkil etmektedir. Bunun yani sıra, lejyona katılan Kazak, Özbek, Kırgız, Tatar ve diğer Müslüman milletlerin çalışmalarından söz edilecektir. Ayrıca, bildiride Türkistan lejyonu
konusunda Sovyetler Birliği ve bağımsız Kazakistan döneminde yapılan araştırmalar
ve bu araştırmalardaki farklı görüş ve sonuçlar incelenecektir. Ayrıca, lejyon yönetiminin yayın organı “Milli Türkistan” dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan Macit
Aytbayev, Mavlik Eşkayboldin, Hamza Abdullin ve diğer Kazak şair ve yazarlar da
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Almanya, Türkistan Lejyonu, Vali Kayum Han, Milli Mücadele, dergi
THE TURKESTAN LEGION AND THE JOURNAL OF MİLLİ TÜRKİSTAN (NATIONAL TURKESTAN)
Abstract
This article covers the Turkestan legion that was established in April 1942 in
Germany, its leaders Vali Kayyum Khan and Baymirza Hayit, as well as other leading
figures. In addition to this, it contains works of Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Tatar and
other Muslim nations participated in the legion. Also it covers researches concerning the legion during the period of the Soviet Union and indepent Kazakhstan, different opinions and results. Mazhit Aytbayev, Maulik Eshkayboldin, Hamza Abdullin
and other poets and writers, whose poems and articles were published in the journal
Milli Türkistan are also considered here.
Keywords: Germany, Turkestan Legion, Vali Kayyum Han, National Struggle,
Journal
Түркістан легионы және «Милли Түркістан» журналы
Соңғы жылдары қазақстандық ғалымдар Түркістан легионы жайында ғылыми
зерттеулер жүргізіп, еңбектер жариялай бастады. Германия қолына тұтқынға түскен
мұсылман ұлттарының құрылған Түркістан легионындағы мұсылман ұлттары мен
қазақтардың тағдыры, осы легионды құруға ат салысқан Уәли Каюм, Ахмет Темір, Әлихан
Қантемір және тағы басқа көзі ашық түрікшіл зиялылардың рөлі мен легиондағы
мұсылмандарды Кеңестер Одағына қарсы қолдану мәселесі жан-жақты талдауға
* Kazakistan Devlet Tarım Üniversitesi, Kazakistan Tarihi ve Kazakistan Halklarının Kültürü Bölümü Öğretim
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алынып, түрлі көзқарастар мен тұжырымдар туындап отыр. Сондықтан да бұл мәселе
әлі де болса тереңдете зерттеуді қажет етеді.
Легионның құрылуы туралы түрлі тұжырымдар да бар. Мәселен, тарих ғылымының
кандидаты Әбжәми Байшуақұлы «Қазақ әдебиеті» газетіне жариялаған мақаласында
легионның құрылу мерзімін 1941 жылдың 30 қарашасында деп келтірсе,1 Ұлы Отан
соғысын зерттеген П. Белан оның құрылған уақытын 1941 жылдың қыркүйек айына
жатқызады. Ал зерттеуші Б. Садықованың жазуынша, құрамында түркімен, өзбек,
қазақ, қырғыз, қарақалпақ, тәжік ұлттары бар Түркістан легионы 1941 жылдың 22
желтоқсынында құрылды. Легионының құрамында 110 мыңнан 180 мыңға дейінгі
аралықтағы түркістандықтар болған. 1942 жылдың қаңтарында немістер осы легионды
басқару үшін Түркістан Ұлттық комитетін құрып, оның президенттігіне әскери тұтқын
емес, өзбек эмигранты Уәли Каюмды тағайындады.2
Бұл легионды құруға қазақ зиялысы Мұстафа Шоқайдың қатыстылығы, болды ма
деген пікірлер мерзімді баспасөз беттерінде жиі көтеріліп, түрлі пікірлер айтылып
жүр. Оның бірі, қайраткерді легионды тікелей ұйымдастырушы ретінде көрсетсе, екінші
пікірлер оны жоққа шығарып, немістердің айтқанына көнбей, ақыры солардың қолынан
қаза тапты деген тұжырым жасаған. Негізінде М. Шоқай немістердің талабымен амалсыз
неміс лагерлерін аралап, әскери тұтқындардың жағдайын көзімен көріп, аз да болса
оларға көмек қолын ұсынуға талпынған. Бұған оның У. Каюмға жазған хаттары дәлел.
М. Шоқайды жақсы білген Баймырза Хайт та оның тұтқындар лагеріне баруының
себебін түркістандықтарды ауыр жағдайдан құтқару болды деп көрсеткен.3
М. Шоқай өмірін зерттеген К. Есмағамбетов қайраткерге арналған он екі томдық
жинақтың 1-ші томында М. Шоқайды «Түркістан легионын» құруға немесе Кеңес
Одағына қарсы бағытталған қандай да болсын барлаушылық-диверсиялық әрекеттерге
қатысының жоқтығы соғыстан кейінгі жылдары оған жүргізілген тергеу барысында
толық анықталғандығын атап өткен болатын.4 Дегенмен оны немістердің лагерлерге
алып жүрген кезінде қолға түскен мұсылман тұтқындардың аянышты халін көзімен көруі
оларға қалай да болса жәрдем етсем деген оймен немістерге бірнеше талап қойған
ұсыныс берген екен. Олардың арасында Түркістан комитетін ұйымдастыру, Түркістан
қарулы күштерін құру, тұтқындар ішінде әскерге жарамайтындарын Алманияның зауыт,
фабрикаларында ерікті азамат ретінде пайдалану және т.б. болатын.
1941 жылы қазан айында М. Шоқай У. Каюымға аса құпия түрде жазған хатында: «Мен
бұл жолдарды сіз үшін ғана жазып отырмын, оны аса құпия ұстауыңызды сұраймын» деп
бастап, неміс лагерьлеріндегі түркістандықтардың өлім мен өмір арасындағы қайғылы
жағдайы мен лагерь әкішілігінің оларға көрсетіп отырған зорлық-зомбылықтары
жөнінде баяндайды. Себебі, Дебица лагерін аралаған кезде М. Шоқайға түркістандықтар
1
2
3
4

Байшуақұлы Ә. Түркістан легионы туралы шындық // Қазақ әдебиеті. – 1992. – №48. 27 қараша.
Садыкова Б.И. История Туркестанского легиона в документах. – Алматы: Кайнар, --2002. – 248 с. с.70-71.
Шоқай М. Шығармаларының толық жинағы. 12 том, 1-том. – Алматы: Дайк-Пресс, 2012. 544 б. 485-б.
Шоқай М. Шығармаларының толық жинағы. 12 том, 1-том. – Алматы: Дайк-Пресс, 2012. 544 б. 484-б.
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«құтқарыңыз, бұл жерде бәріміз өлеміз. Бізді атып жатыр...» өтініш білдірген. М. Шоқайдың
жазуынша, Ярослау лагерінен әкелінген 40 мыңдай түркістандық тұтқындардан 25 мыңы
ғана қалып, қалғандары лагерьде өлген.5 Оның ұсыныстардың арасында «Түркістан
ұлттық баспасөзін ұйымдастыру» мәселесі кейін қолдау тапқаны белгілі.
Түркістан Ұлттық комитетін құрудағы немістердің мақсаты большевиктік билікке
қарсы шығушыларды даярлау еді. Тұтқынға түскендердің алдында нацистер кеңестік
түркі халықтарының ұлт-азаттық күресін қолдаушы әрі дем беруші ретінде көрінгісі
келді. Германия территориясында айдалып әкелген, аштық қысқан, аурудан өлуге шақ
қалған мұсылман тұтқындарының легионға кірмегеннен басқа амалы қалмады.
Неміс үкіметі легионды құрмас бұрын оны қолдайтын, кешегі Кеңестер Одағынан
қашып кеткен эмигранттарды өз жағына тартып, солар арқылы басқаруды көздеген.
Сыртқы істер министрлігінің Саясат бөлімі соғыстың алғашқы айынан түрік-мұсылман
эмигранттары жайында мәлімет жинастыра бастаған болатын. Бөлімнің қызметкері
болған А. Идрис 1941 жылы 25 маусымында Германиядағы Эмина Расул-Заде, Мұстафа
Шоқай, Аяз Исхаки, Рашид Рахмат, Зәки Уәли, Сейд Ахмет сияқты түркістандық және
кавказ эмиграттарының әрқайсысына жазған мінездемесінде оларды «сепаратистер»
деп атап, біртұтас түркі халықтарының емес, жеке Әзірбайжан, Түркістан. Башқұртстан,
Қырым және Волга-Орал республикаларын құруды көздеді деген көзқараста болды.6
Түркістан Ұлттық комитетінің президенті Уәли Каюмның легионға Түркістанның бес
халық өкілдерін біріктіруге арналған бағдарламасы немістердің тарапынан қолдау тапты.
Уәли Каюм Бұхар республикасынан Берлинге оқуға жіберілген жетпістей студентердің бірі
еді. Ауыл шаруашылығының ғылымын үйренуге келген жас саясат ісіне араласып кетеді.
Түркістан Ұлттық комитетінің президенті болып тағайындалған кезде оған «хан»
атауы қосылды. Сөйтіп, легионерлердің арасында Уәли Каюмхан атанды және
нацистердің сеніміне әбден кірді.7
Тарихшы-ғалым Г. Көкебаеваның жазуынша, Түркістан легионының командиры болып
майор Майер-Мадер тағайындалған. Бастапқы кезде Түркістан легионын түркімен, өзбек,
қазақ, қырғыз, қарақалпақ және тәжік соғыс тұтқындарынан құрмақ еді. Ал Кавказ-мұсылман
легионына әзірбайжан, дағыстан, ингуш, шешен, лезгин соғыс тұтқындарын енгізбек болған.
Түркістан легионының тұтқындарын Зиелонка лагерінде, ал Кавказ-мұсылман легионы
Папротня жерінде топтап ұстау жобаланған екен. Алайда 1942 жылы тұтқынға түскен
ұлттардың көптігіне байланысты Түркістан легионының құрамына түркімен, өзбек, қазақ,
қырғыз, қарақалпақ, тәжік, татар, шуваш, башқұрт және аз ұлттар хакас, ойрат, тараншылар
кіргізілді. Татарлар түркістандықтардан бөлініп, өздері жеке «Идель-Орал» легионын құрды.8
5
6
7
8

Шоқай М. Шығармаларының толық жинағы. 12 том, 11-том. – Алматы: Дайк-Пресс, 2014. 544
б. 7, 169-170-бб.
Кокебаева Г.К. Германия-Россия-СССР: политика, война и плен. – Алматы: Қазақ университеті,
2009. – 345 с. С.223-224.
Садыкова Б.И. История Туркестанского легиона в документах. – Алматы: Кайнар, 2002. – 248 с. С. 74-75.
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Амантай Кәкеннің жазуынша, Түркістан Ұлттық комитетінде перзидент Уәли
Каюмханнның орынбасарлығын өзбек Баймырза Хайт (әскери бөлімді де басқарған)
пен қырғыз Саттар Алманбетов (ол насихат бөлімінің да басқарған), Бас хатшылықты
өзбек Карими, кейіннен Қарыс Қанатбаев атқарған.
1944 жылы ақпанда Қарыс Қанатбаевпен топтасқан түркістандықтар У. Каюмнан
бөлініп, «Түркістан ұлттық кеңесін» құрып, өздерінше әрекет етуге тырысқан. Бұл
ұйымда 1922 жылы Кеңестер Одағынан Германияға оқуға барған Мунзин Бұрхановтың
баласы Рахым Бұрханов болды. Ол әкесімен бірге Германияда болғандықтан немісше
білім алып, осы тілді жетік меңгерген еді. Соғыс басталған кезде арнайы дайындықтан
өткізіліп, майдан шебінен жіберіліп, Түркістан ұлттық комитетінің аппаратына енгізіледі.
Ол кеңес барлауының тапсырмасын толық орындап, 1945 жылдың мамырында жасырын
түрде кеңес жағына өткен.9
Түркістан Ұлттық комитетінде әскери, насихат, ғылыми, радиохабар, шығыс
жұмысшылары, десаулық сақтау бөлімдері болған. Әскери бөлім Түркістан легионына
унтер-офицер және офицер құрамын іріктеп, дайындау, тұтқындардың арасынан барлау
мектептеріне кадрлар сұрыптап, жинақтау, Орта Азия мен Қазақстан республикаларына
жіберетін барлаушылар мен диверсанттар тобын дайындауға қатысу, барлау
мектептеріне оқытушылар мен аудармашыларды іріктеу болса, ал насихат бөлімі
легионерлерге идеологиялық тәрбие берумен айналысты.10
Түркістан Ұлттық комитеті үгіт-насихат құралы ретінде бірнеше газет-журналдар
шығарды. 1942 жылдың маусымынан (бір деректерде тамызынан) бастап Түркістан
Ұлттық комитеттің органы ретінде «Милли Түркістан» (Ұлттық Түркістан) журналы
жарық көрген. Бастапқыда журнал айына бір рет шығарылса, жылдың соңына екі
реттен шығарылды. Бұл журналмен қатар айына бір рет әдеби-көркем «Милли адабиат»
(Ұлттық әдебиет) журналы да басылып тұрды.
«Милли Түркістан» (Ұлттық Түркістан) журналының редакторлығын Хәкім
Тыныбеков атқарды. Ақмола облысының Қорғалжың ауданында туып-өскен Хәкім
әскерге шақырылғанға дейін КСРО Ғылым Академиясының Қазақ филиалында қызмет
еткен. Оның бұл басылымдағы қызметін Кеңес өкіметі «Кеңес одағына қарсы шығуға
үгіттеп, журналға кеңес үкіметі мен большевиктер партиясына қарсы шығуға шақырған
мақалалар жариялады» бағалапты.
«Үлкен Түркістанның күйреуі» құжаттық повесін жазған С. Шәкібаев «Милли
Түркістан» журналының жарық көруі жайында: «Вустрау лагерінде істеген ісіне разы
болып Каюм Берлинге қайтты. Бір аптадан соң таңдап кеткен кісілерін Берлинге
шақырып алып, «Міллі Түркістан» атты журнал шығаруға кірісті», - деп көрсетеді.
С. Шәкібаевтің жазуынша, бұл журналды Каюмхан өзбектерге шығаруға берген.
2009. – 345 с. С. 234-235.
9 Алдажұманов Қ. Тұтқындағы қазақ жауынгерлері // Жас қазақ. 2017. 2 маусым. № 22 (646).
10 Кәкен А. Түркістан легионы. – Астана: Республикалық баспа-полиграфия орталығы, 2000. –
140 б. - 36-37-бб.
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Бұған легионерлер риза болмаған. Ол жайында кітапта: «Каюм-хан мырза біздің ескі
жарамызға тиіспесе жөн болар еді (әліпбисіз қалып, орыс жазуына көшті деген). Егер
«Міллі Түркістан» журналы (кей деректерде газет деп көрсетіледі – С.С.) игі тілек тілесе
және легионерлерге арналған болса, ең құрығанда жарым-жартысы қазақ тілінде
шығуы керек еді, өйткені қазақ тілінің азаматтық правосы көбірек. Айта берсек, бұл
қорланған намыстың дабылы емес, саясаттық іс», - деп келтіріледі.11
Журнал латын ғаріпімен шыққан. Баймырза Хайттың айтуынша осы журналдың
бірінші саны «Біздің жол – аталар жолы, тәуелсіздік жолы» ұранымен жарық көрген.12
«Милли Түркістан» журналы өздерінің мақсат-мүдделерін: «... Түркістанның азат ету
идеясын насихаттаушы ... біздің ұлттық комитеттің ресми органы – «Милли Түркістан»
журналының шыға бастағанына 15 маусымда бір жыл толады.
... Біздің «Милли Түркістан» журналының Түркістан халықтарын азаттыққа бастап
келе жатқан қазіргі бағыты дұрыс жол болып табылады...», -дей келе, негізгі мақсаттарын
былайша көрсетеді:
1) Көптеген жылдар орыс большевик империалистерінің езгісінде болған Түркістан
халықтарына бостандық әперу;
2) Болып отырған қолайлы жағдайды пайдаланып, барлық күштерді орыс
большевиктеріне қарсы күреске жұмылдыру. Сонымен бірге неміс достардың көмегімен
біздің Отанымыз – Түркістанды азат ету.
3) Бөлшектенбейтін, бөлінбейтін біртұтас ұлы Түркістанды, яғни қазіргі заманғы
жаңа мәдени талаптарға сай келетін ұлттық мемлекет құру.
4) Міне, осы мақсаттар негізінде қазірден бастап барлық дайындық жұмыстарына
кірісу.13
Немістердің ойынша бұл басылым кеңестік жүйеге қарсы түркістандықтардың
арасында үгіт-насихат құралын атқаруға тиісті болды. Бірақ керісінше, «Тұтқын сыры»
атты кітап шығарған Есенкелді Төреқұловтың жазуынша, «Милли Түркістан» мен «Милли
Әдебиет» журналдарына Абайдың, Мағжанның өлеңдері, Махамбет батыр жырлары, хан
Абылай, Манас жайында жыр-дастандарын насихаттап, сонымен қатар легиондағы тұтқын
түркістандықтардың елге деген сағынышқа толы өлең-жырларының жариялаған екен.14
«Милли Әдебиет» журналын шығарушы, әрі бас редакторлығын Уәли Каюмхан
болып, Түркістан Ұлттық комитетінің тарапынан айына бір рет шығарылған. Бірінші
санында жарық көрген «Милли әдебиет» деген бас мақалада қазақ ақыны Абайдың:
«Әуелде дүние есігін ашады өлең,
Өлеңмен қара жерге кірер денең», деген өлең жолдары эпиграф ретінде беріліп, осы өлеңді алудың себебін былайша
түсіндірген: «Ұлы ақынымыз Абайдың сөзі – жай ғана сөз емес, өмірі өшпейтін, өмірі
11
12
13
14

Шәкібаев С. Үлкен Түркістанның күйреуі. - Алматы: Жазушы, 1962. 62,74-бб.
Хайыт Б. Түркістан II дүниежүзілік соғыс жылдарында (1939-1945)// Қазақ елі. 1997. 30 мамыр. №21.
// Милли Түркістан. 1943. 1 тамыз. №25/26.
Төреқұлов Е. Тұтқын сыры. – Алматы, 2010. – 121 б. – 6-б.
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өлмейтін, біздер үшін алтыннан қымбат, асылдан артық сөз».15 Осы мақалада мынадай
жолдар кездеседі: «Біздер өткен тарихымызға қарап, болашақ тарихымызға жол саламыз.
Сонда ғана біздер Отанымыздың адал ұлы бола аламыз. Сонда ғана біздер Отанымызды
жау қолынан азат ете аламыз. Олай болса өткен тарихымызға қарап, болашақ Түркістан
тарихын жазамыз десек, өткендегі ақын-жазушыларымыздан үлгі алып, болашақ ақын,
жазушыларымызды болашақ басшыларымызды тәрбиелеуіміз керек».16
«Милли Түркістан» мен «Милли Әдебиет» басылымдарында қазақша өлең-жыр,
дастандардың басымы бүркеншік есімдермен жарық көрген. Бұлардың арасында
мысалы, «Өлмес», «Зарлық», «Қобызшы Қорқыт», «Сыр баласы», «С», «Ерікті Түркістан
әскерлері», «Легион әскері», «Сайран» және т.б. есімдер бар. Олардың бірі кімдікі
екені белгілі болса, кейбірінің авторы сол күйінде жұмбақ болып қалып отыр. Мәселен,
«Милли Түркістан» журналының қызметкері, Қызылорда өңірінің тумасы Мәжит
Айтбаев «Түркістан Ұлттық комитетіне» мүше болып, осы басылымдарға шығармаларын
«Қобызшы Қорқыт» атты бүркеншік есіммен жариялап отырған. «Милли Түркістан» мен
«Милли Әдебиетте» Түркістан», «Бесік жыры», «Алтай», «Ұлы жолда» және тағы басқа
30-дай жырлары басылыпты.
Қазақ педагогикалық институтын бітіріп, ХХ ғасырдың 30-шы жылдары Қызылорда
педагогикалық институтында оқытушы, Қазақстан Жазушылар одағының өкілі болған
Мәжит Айтбаевтың барлық өлең, жыр-дастандары елге деген сағыныштан туған еді.
«Түркістан» деген өлеңінде Қазақстанның көркем жерлерін сипаттай келе, туған-өскен
жері Түркістанға деген ыстық сезімін, жүрек жарды сағынышын көз жасын бұлай отырып
жолдап, «ата-анамды, ел-жұртымды, туған жерімді көруге жаза ма екен, жоқ әлде жас
жаным жат жерде көміліп қалам ба екен» деп қорқынышты да жасырмай күңіренсе,
ал «Бесік жырында» да елінде қалған баласына тағдырдың басқа түскенін көтеріп, жат
жерде, жат елде жүргендігін қинала айта келе, баласына оқып, ер жетіп, адам болуын
тілейді.
Мәжиттің «Киік зары» деген дастаны да туған елге, туған жерге деген сағыныштан
туған. Мұнда да қобызшы шалдың киікті күңіретіп, жырға қосып зарланғанын өзінің
мұңымен, ішкі тербенісімен ұштастырады.
Қобызшы Қорқыт шынында да жат жерде қаза болды. Оның елді көру деген арманы,
жақын жандарына деген сүйініші сол күйінде жетпеді.
Мәжит жыр-өлеңдерімен бірге ғылыми маңыздағы бірнеше мақалалар да
жариялаған. Солардың бірі «Милли әдебиет» журналына жариялаған «Абайдың әдеби
реформасы» атты еңбегі. Бұл мақаланы оқи отырып, оның ауыз әдебиетіндегі өлеңдерді
буынға бөлу барысын саралап, «жыр өлең», «қара өлеңге» ғылыми түрде баға беруіне
көз жеткіземіз. Абай ақынның өлеңдерін буынға бөліп қарастыра отырып, халықтың
қара өлең, жыр өлеңнің екеуі де ақынның поэзиясынан орын алғандығын, оның әрбір
15 // Милли Әдебиет. – 1943. – №1. - 3-б.
16 // Милли Әдебиет. – 1943. – №1. – 4-5-бб.
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өлеңі жастарға ой қозғап, «кім үшін, не үшін қолға қалам алу керектігін ашып берді»
деген тұжырым жасаған.17
Мәжит Айтбаев соғысқа дейін көркем әдебиет мәселесін терең зерттесе керек. Себебі,
оның көркем әдебиет жайлы журналға жариялаған мақаласының ғылыми тұжырымы
бар. Ол жаңа көркем шығарма жазуға кірісуші жастарға кеңес береді. Біріншіден,
шығарма жазбас бұрын не жазу турасында ойланып-толғанып барып, жоспар жасаудың
мағыздылығын ашады. Ол «әдебиетті – тұрмыстың айнасы, саясаттың құралына» балай,
оған мысал ретінде Абайдың бір саяси, бір тұрмыс, сүйюшілікке арналған екі өлеңін
алады.18
Бұл екі басылымға қалам тартқан қазақтың бірі – Мәулікеш Қайбалды. Ол да соғысқа
дейін Ленинграф университетінен білім алған, Алматы университетте орыс тілінен дәріс
берген екен. Тұтқынға түсіп, Түркістан легионында болған кезінде «Асан қайғы» деген
бүркеншік атпен еңбектерін жарияланыпты.19
Журналға 1937 жылы қуғындалып кеткен Мағжанның «Түркістан» өлеңі
жарияланыпты. Шоқан Уәлихановтың «Абылайхан» атты ғылыми зерттеу мақаласы
басылған екен.20 А. Байтұрсыновтың «Масасынан» үзінді жарық көріпті. С. Сейфуллиннің
бірнеше өлеңдерінен үзінді келтіріліпті.
Бұл екі басылым да легиондағы түркістандықтарға біріншіден, үлкен рух берді.
Екіншіден, еліне, жеріне, Отанға, туған-туысқандарына деген сүйіспеншілігін, сенімін
арттырды. Үшіншіден, мұсылман халықтарының туыстығын, бауырмалдығын нығайта
түсті.
Осы легионда болғандардың тағдырлары әр қилы болды. Кеңестер Одағына қайтып
оралғандарды «сатқын» ретінде лагерь күтіп тұрса, шетелде қалып қойғандардың
көпшілігін туған жерімен, туыстарымен қауышуына тағдыр жазбады. Шет мемлекетте
отбасылы болып, жырақта өмір сүруге, қызмет етуге мәжбүр болды. Дегенмен кейбірі
ғылыммен айналысуға мүмкіншіліктері болды. Мысалы, Баймырза Хайт кейіннен 9
кітап, 12 кітапша, 250-дей мақала жазыпты. Соғыс біткен соң ол университет бітіріп,
«Қоқан және Алашорда ұлттық өкіметтері» деген тақырыпта диссертация қорғаған екен.
Түркістан легионында қаза тапқандар жайында кеңес жүйесі тұсында мүлдем
зерттеулер жүргізілмеді десек те болады. Тіпті кеңес жерінде қайтып оралып, тағдыр
тәлкегіне ұшыраған легионерлердің өмір арнасы қалай өрбіді, үкіметтің оларға қатысты
ұстанған саясаты қандай болды, бұл жайы әлі де болса нақты зерттелінбей жатыр.

17 // Милли Әдебиет. – 1943. – №1. – 11-18-бб.
18 // Милли Әдебиет. – 1943. – №2. – 73-76-бб.
19 Кәкен А. Түркістан легионы. – Астана: Республикалық баспа-полиграфия орталығы, 2000. –
140 б. – 67-б.
20 Уәлихан Шоқан. Абылайхан // Милли Әдебиет. – 1943. – №3. – 10-16-бб.
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II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE
NAZİ ALMANYASI TARAFINDAN KURULAN
TÜRKİSTAN LEJYON ORDUSU’NUN SAVAŞA ETKİLERİ
Dr. Latif Çelik*

Özet
Hitler Almanyası ile Stalin Rusyası arasında başlayan kanlı düello, Sovyetler Birliği
sınırları içerisindeki Türk topluluklarına bağımsızlık için önemli bir şans idi. Sovyet
Ordusu’nun ön saflarında görevlendirilen Türkistan asıllı askerlerin önemli bir bölümü
en ön cepheye sürüldükleri için daha savaşın ilk günlerinde Almanlara esir düşerken,
kendi komutanlarının niyetini fark edemeyenler bedelini hayatı ile ödeyerek Sovyet
savaş zayiatı olarak kayıtlara geçti. Savaşın birinci ayı bittiğinde beklediklerinin çok
üstünde Türk orijinli grubu esir olarak cephe gerisine getiren Almanlar, Türkiye’nin de
yönlendirmesi ile “Türkistan Lejyonları“ adlı birlikleri kurarak bunlardan faydalanma
yoluna gittiler. “Bağımsız Türkistan” hayali ile kandırılan bu birlikler Alman tarihine
küçük bir detay, Sovyet tarafında vatana ihanet ve Türkiye’ye kahramanlık hikayesi
olarak yansıdı. Kendi üniformaları, komutanları, marşları, sancakları ile savaş içinde
yer alan Türkistanlı askerler çeşitli cephelerde son ana kadar Almanya için savaştılar.
İki diktatör arasında kendilerine müsaade edilen alanda başkalarının istediği
oyunu oynamaya zorlanan ve çok azı hayatta kalabilen Türkistanlı gençler başaramasa da, bir hayalin canlı tutulmasında önemli rol oynadılar. Fark ettikleri tek
gerçek, onları kullanan her iki diktatör ideolojinin de hayallerindeki Hür Türkistan’a
hiç bir zaman müsaade etmek istemedikleriydi. Lejyonlarda görev alan ve savaş esiri kamplarında hayatını kaybeden yüz binlerce Türkistanlı genç, Medeni Avrupa’nın
karanlık tarihinin sayfalarına “İkinci Dünya Savaşı’nın Kayıp Türkleri” olarak geçtiler.
Makale içerisinde Türkistan Lejyonları’nın yaşam şartları, hayalleri, cepheleri ve
dünyadaki benzerlerinden farklılıkları incelenerek savaşa etkileri ortaya koyulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkistan Lejyonları, Baymirza Hayit, İkinci Dünya Savaşı,
Veli Kayyum, Türkistan
THE INFLUENCES OF THE NAZI-FOUNDED TURKESTAN LEGIONS ARMY
ON THE WORLD WAR II
Abstract
The bloody duel that began between Hitler’s Germany and Stalin’s Russia was an
important chance for independence for the Turkish Communities within the boundaries of the Soviet Union. A significant part of the Turkestan soldiers assigned to
* IKG-Kültür, Tarih ve İntegrasyon Araştırmaları Enstitüsü Başkanı
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the front lines of the Soviet Army surrendered to the Germans while they resisted,
and went on record as Soviet war casualties, paying the price of those who did not
notice the intentions of their commanders.
Germans who did not expect such a large group of Turkish origin were taken
prisoner by establishing “Turkestan Legions” even with the guidance of Turkey. These
troops, deceived by the dream of an “Independent Turkestan”, reflected a small detail on German history, a treason on the Soviet side and a heroic story to Turkey. The
Turkestan soldiers who were fighting with their own uniforms, commanders, anthems
and banners fought for Germany until the last moment. Among the two dictators,
the field allowed them to play a game that others wanted, and very few Turkestan
youngsters who could survive played an important role in keeping a dream alive. The
only real thing that they noticed was that they did not want to let Free Turkestan in
the dreams of both dictator ideologies use them. Hundreds of thousands of Turkestan
youths, who lost their lives in the war-torn camps of the legions, are referred to as
“Lost Turks of World War II” on the pages of the dark history of “civilized Europe”.
In the article, the differences of the Turkestan Legions from their living conditions, dreams, fronts and similarities in the world will be examined and effects on the
war will be revealed.
Keywords: Legions of Turkestan, Baymirza Hayit, World War II, Parent Kayyum, Turkestan
Giriş
20. Yüzyıl’ın ilk yarısındaki iki büyük savaş ve akabindeki sert ideolojik rekabet
insanlığın bir yüzyılına mal olurken, Türk Dünyasının hanesinde kayıp asır olarak
yer almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nu çözen birinci savaş sonundaki zor şartlarda
kurulabilen genç Türkiye Cumhuriyeti İkinci Dünya Savaşı’na temkinli yaklaşırken,
savaşan tarafların ön cephelerindeki yüzbinlerce Türkistan Türkü’nün bağımsızlık
mücadelesi Türk Dünyası için heyecan vericidir.
Emperyalist duyguları dorukta olan Hitler Almanyası ile Stalin Rusyası arasındaki kanlı düelloya Türkiye taraf olmasa da, Ukrayna steplerindeki askeri boğuşmanın
gidişatı Sovyetler Birliği sınırları içerisindeki Türk topluluklarının geleceğini yakından ilgilendirmiştir. İnsanlık tarihinin en totaliter rejimi komünizm ile yönetilen
Sovyetler Birliği sınırları içerisindeki Türkleri İkinci Dünya Savaşı’nda ellerine geçen
küçük şansı fırsata dönüştürmekten ziyade, başlangıçta sadece hayatta kalabilmek
için Alman tarafına geçmişlerdir. Geleceğin köleliğini bugünden kabullenmektense,
çatışma alanlarında önüne çıkan şansı değerlendirmişlerdir. Kendilerini yok sayan
komünist rejime karşı sürüldükleri cephede yok olmaktansa hayatta kalmaya
daha yakın görünen Almanlara teslim olmayı seçmişlerdir.
İçinde bulundukları şartların kötülüğüne, karşılarındaki düşmanın gücüne ve
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apaçık ortada olan imkansızlığa aldırmadan, ellerindeki tüm imkanları kullanarak
onurlu bir mücadeleyi seçen bu insanların iki diktatörden birini tercih zorunda kalmaları ise en önemli açmazlarıdır. Bolşevik diktatorya onları kendi vatanlarında yok
sayarken, Alman totaliterizmi en azından kendi menfaatleri için onlara hürriyet bahşetmekten söz etmektedir. Bu mecburiyet ise Hitler Almanyası’nın işine gelmektedir.
İkinci Dünya Savaşi Öncesi Türkistan›da Durum
Milletlerin kaderini, yaşadıkları toprakların önem ve imkanları doğrudan etkilemiştir. Türkistan Coğrafyası’na tarih boyunca Çarlık Rusyası’ndan gelen tehditlerin
çok daha fazlası Sovyet İhtilali’nin ilk yıllarından itibaren kominist yönetiminden
gelmeye başlamıştır. Savaşlar, ihtilaller ve işgaller dönemi olarak bilinen 20. yüzyılın
zulümleri komünizm, faşizm ve nazizm de bu dönemin siyasi figürlerinin emperyalist
politikaları için hazırladığı benzeri elbiseler durumundadır. Bu asrın iki büyük savaşı
milyonların hayatına mal olurken, önce Türkiye Türkleri, daha sonra ise Türkisan
Türkleri dramatik kayıpları kabullenmek zorunda kalmışlardır. Türkistan coğrafyasında milyonlarca insan yaşadıkları toprakları terk ederek uzak diyarlarda kendine
yeni bir vatan yaratmanın yollarını aramışlardır. Zulmü kısmen de olsa kabullenip boyun eğenler ise, kendilerine dikte edilen hayat tarzını müsade edilen ölçüde
kabullenip ayakta kalmaya çalışmışlardır. Karşı çıkanların çarptırıldığı ağır cezalar
dönemin karekteristik özelliği olarak öne çıkmaktadır. Baskı ve zulüm ile Türkistan
Türklüğü yok edilemese de, yeni nesillerin sürekli korku ile yaşayıp sindirilmiş
şahsiyetler olarak kendilerini Sovyet baskısı altında hissetmeleri sağlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye coğrafyasındaki en belirgin yaşam biçiminin korku
ve zulüm olduğu açıkça ortadadır. Oysa yeni rejim, Kasım 1917’de Lenin ve Stalin
imzalı Rus Sovyet Sosyalist Federe Devleti’nin Halk Komiserleri Şurası bildirisinde
Ortodoks ve Rus olmayanlara önemli sözler vermektedir;
Rusya Müslümanları, Volga ve Kırım Tatarları, Sibirya ve Türkistan Kırgızları ve
Sartları
Kafkas ötesinin Türk ve Tatarları, Çeçenler ve Kafkas Dağlıları!
Çarlar ve Rusya’nın zalimleri tarafından camileri ve ibadethaneleri yıktırılmış,
inançları ve adetleri çiğnenmiş olan herkes!
Bundan böyle inanç ve adetlerinizin, milli ve kültürel meselelerinizin serbest ve
dokunulmaz olduğu ilan edilmektedir!
Milli hayatınızı serbestçe ve engelsiz olarak kurunuz. Bu sizin hakkınızdır.
Biliniz ki haklarınız, Rusya’nın bütün diğer halklarının hakları gibi, ihtilalin kudreti
ve onun organı olan işçi, asker ve köylü temsilcileri tarafından korunacaktır.1
Ertesi hafta Stalin’in başında bulunduğu önemli birim olan “Milliyetler Halk
Komiserliği“ bünyesinde “Müslüman İşleri Merkezi Komiserliği“ hayata
1

Lenin ve Stalin’in ortak imzasını taşıyan bildirge için bkz: J.C. Hurewitz; “Diplomacy in the Near and Middle East“,
Princeton, 1956, vol. 2, ss. 2728’de bulunabilir. Ayrıca Robert Conquest; Religion in the USSR, London; The Bodley
Head, 1968, s. 68
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geçirilmesi, Merkezin yönetimi Nur Vahitov, Mir Seyit Sultangaliyev ve Şerif
Monatov tarafından üstlenilmesi, Türkistan Türklerinin nereye kadar gideceği belli
olmayan bir sevinç dalgasının yükselmesine yol açmıştır.2
Yeni rejim Çar İmparatorluğunun genelinde kontrolü sağlayana kadar
ülkedeki Müslüman ve Türk orijinli kesimlere3 ilişmemeye özel bir önem vermiştir. Bu bağlamda Kazak ve Tatar gençliğini de ciddi anlamda Beyaz Ruslara
karşı kullanan Bolşevikler, Türkistan Cografyasına karşı bir yanlış yapmamaya azami
dikkat göstermişlerdir. Bölgesel anlamda özerk yönetimleri hayata geçiren Bolşevik
idare, Sovyetler Birliği’nin ilk Müslüman Sosyalist-Komünist Partisinin kurulmasına4
müsaade edecek kadar rejimin ilk yıllarını sempatik göstermeyi başarmıştır. Komünizm ile Müslümanlık arasında benzerlikler peydahlamaya çalışan Bolşevik idarenin ilginç manipülasyonları bazı Türk kökenli Bolşevik entelektüeller tarafından dile
getirilse de bu görüş halk arasında taraftar bulamamıştır.5
Manifesto niteliğinde üst düzey açıklamalar ile verilen hakların bir türlü hayata geçmemesi, zulümlerin bitmemesi ve bölgesel çatışmaların artması, Türkistan
coğrafyasındaki tedirginliğin de sürekli hale gelmesinde önemli etkin olmuştur. II.
Pan-Kırgız Kongresi’nde Tatarlar ile Kırgızlar arasında derin görüş ayrılıkları,6 her
toplantı sonunda tam bir fikir birliğine varamadan ortaya çıkan, ülkenin önemli bir
bölümünde hakimiyeti sağlayan Bolşeviklere “Yeni Bir Türkistan Politikası”7 oluşturma fikrini vermiştir. Sürekli iç kargaşanın hakim olduğu ülkede sarsılan güvenin
özellikle Türk Toplulukları arasında giderek zedelenmesi, Türkistan Coğrafyası’nın
geleceğinin hızlı bir karanlığa gitmesinde önemli etkenlerden biridir. Sadece Türkler
ve Ruslar arasında değil, aynı dili konuşan Türk toplulukları arasında bile büyük
yara aldığı ortaya çıkmaktadır.8
Gücü eline geçirdikten sonra ilk önce millet kavramını yok etmeye çalışan komünizmin insanlık dışı uygulamaları, 1920 yılından itibaren açıkça fark edilmeye
başlanmıştır. Basmacı hareketleri de bahane edilerek devasa askeri güçler ile bölgeyi kontrol altına alan komünist rejim, Çar döneminden çok daha sert politikalarını
2
3

4
5
6
7

8

Benningsen- Lemercier C. Quelqejay, “Communizm in the Central Islamic Lands“ The Camridge History of Islam, s. 653
Burada kastedilen Sovyetler Birliği sınırları içerisindeki Türk asıllı toplulukların genelidir. “Türkler“, Orta Asya Havzası
Türk yurtları kastedilirken “Türkistan“ ve belli bir bölgede yaşayan Türk asıllı toplulukları ise Özbek, Türkmen vb. şeklinde isimlendirilecektir.
Rahman Fazlur, “Rusya’daki Türklere Karşı Sovyet Politikası’nın Gelişimi 1917-1965“, çev., Hakan Kırımlı, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, III. Cilt, İstanbul, 1982
Rahman Fazlur, a.g.e., s. 127, İstanbul, 1982
Kurat Akdes Nimet, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Ankara, 2004
Bolşevik yönetim ülkede komünizmi tam olararak yerleştirmeden Müslüman-Türk grupları toplu bir şekilde karşısına
almamaya büyük özen göstermiştir. Beklemesi sadece rejimin güçlenmesi ve Türklerin kendi aralarındaki siyasi çekişmelerinin daha da artmasına yönelik stratejik bir politikadır. Yeni Türkistan Poltikası ise bundan sonra Türklerin üzerine daha sert şekilde gitmek ve kesin askeri sonuçlar ile Müslüman-Türk coğrafyaları üzerinde hakimiyet sağlamaktır.
Hayit Baymirza, 20. yy.da Türkistan’ın Milli ve Sovyet Devleti’nin Karekterleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Yay., s. 144, İstanbul, Aralık 1987
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ancak 3 yıl saklayabilmiştir.9 Askeri anlamda bütün bölgeyi kuşatan Sovyet orduları
zulmün her çeşidini Türkistan Coğrafyası’nda yaşayanlara iliklerine kadar hissettirmişlerdir.10 Milli değerlerini yaşayan, toplumsal önderlik gücü ve liderlik potansiyeli
olan herkesi en basit suçlamalar ile yok etmeye çalışan Sovyet rejimi, emperyalist
yüzünü saklamak için çeşitli baskılar ile bölgede hakimiyet sağlamaya çalışmıştır.11
Yakın akraba ve komşularından birini rejim karşıtı olarak kaybetmeyen hiç kimsenin kalmadığı 1925 – 1935 yılları arası dönemde din, dil ve kültür gibi milli değerlerin giderek aşındığını fark eden Türkistanlılar zaman zaman bölgesel bazda silaha
sarılsalar da, artık bu kavgayı kaybettiklerini anlamışlardır. İslam Dünyası’nın güç
odağı Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekildiği, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin
ise sadece ayakta durmaya çalıştığı bir döneme denk gelmesi Türkistan Türkleri’nin
karşısındaki bir başka açmazdır.12
20. yüzyılın bir başka karekteristik özelliği de güçlü ülkelerin rejimlerinin rengini sorun etmeden menfaat için çok çabuk bir araya gelmeleridir. 1907 yılında
İngilizler Çarlık Rusyası Petersburg’da masaya oturduklarında İran, Afganistan ve
Tibet’i görüşürlerken, Türkistan konusunu tartışmaya bile gerek duymamışlardır.
Rusları Hindistan’dan uzak tutmak uğruna Türkistan’ın sessizce yok edilmesine rıza
gösteren İngilizler hiç bir zaman Türkistan Coğrafyası’nda yaşayan Türklerin durumu
ile olumlu anlamda ilgilenmemişlerdir.13
Çarlık rejimine son veren 1917 yılındaki Bolşevik İhtilali’ne soğuk yaklaşan
Müslüman Türk unsurlar, birkaç yıl önceki “Büyük Orta Asya İsyanı’nda Rus askerlerinin korkunç katliamları sırasında nasıl kaderleri ile başbaşa kaldıklarını hesap ederek
isimlerin ve yönetimlerin değişmesinin, Müslüman Türklere bakış açılarında radikal
bir yenilik ve değişikliğin ortaya çıkacağına şüphe ile baktıkları için, Türklerin bu
dönemdeki genel politikaları rejime temkinli yaklaşmaktır.14
İkinci Dünya Savaşı öncesi Türkistan bölgesi işgal edilmiş, aydınları hapsedilmiş,
toplum sindirilmiş ve korkuyu her gün hisseden bir Türkistan gençliği ortaya çıkmıştır. Rusya içerisinde her devrin kaybedeni olan Türkistan Türkleri, kendi Sosyalist
Cumhuriyetleri’ni kurarak Sovyetler Birliği içerisinde kültürel değerlerini yaşatacaklarına dair aldıkları “Bolşevik Sözü“nü bir anayasal teminata dönüşmesini beklerken
yeni rejimin sert askeri güçleri ile karşılaştıklarında sadece iki şeyi anlamışlardır;
Birincisi yeni rejimin Türkleri daha küçük federal ve özerk bölgelere ayırarak güç9
10
11
12
13
14

Bolşevik rejim bu dönemi, eksiklikleri tamamlama, yeni rejimi yerleştirme ve Türklerin üzerine organizeli bir
şekilde gitmek amacıyla ustaca kullanmıştır.
Çelik Latif, “İkinci Dünya Savaşında Almanya Saflarında Savaşan Türkistan Lejyon Ordusu“, s. 10, Basılmamış Doktora
Tezi, Selçuk Üniv., Sosyal Bilimler Enst., Konya 2015.
Hayit, Baymirza, Sovyet Rusya Emperyalizmi s. 151, Güven Yayınları, Ankara, 1975
Seçen Ali, “Orta Asya Türkleri ve Komünizm“ s. 18, Tercüman Gaz., Makale, Almanya Bask., Frankfurt, 1987
Seçen Ali, a.g.e., s. 18
İsyan ile ilgili olarak geniş bilgi için bkz. Helene Carere d’Encausse: Colonizing the Territories Central Asia“, A Edward
Allword, Century of Russian Rule, New York and London, Colombia University Press, 1967
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lerini etkisizleştirmeyi ve rejimin sadece uygun zaman ve fırsatı beklediğini fark
edeceklerdir.15
Türkistan Türkleri’nin Karşisina Çikan Şans: Almanya
Almanya’nın sebep olduğu her iki büyük savaş, Cermenlerin yeni pazar arayışlarının sonucudur. 19. yy sonlarında belirgin bir hal alan Almanya’nın doğuya yayılmacılığı bilinen bir politikadır. Bu politikası için karşısındaki iki millet olan Türkleri güleryüzlü politikası ile ekonomik bağımlı haline getiren Almanya, Rusları silah gücü ile
kontrol altına almak istemişlerdir.16 Birinci Dünya Savaşı sonrası ciddi ekonomik
krizler ile boğuşan Alman siyaseti içinde doğan NSDAP- Milli Sosyalist Alman İşçi
Partisi, ırkçı ideolojik görüşlerine uygun konjonktürü de iyi kullanarak 1933 yılında
demokratik yoldan iktidara geldi. Ülke yönetimini eline alan Hitler ve ekibi17
geleneksel Alman yayılmacılığını kitlelere benimsetmekte fazla zorlanmadılar.
Gelişen sanayi, azalan işsizlik ve buna bağlı devasa askeri güç ile zayıf komşu
ülkeleri de etki alanına alan Almanya, ileri de İngiltere, Fransa ve Rusya ile kesin
askeri rekabete gireceğini fark ederek özellikle Sovyetlerin karmaşık yapısını takibe
alan uzman birimler oluşturmuştur. Karşı tarafta ise kontrolsüz Alman yayılmacılığı
ve saldırgan dış politikasına karşı İngiltere –Fransa – Rusya arasında doğası gereği
oluşmuş bir askeri birliktelik şekillenmeye başlamıştır.18 Almanya, son ana kadar bu
üç ülkeyi güçlü dış politikası ile birbirinden uzak tutmaya çalışsa da19 savaşan ülkelerin saflarının belli olması Barbarossa Harekatı netleşecektir. İngiltere ve Fransa ile
olan rekabetinin geldiği nokta Almanya’nın her üç ülkeye de savaş ilan etmesi ile
tarihin en büyük silahlı düellosu başlamıştır.20
22 Haziran 1941 günü gece saat üçte tarihin kaydettiği en kanlı savaşının başlangıcı için düğmeye basan Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler ordularına Sovyetler Birliği topraklarını işgal emri verdi. Tuna Nehri’nin Karadeniz deltasından
15 Hayit Baymirza, Türkistan Rusya İle Çin Arasında s. 72, Otağ Yay., İstanbul, 1975
16 Drang nach Osten: Türkçe Doğuya Doğru Yayılma adlı Alman dış politikası özellikle Kayzer II. Wilhelm döneminden
sonra Alman milli politikalarına dönüşmüştür.
17 Alman siyasetinde yönetime gelen NSDAP- Milli Sosyalist Alman İşçi Partisi ekibi kısaca NAZİ Partisi olarak adlandırılacaktır.
18 Alman ekonomik gücü ve ona bağlı gelişen askeri endüstri İngiltere ve Fransa toprakları için de ciddi bir tehlike
haline gelince yeni savaşın artık sömürgeler ile kalmayıp, anakaraları etkileyeceği farkedilmiştir. Bunu farkeden her
üç ülkede Almanya’ya karşı önce gizli, sonra açık askeri ittifakı hızlı bir şekilde hayata geçirmişlerdir. Bu konuda bkz:
Çelik Latif, 20 Çelik Latif, “İkinci Dünya Savaşında Almanya Saflarında Savaşan Türkistan Lejyon Ordusu“, s. 10,
Basılmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniv., Sosyal Bilimler Enst., Konya 2015.
19 İngiltere’nin birçok konuda silaha basvurmaması için Alman saldirganlığına engel olmaması bütün Avrupa’nın Almanlardan çekinmesinin yolunu açmıştır. Özellikle Çek Cumhuriyeti’nin Sudet bölgesini bir tek Çek temsilcinin olmadığı
bir masada Almanya’ya verilmesine imza atan İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain’in, “Çok şükür Avrupa’da savaş
tehlikesini atlattık“ şeklindeki açıklaması dönemin Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası’nın gücünü ortaya
koyması açısından önemlidir. İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya arasında varılan anlaşma ile Çekoslavakya’nın Sudet Bölgesi 29 Eylül 1938 tarihinde Almanya’ya bırakılmış ve Naziler bu anlaşma ile savaş yapmadan Çekoslavakya’nın
batısına sahip olmuşlardır.
20 Çelik, a.g.e., s. 114
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Baltık Denizine kadar olan 1.600 kilometrelik bir cephe üzerinde 600.000 motorlu
araç ve 3,2 milyon asker ile 146 tümenden oluşan Alman orduları Sovyetler Birliği
topraklarına girdi. Feldmareşal Ritter von Leeb komutasındaki kuzey orduları Baltık
bölgesini geçip Leningrad’a, Feldmareşal Von Bock komutasındaki merkez orduları
Brest-Vilna-Smolensk üçgeni üzerinden Smolenst’a girmeyi hedef olarak seçmişlerdir. Guderian’ın zırhlı hava gücü ile desteklenen merkez grubu 400 kilometre uzunluğundaki bir cepheyi kontrol altına alırken, Feldmareşal von Runstedt tarafından
kumanda edilen güney ordularının hedefi Dinyeper’i geçerek Kiev’e girmektir.21
Alman ordusu ile birlikte SS Muhafız Alayı Adolf Hitler ve SS Tümeni Wiking’ler
de ilerlemektedir. Merkez Orduları Grubu yanında SS Reich Tümeni, SS Kurukafa
Tümeni ve Nikolaus von Falkenhorst komutasındaki SS Savaş Grubu “Nord“ ile birlikte 9. Piyade Alayı da Alman Ordusundaki vurucu güçler olarak Sovyet topraklarına
girmişlerdir.22
Barbarossa Harekatı’nın iktisadi açıdan desteklenmesi görevi Hava
Kuvetleri Komutanı Hermann Wilhelm Göring tarafından kod adı “Oldenburg“ olan
plan ile de Alman Orduları’nın Sovyetler Birliği toprakları içerisinde desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Rusların kısa zamanda teslim olacağına inanan Alman karargahı,
işgalin üçüncü yılında ele geçirilen bölgelerden elde edilen yerel kaynaklar ile beslenmeyi amaçlamaktadır.23
Nazi Almanyası’nın kod adını Barbarossa olarak planladığı harekatın kurmay
planlamalarına göre Sovyetler Birliği Devleti üç ile altı ay arasında Alman orduları
önünde diz çökecektir. Alman Genelkurmay karargahın planlarına göre ilk saldırı
sonrası hedeflerinde genel anlamda büyük ölçüde başarılı olan her üç ordu ani bir
harekat ile Sovyetler Birliği’nin merkezi Moskova yönünde ilerleyerek başkenti kıskaca alıp Sovyetler Birliği’nin kalbini ele geçireceklerdir. Savaşın sonucundan emin
olan Alman yönetimi, işgal topraklarındaki nihai amacı ise Beyaz Deniz kıyılarındaki
Argangelsk şehri ile Astrahan şehri arasında çizilecek bir hat ile bu ülkeyi kuzey ve
güney olmak üzere birbirinden ayırmaktır.24 Ani saldırısı ile Sovyetleri şaşkına çeviren Nasyonal Sosyalist Alman ordusu saldırının ilk üç ayında askeri hedeflerinden
bir kaçı dışında tamamını ele geçirmişlerdir. Ani bir plan değişikliği ile Moskova’ya
yönelen Alman orduları Sovyetler Birliği yönetimine ikinci büyük şoku yaşatmışlardır. Mevsim şartlarının sertleşmesi ile harekatın hızının kesilmesi Ruslara nefes
aldırırken, Almanya milyonlarca esir Rus askeri ve iklim koşullarını gertirdiği yeni
olumsuzluklar ile karşı karşıya kalmıştır. Almanya’nın Sovyetler Birliği topraklarında21 Andican A. Ahad, Cedidizmden Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi s. 483, Emre Yayınevi, İstanbul 2003
22 Barbarossa harekatı içerisinde önemli görevler üstlenen tümenlerden Adolf Hitler, Wiking, Reich ve Kurukafa adlı
silahlı gruplar Alman Ordusundaki özel anti terör birlikleridir. İşgal bölgelerindeki ilerlemede bölge halklarını sindiren
ve yerel direniş gruplarını takip ederek bu gruplara karşı sert uygulamaları bilinmektedir.
23 Almanlar üç yıl içinde işgal bölgelerindeki durumun normale döneceğini ve burada üretim yapılabileceğine inanmaktadırlar.
24 Andican, A. Ahat, a.g.e, s.484.
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ki ilerleyişi ile ilgili Ahad A. Andican;
“Alman orduları Moskova varoşlarına kadar dayandıklarında Mareşal Kış ile
General Çamur ortaya çıkarak ilerlemelerine önemli bir engel oluşturacaktır. Leningrad-Moskova- Stalingrad çizgisinde çakılan Alman orduları burada hareketsiz
kalacaklardır.”25
demektedir.
2.1. Almanlara Esir Düşen Sovyet Türkleri
Almanlar Sovyet İmparatorluğu’nu sadece askeri değil, çeşitli alanlarda da sıkıntıya sokmaya kararlıdır. Bu ülkede yaşayan milyonlarca Türk asıllı toplulukları kendi menfaati için kullanmanın fırsatını kollarken, Rusların cephelere önemli oranda
Türk Topluluklarına mensup gençleri ön cephelere sürmeleri Almanya için önemli bir
stratejik fırsat olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’ye karşı Turancılık kartlarını masaya
koyan Almanlar, Sovyetler Birliği sınırları içerisindeki Türk asıllı toplulukları bu politikalarına malzeme olarak görmektedir. Savaş boyunca Sovyetler Birliği sınırları
içerisindeki Türklere hürriyet vadedilmesi Hitler yönetimi tarafından sıkça dile
getirilmektedir. Türkiye’yi etkilemeye yönelik bu çabaları zaman zaman basına
sızdıran Alman gizli servisleri olarak Rus orduları içerisindeki Türk asıllı topluluklara
da “Türkiye’nin Almanya’nın yanında savaşa girdiği ve artık Rusya’nın savaşı kesin
olarak kaybedeceği” propagandasını yapmaktadır.
Ruslar’ın çok güvendiği Ukrayna cephesinin Barbarossa harekatı ile yarılması
Moskova üzerindeki baskının artacağını işaret etmektedir. Alman orduları savaşın ilk
iki haftasında yüzbinlerce Rus askerini esir alınca, Sovyet ordularındaki gayri Rus ve
antikomünist askerlerin savaşma şevki kalmamıştır. Esir Rus sayısının sürekli artması
ile bu gruplar Almanya içlerine doğru çekilerek ülke içlerindeki kamplarda kayıt
altına alınmaya başlamışlardır. Bunların milliyetlere göre yapılan sayımlarda
bu esirlerin önemli bir bölümünün Türk asıllı olduğunun farkına varılması Almanya’yı yeni bir strateji geliştirmeye mecbur bırakmıştır. Gerek Türkiye’deki milliyetçi
çevrelerin gayretleri, gerekse Ankara’daki Alman Büyükelçi von Papen’in yönlendirmeleri en üst düzeyde karşılık bulunca ilk etapta Türk asıllı askerlerin belli merkezlerde toplanmaları yoluna gidilmiştir. Rus esirlerden ayrışma sonucu kısmen
Alman baskısından rahatlayan Türkistan kökenli esirlerden Almanya’nın beklentileri
ise kendi saflarında Rusya’ya karşı aktif faliyette bulunmalarıdır. Ani saldırısı ile
Sovyetleri şaşkına çeviren Alman ordusu saldırının ilk üç ayında askeri hedeflerinden
bir kaçı dışında tamamını ele geçirmişlerdir. Sovyet savunma hatlarındaki düzensizlik yanında çok sayıda genç insanın ani seferberlik emri ile askere alınmaları da
Alman ilerleyişini kolaylaştırmıştır. Özellikle Müslüman topluluklara mensup askerlerin eğitimsizliği had safhadadır. Sovyet tarafında cepheye alınan askerlerin önemli
25 Andican, A. Ahat, a.g.e, s.484.
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bir bölümünün Türkistan bölgesinden, -rejimin güvenmediği insanlar- dan oluşması
çeşitli açılardan yorumlanmaya müsait bir durumdur. Silah altına alınan Türkistanlı
gençlerin bölge nüfusuna oranlandığında ciddi rakamlarda olması dikkati çeken
bir husustur. Bu konuda Çağatay Koçar şöyle der:
“Almanların 1941 yılında Sovyetler Birliği’ne karşı savaş açmaları sonucunda
Türkistan’dan büyük yoğunlukta askere alınmalar başladı. 1941-1943 tarihleri arasında Türkistan’dan 4.847.775 genç silah altına alınarak cephelere sürüldü. 1941
yılında 6.5 milyon nüfusa sahip Özbekistan’dan 1 milyon 433.230 kişi askere çağırıldı. Bu rakam nüfusunun dörtte birinin askere alındığını gösterir.”26
Bilgi, motivasyon ve aidiyet duyguları eksik olan Sovyet Ordusu’ndaki Slav olmayan milletlerden gelen gençler, Alman saldırısından kısa bir süre sonra teslim
olmaları bu cehpelerde Alman Orduları’nın işini kolaylaştırmıştır. Tarihin en
organizeli askeri güçlerinden birini meydana getiren Nazi Almanyası’nın ani saldırısı bir çok cephede Sovyet Ordularının sadece askerlerini değil, komutanlarını da
kaybetmesine yol açmıştır. İlk etapta üst komuta kademesi ilerleyen günlerde ise en
yakın kıta komutanları ile irtibatı kesilen askerlerin her gün büyük gruplar halinde
Alman ordularına teslim olması ciddi anlamda bir “Savaş Esiri Sorunu” ortaya çıkarmıştır. Bazi cephelerde esirlerin Alman askerlerinden daha çok olması ise durumu
karmaşık hale getirmiştir. Cabbar Ertürk bu konuda, “Cephedeki Sovyet askerlerinin
durumu gerçekten çok kötü idi. Önlerinde ateş gücü yüksek Alman ordusu, arkalarında ise geri kaçmamaları için Rus silahlarının tehdidi vardı.”27
Başlangıçta basit askeri görevler verilerek test edilen Türk asıllı topluluklardan
kısa zaman sonra taburlar düzeyinde birlikler oluşturulmaya başlanmıştır. Oluşturulan birliklerin cephede kullanma fikrinin ortaya atılmasının ardından başarı ve
disiplinleri ile dikkat çeken Türkistan Lejyonları kısa zaman sonra sayıları yüzbinler
ile ifade edilen önemli bir askeri güç konumuna gelmiştir. 1942 yılı ortalarından
itibaren bir çok cephede “Türkistan Leyjonları“ adı verilen silahlı birliklerin Alman
orduları içinde görev yaptığı görülmektedir.
Barbarossa harekatı öncesi Rus asıllı olmayan halkların yaşadığı coğrafyalar için
özel planlamalar yapan Nazi Almanyası Şark Bakanlığı bilinçli uygulamalar ile bu toplulukları kendi taraflarına çekmeye çalışmışlardır. Yerel unsurlar ile kurulan ilişkiler,
Alman ilerleyişi ve bölgede tutunması açısından çok önemli gören Alman Şark Bakanlığı, bu bölgelerde belli serbestlik ve muhtariyet görüntüsünü hiç bir zaman tam
olarak vermese de, savaşın sonuna kadar bu toplulukların liderleri ile ilişkileri hiç
kesmeyip mümkün olduğunca kullanma ve onlardan faydalanma yoluna gitmişlerdir.
26 Çağatay Koçar, “Milli Türkistan”, Türk Yurdu, 100. yıl, 285. Sayı, İstanbul 2011, s. 26.
27 Cebbar Ertürk Azerbaycan asıllı bir genç asker olarak Kızılordu saflarında savaşa katlmış ve daha sonra Almanlara esir
düşerek Almanya içlerindeki kamplara getirilmiştir. Türk asıllı esirlerden oluşan lejyonlarda Azerbeycan Milli Komitesi’nde Kültür Sorumlusu olan Ertürk savaşın bitiminde Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almıştır.
Bkz. Ertürk Cebbar, Anayurtta Unutulan Türklük, Zafer Yay., İkinci Baskı, Kayseri 1956, s. 142-143.
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Doğu cephesinde genel anlamda Almanya ile Sovyetler Birliği arasında devam
eden savaşta sivil ölümler konusunda sürekli Nazi Almanyası’nın Yahudi kıyımı öne
çıktığı için özellikle savaş alanları içindeki işgal topraklarındaki diğer milletlerin kayıpları maalesef dikkat çekmemiştir. Türkistanlı askerlerden birçoğunun
kayıtlarının bile tutulmadığı iddasına yorum getiren Abdurrahman Kara bu konuda;
“İkinci Dünya Savaşı’nda en mazlum millet olarak Yahudiler gösterilmektedir.
Savaşta en az onlar kadar zulüm gören Türk asıllı Sovyet askerlerinin yaşadıkları ise
pek bilinmemektedir. Oysa bunlar sadece Hitler’den değil, aynı zamanda vatandaşı
oldukları ve Stalin tarafından yönetilen Sovyet Hükümeti tarafından bilinçli katliam
ve zulme uğradılar.“28
Rusların bozulan ordularına yeni takviyelerin Türkistan bölgesinden yapıldığı
bilinen bir gerçek idi. Bu şekilde hem bölgedeki isyanların zinde güçleri olan gençler cepheye gönderilerek kontrol altına alınmış oluyor, hem de Alman ordularının
önünde kısmen de olsa Rus gençleri korunmuş oluyordu. Barbarossa harekatının
ilk aylarında geri çekilen Sovyet Orduları’na yeni takviyelerin Türkistan bölgesinden
yapıldığı konusunda dönemi yaşayan esirlerden biri olan Baymirza Hayit; “Askere
alınarak cepheye gönderilen Türkistanlı erkek sayısı iki milyonun üzerindedir. Türk
asıllılar özellikle ön cephelere gönderildi. Oysa yoğun çatışmaların olduğu bölge için
Türkistanlı gençlerin çok azı uygun idi.”
İlk üç ayda Almanya›nın elinde 1 milyon civarında Sovyet askerinin esir olduğu
bilinmektedir. 1941 yılında ise artık esirlerin Almanya›ya getirilmektense Polonya ve
Ukrayna›da kalması uygun görüldü. Dönemi inceleyen Alman tarihçi Georg Fischer
Sovyetler Birliği cephesinden esir edilenlerin sayısını 12. ayda 2.053.000 olarak
verirken, Şark Bakanlığı kaynaklarının (Alm: Ost Ministerium) bu sayıyı 3.600.000
olarak açıkladığından bahsetmektedir. Alman Silahlı Kuvvetleri verilerini kaynak olarak gösteren Alexander Dallin ise esir Sovyet Askeri sayısını 1941 yılı için 3.355.000
ve 1942 yılı için 1.653.000 olarak vermektedir. Alman Orduları Kara Kuvvetleri Komutanlığı verilerinde ölen, kaçan ve serbest bırakılanlar da dahil, esir Sovyet askeri
sayısı 3.350.639 olarak bildirilmektedir. Alman tarihçiler ile dönemin Alman Ordusu’nun rakamları arasındaki farkların, esir kategorileri arasındaki adlandırma, süratli
bir şekilde gönüllü olmaları ve geçici bekleme kamplarındaki istatistiklerin değişik
anlayış ve adlandırmalardan ortaya çıkmış olma ihtimali de göz önünde tutulmalıdır.29
28 Almanlar Kırım Türklerine bağımsızlık sözü verselerde bölgede 18 ay kalmalarına rağmen yerel bir idare kurmalarına
bile imkan tanımamışlardır. Yukarıdaki mektubun harekatın ilk günlerinde yazıldığı dikkate alındığında Kırım Türkleri
Nazi Almanyası’na bağladıkları ümidin boşa çıktığını göreceklerdir. Kırım Milli Fırka Genel Sekreteri İsmail Otar tarafından Nazi Almanyası liderlerine yazılan teşekkür mektubunun 1. ve 2. Bölümleri için bkz. Belge 7 (Bundesarchiv,
Auswertigesamt, Politische Amt., Turanismus, R 261174).
29 Alman ordularınca esir alınan veya kendiliğinden teslim olan Kızılordu Askerleri öncelikle Polonya ve Ukrayna
topraklarındaki Dulag adı verilen geçici savaş esiri kamplarında bekletilmektedir. Almanya sınırlarından içeriye girebilenler ise çeşitli güvenlik kriterlerini aşarak gönüllü-güvenilir olanlardır. Bu konuda bkz. http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ Gliederungen/Kriegsgefangenenlager/Dulag.htm, İnternet erişim: 20.05.2015, Saat: 12.00.
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3. Türkistanlı Askerlerin Lejyonlara Alınmaları
Vatandaşı oldukları ülkedeki dışlanmışlık ve nesiller boyu devam eden zulümlerin
etkisi ile iki diktatörün kanlı savaşında kaybolmaktansa teslim olmayı yeğleyen Türkistan Türklerinin sayısı giderek artınca, Almanyanın esir kaplarındaki kapasitesinin
yetersizliği korkunç ölümleri de beraberinde getirmeye başladı. 1941 yılı kışındaki
sadece iki aylık dönemde hayatını kaybeden Sovyet Askeri sayısı yarım milyonun
üzerindedir. Sovyet Askerlerinin ölümleri birinci derecede sağlıksız beslenme, hastalıklara karşı alınmayan tedbirler ve kamplardaki baskıdır. Esirlerin kaldığı barakalarda bir yatağı bazen üç-dört kişinin paylaşması, zaman zaman toplu esir kabullerinde yerlerdeki beton üzerinde yatan insanların birçoğunun yaşamaktansa ölümü
seçtikleri de esir kamplarının olağan genel bir durumudur. Ölüm oranları ile verilecek
bir örnek olarak sadece Czestochova kampına bakmak yeterlidir. 1942 yılının ilk
dört ayında bu kamptaki 90 bin Kızılordu askerinden sadece 3 bini hayatta kalmayı
başarabilecektir. Dönemi yaşayan esirlerden olan Kırım kökenli Cengiz Dağcı Uman
Kampı’nda yaşadıklarını anlattığı hatıralarında;
“Kampta ölenlerin sayıları günden güne artıyordu. Cesetler barakalardan
çıkarılıp tuvalet olarak kullanılan çukurların az ötesine yığılıyordu. Bakınca cesetlerden sanki bir duvar oluşuyordu. Esirler bu durumu görüyorlar ama sesli bir tepki
verildiğinde kendilerine de ateş edilir korkusu ile sadece susuyorlardı.“30
Kamplardaki korkunç ölümlerin kurtulmak istedikleri komünist rejimden pek
farkı olmadığını anlayanların tek yapabilecekleri kadere razı olmaktı. Akşam konuştuğu arkadaşının sabah cenazesini kaldıranlardan biri olan Cengiz Dağcı,
esirlerin kamplara ilk geldiği gün yiyecekler konusunda verilen bilgilerin aktarıldığı
dönemi aktarırken durumun ne kadar korkunç olduğu fark edilmektedir;
“Esirler önce kampın önündeki meydanda toplandı. Bir Alman yetkili
kırbacı
ayakkabısına vurarak anlatmaya başladı,
- Her esir günde 50 gr. Ekmek, yarım litre su ve yarım litre çorba alacak.
- Kampta dikenli tellere 5 metreden fazla yaklaşılmayacak, yaklaşanlara ateş
açılacak,
- Akşam saat 19.00’dan sonra kamplarda kimse konuşmayacak, ses gelen barakalara dışarıdan ateş edilecek,
- Karanlıkta ateş yakmak, sigara içmek yasaktır. Emirlere uymayanlara
kulelerden ateş edilecektir.“31
Dönemin savaş halini yaşayan ve sonradan esirlerin durumları ile ilgili
hatıralarını kaleme alan Türkistan’lı liderlerin dikkat çektiği bir başka önemli
husus da cepheye gönderilen Türk asıllı askerlerin Bolşevik Sovyet Yönetimi için
30 Dağcı Cengiz, Hatıralarda Cengiz Dağcı, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1998, s. 111-112.
31 Dağcı, age, s. 116.
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savaşmak istemedikleridir. Bu konuda Cebbar Ertürk şöyle der;
“Kızılordu’da savaşan her asker arkadaşı, komutanı ya da kimsenin fark edemeyeceği şekilde diğer askerlerin kontrolünde idi. Ayrıca savaşan her asker Rusların
silah tehdidini arkasında hissederdi. Rus birlikleri cepheden kaçanları herhangi bir
soruşturmaya gerek duymadan vuruyorlardı. Bunların etkisi ile başlarındaki Rus
komutanı öldürerek Alman tarafına geçerek sığınan Türk asıllı askerler olmuştur.“32
Nazi Almanyası kamplarında esaret günlerini bizzat yaşayan Musa Ramazan hatıralarında; “Savaş esirleri ölen arkadaşlarının defnedilmesinden de sorumluydular. Kamplarda toplu mezarlar kazmak için bin kişilik gruplar vardı.“33
İlan edilen ani seferberlik ile özellikle Müslüman-Türk unsurların yaşadıkları bölgelerin gençlerinin ciddi bir eğitim almadan Alman Orduları’na karşı cepheye gönderilmesi birçoğunun silah bile kullanamadan hayatını kaybetmesine yol
açmıştır. Daha önce askerde oldukları halde Bolşevik yönetimin kendilerine olan
güvensizlik nedenleri ile en basit askeri hizmetlerde çalışan Türkistan asıllı gençlerin
yer aldığı Kızılordu birlikleri de, Almanlar karşısında hiç bir varlık göstermeyeceklerdir. Dönemin son derece gelişmiş silahlarına sahip Alman Ordusu’na esir düşen
Sovyet askerlerinin önemli bir bölümünün Türk kökenli bölgelerin gençleri olduğu,
gerek Türkiye siyasi çevreleri gerekse Almanya’da sayıları çok az olan sürgündeki
Türk kökenli liderler tarafından Nazi Almanyası yetkililerine iletilmiştir. Türkiye ve
Almanya arasında henüz siyasi bir sorunun olmaması ve bu esirleri müttefik olarak
kazanabilecekleri de Almanya’ya çeşitli kaynaklarca iletilen mesajlardır.34
Türk asıllı savaş esirlerinden “Türk-İslam Lejyonu“ adlı birlikler kurulması fikri
Alman cephelerini ziyaret eden Erkilet Paşa tarafından bizzat Hitler’e söylenince bu
alanda Almanya tarafından adım atılması için hazırlıklar yapılmaya başlanır. Bu konuda Gerhard Mende;
“Sovyet savaş esirlerinden milli birlikler kurulması yönünde istek Erkilet ve Erden
Paşalar’ın Almanya ziyaretinde bizzat Hitler’e iletilmiştir. Bu konudaki çalışmaların
kayda değer şekilde hızlanmasında misafir generallerin isteği olumlu etki yapmıştır.
Ancak bu teklif hızlı bir gelişme yönünde sonuç vermemiştir. Bunun nedeni ise Almanlar Kafkasya Halkları ve Türkistanlılardan ayrı ayrı alaylar kurma konusundaki
hazırlık çalışmalarının zaten var olmasıdır.“35
Uzun hazırlık, değerlendirme ve inceleme sonrası, hayata geçen “Türkistan Lej32 Ertürk, age, s. 142-143.
33 1942 yılının Kasım ayında Proskurow esir kampında kalan Musa Ramazan ilerleyen dönemde bir arkadaşının yardımı
ile daha önce esir olarak kaldığı kampta ideolojik eğitim vermeye başlayacaktır. Bkz. Musa Ramazan, Bir Kafkas
Göçmeni’nin Hatıraları, Kafkas Derneği Yay., Ankara 2001, s. 44-45.
34 Alman Dışişleri Bakanlığı’nı zaman zaman uyaran Hitler, Türkiye ile mümkün olduğu kadar ilişkilerin gerilmemesine
gayret gösterilmesini istemektedir. Bkz. Dallin, age, s. 232.
35 Erkilet Paşa’nın hatıraları ile von Mende’nin yazdıkları birbirinden farklı bilgiler içermektedir. Almanya ziyaretini
Şark Cephesinde Gördüklerim adlı kitabında anlatan Hüseyin Emir Erkilet Hitler ile aralarından böyle bir konuşmanın
geçtiğinden bahsetmemektedir. Erkilet, age, s. 216-228; Von Mende, age, s. 25.
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yonları“ kendi üniformaları, flamaları ve komutanları yeni bir oluşum olarak kendi
kimlikleri etrafında yapılandırılmaya başlanmışlardır. Alman Orduları tarafından zaten kullanılan bu gruplar artık “Almanya’nın Müttefiki“ olarak savaş cephelerine gönderileceklerdir. Hem Almanya, hem de kamplardaki zor şartlarda yaşayan savaş esirleri için önemli bir değişiklik olan “Lejyonların Kurulması Talimatı“ Nazi Partisi’nin
en etkili kurumu olan SS Lideri Himmler’in de kabulü ile artık uygulama safhasına
geçmiştir. Sovyetler Birliği kökenli bütün savaş esirlerinden hemen her milletin yer
aldığı “Doğu lejyonları“ olarak adlandırılan gruplar içerisindeki olumsuz rekabet,
suç işleyenlerin artması ve disiplinsizliklerin de etkisi ile esirleri milliyetlere göre
ayırmanın doğru bir karar olduğuna inanan Alman Kara Kuvvetleri, Türkistanlıların
bir lejyonda toplanmasına sıcak bakarak teşvik etmişlerdir.36
Barbarossa Harekatı ile birlikte Alman Orduları’nın eline geçen esirler
daha ilk haftalarda beklenenin çok üzerinde olması bazı Alman askeri yetkililerin
bunları ayak bağı olarak görmesine de yol açmıştır. Bu durum ağır yaralılar ile hiç
ilgilenmeme, hastane ve sağlık imkanlarından öncelikle kendi askerlerinin yararlanması ve gıda yardımlarının esirlerden önce Alman Ordusu’nun ihtiyaçlarına
ayrılması uygulamaları öne çıkmıştır. Mevcut durum ve anlayış farkları 1941 yılı
boyunca esirlerden önemli bir bölümünün hayatta kalmayı başaramayarak ölmesine yol açmıştır. Bazı kamplardaki can kaybının yüzde doksanlara kadar çıktığının
görülmesi Alman yetkilileri de telaşlandırınca, esirlerden başlayacak bir bulaşıcı
salgın hastalık dalgasının kendilerini de tehdit edeceği korkusu kampların ıslahı konusunu gündeme getirmiştir. Veli Kayyum Han önderliğindeki Türkistan Milli
Komitesi Üyeleri ve esir komisyonlarındaki diğer temsilciler kampların bu şekli ile
devam etmesinin hem Almanya, hem de esirler için sadece felaket olacağını ileri
sürerek acil tedbir alınmasını istemişlerdir. Kayyum Han’ın esas hedefi ise can kayıplarının hızla artmakta olduğu kamplardan Türkistanlıları bir yolunu bulup kurtarmaktır.37 Bunun en kolay yolu ise Türkistanlılardan oluşan özel birliklerin Alman
Ordusu’na sağlayacağı faydaları sıkça gündeme getirerek Almanlara menfaatleri
göstermektir. Bürokraside tanıdıkları olan, Nazi Almanyası tarafından ciddi anlamda muhatap alınan Veli Kayyum Han “Türkistan Lejyonları“ için oluşturduğu fikri projeye çevirmeye adım adım yaklaşmaktadır.38
Savaş esirlerinin milliyetlerine göre ayrılarak lejyon birliklerinin kurulmasının kendileri için de faydalı olduğuna inanan Almanlar, Veli Kayyum Han ve Mustafa
36 Çelik Latif, a.g.e., s. 152
37 Alman Şark Bakanı Rosenberg bazı kamplarda kalan Türkistanlı esirlerde can kaybının çok ileri boyutlarda olduğuna
dikkat çekerek, “Türkistanlı olduğu belirlenen yüz bin civarındaki esirden sadece altı bini hayatta kalmıştır” şeklinde
konuşacaktır. Aynı konuda kampların durumu hakkında bilgiler veren Dr. Baymirza Hayit ise, “Polonya’daki Çenstohau
Kampı’na ziyaret ve kayıt için geldiğimizde otuz iki bin yurttaşımız vardı. Bir aylık inceleme sırasında kampın yarısı
hayatını kaybetti. 1942 yılı ocak ayında bunlardan ancak iki bin kişi sağ kalabildi” şeklinde bilgi vermektedir. Bkz.
Andican, age, s. 494.
38 Baymirza Hayit ile Latif Çelik’in 10.05.2003 tarihli Köln Görüşmesi.
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Çokay’a görevler vererek her iki şahsın da Şark Bakanlığı yetkilisi Von Mende ile
birlikte çalışmaları istenir. Ancak Almanların niyeti sonradan ortaya çıkacaktır, Türkistan’da önemli bir isim olan Mustafa Çokay’dan propaganda amaçlı faydalanmak
isteyeceklerdir. Oysa aynı dönemde çok sayıda esirin kamplarda hayatını kaybettiğini bilen Çokay ve Kayyum Han öncelikli olarak kamplarda milliyetlere göre ayrımın
hızlı bir şekilde başlaması konusunda görüşmeler yaparlar. Her iki liderin hedefi de
çok sayıda Türkistanlı genci esir kamplarından bu birliklere kaydederek insanca bir
hayat sürmelerini sağlamaktır.
Kafkasyalı ve Orta Asya’lı Türk unsurlardan oluşan ilk birlikler başlangıçta Müslüman Lejyonu olarak anılsa da, ilerleyen dönemde Türkler de kendi lehçelerine göre
değişik gruplara bölünerek yeni düzenlemelere gidilecektir. İlerleyen dönemde kurulacak Türkistan Lejyonları için önemli bir tecrübe laboratuvarı olacak bu küçük
yapılanmalardan öncelikle Alman Ordusu’nun nasıl bir fayda sağlayacağı gerek raporlardan gerekse askerlerin talimlerde gösterdiği gayreti komutanların takibi neticelendirecektir.
Uzun teklif, tartışma ve değişikliklerden sonra Alman Orduları Polonya
İşgal Bölgesi’nde içlerinde Türk asıllılardan oluşan altı lejyonu görevlendirecektir.
Polonya’da İhdas edilen Genel Valilik (Alm: General gouvernement) emrindeki lejyonda Kafkasya, İdil- Ural ve Türkistan Türkleri yer almaktadır. İlerleyen dönemde bu
askeri grupları tek bir merkezden yönetmek amacıyla Doğu Lejyonları Komutanlığı’na (Alm: Kommando der Ostlegionen) bağlanan bu birliklerin komutanlarının da
kendileri ile aynı dili konuşan Türk asıllı komutanlar olması Almanya’nın lejyonlar
konusunu artık tam olarak kabullendiğine işaret etmektedir.39
Adı Türkistan Lejyonu olsa da homojen ve sade bir yapının kurulamadığının görüldüğü bu lejyonlarda Sovyetler Birliği’nin çeşitli bölgelerindeki Türk kökenli halkların da yer aldığı fark edilmektedir. Legionowada şehrindeki üslenen Türkistan Lejyonunda Kırgız, Kazak, Tacik, Karakalpak, Özbek ve Türkmenler başta olmak üzere
sayıları az da olsa İranlı, Beluci, Dungan, Kaşgarlı, Kurami, Pamiri, Şugnan,
Tarançi ve Doğu Tatarları gibi çok karmaşık Türk-Turan Kavimleri yer almaktadır.
İsminden de anlaşılacağı gibi lejyonlarda en fazla Türkistan asıllı asker olduğu için
lejyonlar ismini bunlardan alacaktır.
1941 yılı Aralık ayında kurulan 162. Piyade Tümeni bir kaç hafta sonra
Sovyet sınırları içerisindeki bir savaşta sıcak çatışma ortamında görevlendirmiştir.
Kalinin ve Rjev Bölgesi’nde Alman ve Sovyet Orduları arasındaki sert çatışmaların
geçtiği cepheye gelen birliğin ağır kayıplar vererek sadece komuta personelinin kalması, bu birliğin geri çekilerek dağıtılmasını getirmiştir. Kızılordu’da ciddi anlamda
eğitim eksikliği sonucu zaten savaşamadıkları için cephede ölmektense Alman Orduları’na teslim olmayı yeğleyen bu insanların 4-5 ay sonra tekrar cepheye geti39 Hoffmann, age, s. 26.
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rilmesinin yanlışlığını Almanlar da anladığında maalesef birliğin bütün er ve erbaş
bölümü kaybedilmiştir.40
Daha önce kullandıkları Sovyet Ordusu silahlarından çok daha fazla gelişmiş Alman silahları ellerine verilse de bunu tam anlamı ile kavrayıp öğrenmeye vakit olmayışı, eğitim sırasındaki dil iletişimlerinin yetersizliği ve kendilerine yakın bölgelerdeki
Alman Birlikleri tarafından eğitim döneminde sürekli küçültücü bir şekilde aşağılanmaları da lejyon askerlerindeki eksikliklerin ilk göze çarpanlarıdır. Hepsi savaş esiri
kökenli olan lejyon mensuplarının 1943 yılı sonuna kadar Alman Askerleri tarafından
horlanması ve kendileri ile eşit seviyede görülmemeleri incelenmesi gereken dikkate
değer bir durumdur.41 Almanya için savaşmaya gönüllü olanlara karşı sergilenen
tavır, Kızılordu’ya karşı olan tepkinin dışında Nazi Irk Anlayışı ile de ilgilidir.
Türkistan asıllı askerlerin oluşturduğu lejyon birliklerinin gerek görevlerinin karışıklığı ve ağırlığı, gerekse cephelerdeki çatışmaların oldukça sert geçmesi
zaman zaman büyük zayiatlar ile bir anda yüzlerce mensubunu da kaybetmesine yol
açmıştır. Kızılordu’ya karşı verdikleri aktif mücadele ve sıcak çatışma ortamlarında hayatını kaybeden veya ağır şekilde yaralanan lejyon üyeleri için lejyonların
karargah merkezlerinde cenaze ve yas törenleri düzenlenerek geride kalanlar
arasında unutulmadan hem milli birliklerinin pekişmesi, hem de aidiyet duygusunun artması sağlanmıştır. Cenaze törenlerinde “Türkistan Marşı“42 orkestra ile
çalınırken yaralı olarak dönenlere de Alman Kara Kuvvetleri’ne ait Nazi Sembolleri
ile süslü askeri madalyalar takdim edilmiştir.
Alman Orduları’nın Sovyet Cepheleri’nde ardı ardına karşılaştığı yenilgiler ortaya yeni bir durum çıkarmıştır. Savaşın sonuna doğru lejyonlardan firarların da
arttığı görülmektedir. Nazi Almanyası gözünde güven kaybı yaşayan lejyonlardan
kapatılanlar olsa da savaş ortamında aylarca eğitim almış bu silahlı güçlerden vazgeçmek de mümkün değildir. Lejyon askerlerinin hayatta kalma endişesi nedeniyle
ile hızlı bir şekilde birliklerinden firar ederek Sovyet tarafına geçmesi başta Türkistan Taburları olmak üzere tüm lejyon askerlerinin batı cephelerine kaydırılmasına
yol açacaktır.43
Giderek artan taraf değiştirmelerde birinci neden Almanların askeri alanda artan
başarısızlığıdır. Çeşitli cephelerdeki Alman kayıplarının lejyonlar arasında hızla ya40 Çelik Latif, a.g.e., s. 157
41 Bu askerler eğitim alarak Almanya için gönüllü oldukları, hatta bazılarının az da olsa iletişim kuracak kadar Almanca
öğrendiği halde dışlanmaları ilginçtir. Cephe sevkiyatları yapılan lejyon askerleri trenlere bindirilirken Almanlar ile
biraraya gelmemeleri planlanıp, “Lehler, Yahudiler ve Lejyonerler son vagona” yazılı talimat levhaları okutularak trenlere bindirilerek en ön cephelere sevkedilmişlerdir (Neulen, age, s. 329).
42 Türkistanlı Çolpan’ın şiirinden uyarlanan marş, Türkistan Lejyonları tarafından son ana kadar her türlü cenaze, kutlama ve törenlerde milli marş olarak çalınmıştır. Marşın sözleri için EK’ler kısmına bakınız.
43 Türkistan Lejyonları’nın kaldırılması öncelikle burada görevli askerlerin tekrar kamplara dönmesi demek olacağından
Türk asıllı askerler bu durumu sevinçle karşılamışlardır. Alman Ordusu ise giderek artan insan gücü ihtiyacının bir
bölümünü lejyonlardan sağlayabilmektedir.
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yılması özellikle Türk asıllı grupların gelecek hayalleri ile ilgili ümitlerinin de
suya düşmesidir. Askeri karargahlar ve eğitim kamplarında “Bolşevizme karşı Nazi
Almanyası ile iş birliği yaparak kendi ülkelerini kurtarabilecekleri“ siyasi eğitimini
alan Türkistan lejyonları mensupları mevcut ortamda bu amaçtan giderek uzaklaşıldığının farkındadırlar.44
Bayrakları, marşları ve isimleri ile son ana kadar büyük ölçüde Almanların yanında Ruslara karşı savaşan askerlerin isimleri Doğu Lejyonları, Türkistan Birlikleri,
Müslüman Askeri Birlikleri ve Türk Halkları Silahlı Grupları olarak anılsa da, bahsedilen makalenin konusu Türkistan asıllıların oluşturduğu askeri birliklerdeki hareketliliktir. Askeri hiyerarşi içerisinde bölük, takım, tabur, alay ve tümen olarak geçse
de, söz konusu edilen Türkistanlılardan oluşturulan gönüllü silahlı birliklerdir. Genel
anlamda Alman Ordusu kontrolünde ve Doğu Bakanlığı ile ilişkili olan birlikler, 1943
yılına kadar askeri hiyerarşi bağlamında III. Alman İmparatorluğu Silahlı Kuvvetler
Başkomutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermiştir.
Özellikle Sivastopol önünde Alman Ordusu’nun durdurulması sonrası had safhaya
çıkan Silahlı SS’ler Genel Karargahı ile Alman Ordusu arasındaki rekabet, bir şekilde
SS’ler nezdinde daha yeni sahaya sürülen Türkistan Lejyonlarının da suçlanmasına
yol açmıştır. Aynı dönemde Kızılordu tarafından yapılan “Ülkenize Geri Dönün“ propagandasına kanan bazı Türkistanlıların taraf değiştirmesi sürekli bir şekilde bu birliklerdeki Türkistanlı askerlerin toptancı bir şekilde “Hain“ olarak suçlanmasına yol
açmıştır. Her iki taraftan da hain damgası yiyen bu birlikler Almanya’yın yenileceğini
anlayınca kendi başlarının çaresine bakacaklardır.
İkinci Dünya Savaşı’nın aslında bittiğini, devam eden çatışmaların ise yöresel
direnmeler olduğundan sadece Türkistan Lejyonu mensupları değil Almanlar bile
emindirler.
1945 yılı Mart ve Nisan ayında çok sayıda lejyon mensubu Almanlar tarafından
çalışma kampları ya da işçi bölüklerine gönderilmişlerdir. Birçok lejyon mensubu
da Almanya’da çöküşe giden devlet sistemi içerisinde kendi başının çaresine
bakmak için sağda solda birşeyler yapmak çabasındadırlar. Hitler Almanyası 8 Mayıs
1945 günü teslim olduğunda, Türkistan Lejyonları’nın önemli bir bölümü dağıtılmış,
bir çoğu firar etmiş ve yine önemli sayıda lejyon da ya batılı müttefiklere teslim
olmuş veya onlar tarafından esir alınmıştır. Almanya’nın teslim olmasından üç gün
44 Nazi Almanyası başlangıçta açıkça deklare etmese de, lejyonların hayalleri Bolşevikler kaybederse kendi ülkelerinde
en azından eski özerk yönetimlerinin hayata geçeceği ümidi vardır. Ayrıca Almanların Kırım’ı işgal etmeleri ve burada
iki yıl kalmalarının ardından yerel Tatar Türkleri’ne bu yolda bir hak vermemeleri, hatta Kırım Türkleri’nin İstanbul’da
yaşayan sürgün liderlerinin Doğu Bakanı Stoltenberg tarafından kabul edilmemesi, Almanların lejyonlara özgür vatan
konusundaki samimiyetinin sorgulanmasını ortaya çıkarmıştır. Nazi Almanyası’nın işgal ettiği birçok noktayı bölge
halklarına teslim etmeyip sıkı bir merkeziyetçi yönetim ile kendisine bağlayacağını göstermektedir. Bağımsızlığa sahip olamayacakları şüphesi Lejyonlardaki ümitsizliğin önemli kaynaklarından biridir. Ayrıca kendileri ile görüşmelerde
bulunmak için Almanya’ya gelmek isteyen muhacir liderler ile görüşmek istemeyen Almanya’nın tavırları lejyon birliklerinin güvenini 1943 yılı kış aylarından sonra büyük oranda sarsmıştır. Bkz. Sanem Yılmaz, “Almanlar’ın Turancılara
İlgisi”, Birlik, Eylül 1999 Sayısı, Würzburg.
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öncesine kadar özellikle Almanya içinde görevli lejyonlardan hala görevinin başında
olanlar da vardır.
4.Türkistan Lejyonlarının Dünyadaki Örnekler ile Karşılaştırılması
Avrupalı
lejyonlar genelde ülkelerinin
dışında ve
işgal
etmek veya işgali gerçekleştirenleri korumak için hayata geçirilmişlerdir. Türkistan
Lejyonları’nda görev alanlar ise bir diktatör rejime kaptırdıkları vatanlarını bir başka
diktatörün yardımı ile kurtarmak için lejyonlara girmişlerdir.
Avrupalı Lejyonları’nın mensupları istedikleri zaman lejyonlardan ayrılıp meslek
değiştirebilmişler ve bir başka mesleğe rahatça geçebilmişlerdir.
Türkistan Leyjonu mensupları ise Hitler - Stalin - ölüm üçgeni arasına
sıkıştırılmışlardır.
Avrupa lejyonlarının tamamına maaş ödenmiş ve gelecekleri dönemin özelliklerine göre emeklilik ile sonuçlanacak sosyal güvencelere dayanmıştır.
Türkistan Lejyonları’nda görev alanlar ise emekli olmak ya da maaş almak şöyle
dursun sadece boğaz tokluğu ve hayatta kalabildiklerine şükretmişlerdir.
Avrupa ülkeleri tarafından dünyanın çeşitli yerlerindeki lejyon ordularında görev
alanların hiç biri buna mecbur tutulmamışlardır.
Türkistan Lejyonları’nda görev alanlar ise açlık ve hastalıkların kol gezdiği kamplardan çıkabilmek için lejyonlara katılmaktan başka bir seçeneğe sahip değillerdir.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde Avrupa Devletleri tarafından kullanılan lejyonlardaki askerler zamanla işini bıraktığında dünyanın herhangi bir yerinde birikimi ile rahat
bir yaşam sürebilmişlerdir.
Türkistan Lejyonu mensupları ise sadece kendilerine yemek, silah ve elbise veren
efendilerine hizmet ettikleri sürece insan yerine koyulmuşlardır.
Avrupa Ülkeleri’ne ait lejyonlarda görev alanlardan ömründe bir defa silahlı çatışmaya girmeden emekli olabilmişlerdir.
Türkistan Lejyonları tanımadıkları ülkelerin cephelerinde efendileri Almanya için
savaşmışlardır.
Avrupalıların sömürge ülkelerindeki lejyonlar görevi bırakınca rahat bir hayat
sürme ve ailesi ile birlikte istediği bir bölgede yaşama şansına sahiptirler.
Türkistan Lejyonları’nın mensupları savaş sona erince yakalananlar yargılanmış,
Nazilerin suç ortağı olarak görülmüş ve bir çoğu yakayı ele vermemek için isim ve
kimlik değiştirmek zorunda kalmışlardır.
Çeşitli lejyonlarda görev alanlar ilerleyen dönemlerde rahat ve saygın bir insan
olarak yaşayabilmişler.
Türkistan Lejyonu mensupları savaşın sonunda “Vatan Haini” olarak görülmüşler
ve bu uğurda kurşuna dizilmişlerdir.
Avrupa Lejyonlarında bazen insan sıkıntısı çekildiğinde hapishanelerden bile
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mahkumların bırakılıp bu lejonlarda görevlendirildiği olmuştur.
Türkistan lejyonlarında görev alanların hiç birinin ne Sovyet, ne de Almanya tarafında topluma karşı işledikleri şahsi bir suçları yoktur.
Avrupa’lı gençlerin bir çoğu para kazanma, öldürme veya egolarını tatmin için
lejyon birliklerinde görev almışlardır.
Türkistan Lejyonları’ndaki genç insanlar ise Kızılordu ile Gamalı Haç arasında
mecbur kaldıkları için tarihi tersine çevirmeye çabalasalar da muvaffak olamayanlardır.
SONUÇ
Bir ülkenin askeri iken, düşman tarafına geçerek kendi ülkesine karşı silah kullanmak en hafif ifade ile o ülkeyi vatandan saymamak anlamındadır. Yaptıkları eylemin adı ise ceza hukuku literatüründe “Vatana İhanet“tir. Bu tarife uygun eylemler sergileyen Türkistan Lejyonları mensuplarının bu yola neden girdiklerini doğru
değerlendirebilmek için öncelikle onların Bolşevik Sovyet yönetimindeki yaşam
şartlarının iyi bilinmesi gereklidir. Baskı, zulüm, horlama ve her türlü planlı sindirme politikalarının altında tarifi imkansız bir yaşam süren Türkistan Gençliği, hayatı
kendilerine zindan edenlerin en zayıf anında onlara silah çekmişlerdir. Türkistan
Lejyonları ile ilgili dönemde, bu kalkışma planlı ve toplumsal bir hareket olarak ortaya çıkmamışsa da, Türkistanlıların milletçe yaşadıklarının Sovyetler Coğrafyası’nın
her köşesindeki benzerliği, onların “Kızılordu’dan firar ederek Nazi Almanyası’na sığınanlar“ şeklinde görülmelerine yol açmıştır.
Kendi aralarında rekabet, çekişme ve tartışmalar olsa da Veli Kayyum Han’ın
mahir yönetim anlayışı, Almanya’daki Türkistanlıları ortak kimlik, dil, edebiyat,
tarih, kültür ve ülkü bağlamında savaş sonuna kadar bir arada tutmada önemli rol
oynamıştır. Türkistan Türkleri’nin İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya içindeki faaliyetlerine genel anlamda bakıldığında, ciddi anlamda Türkistan Birliği İdealizmi
ayakta tutulmaya çalışılmıştır.
Almanya tarafına geçerek kendi ülkelerine silah çeken Türkistanlıların, kendilerini bu ülkenin asıl unsuru olarak görmedikleri kesindir. Kısa zamanda önemli fikri değişim yaşayan lejyon mensuplarını bu yola iten öncelikle mevcut şartların ağırlığıdır.
Alman tarafına geçen Türkistanlı askerler öncelikle kendilerinin hiç bir zaman yenemeyecekleri çok iyi donatılmış düşmanın üzerine bilinçli olarak ölüme gönderildikleri inancındadırlar. Sovyet komutanların en tehlikeli görevleri en eğitimsiz grup olan
Türk asılılara verdiğine inanan lejyon mensupları, Kızılordu içerisindeki konumlarının
benliklerinde yarattığı ezikliğine karşı Almanya’ya teslim olarak cevap vermişlerdir.
Almanya’ya sığınan askerler öncelikle sadece hayatta kalabilmeyi tercih edenlerdir. Almanya tarafına geçtikten sonraki gelişmeler kendilerinde hayal kırıklığı
yaratsa da, en azından yeni hayatlarında ayakta kalmak, gıda ihtiyacını kar-
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şılayabilmek ve kampların olumsuz hayat şartlarından kurtuldukları için buruk
bir mutluluk yaşamışlardır. Birçok askerin ne bilinçli bir komünist, ne de bu fikrin
karşıtı olmadıkları bir dönemde mevcut rejimin Türk asıllıları dışlayarak yok sayması, onları Alman Orduları’nın önüne kolayca atışından da açıkça anlaşılmaktadır.
Kızılordu’da milyonlarca Rus asıllı askerin hizmetçisi konumunda sadece söyleneni yapan, eline silah verilmeyen ve askeri eğitimden habersiz Türkistan asıllıların
savaşın en orta yerine atılması, Rus komutanların onlara verdiği değeri göstermektedir. Alman tarafına geçip, bir şekilde lejyonlara girmeyi başarabilenlerin kendi
üniformaları, temiz kiyafetleri ve vatan kavramı etrafında şekillenen fikir dünyaları
onlara öncelikle insan olarak bir şeyleri başarabildikleri hissini vermiştir. Kızılordu’da
hiç bir zaman elde edemeyecekleri bu basit ayrıntılar bile lejyon mensuplarının Alman saflarına geçişindeki basit gibi görünen önemli bir insani ayrıntıdır.
Lejyonlarda görev alanlara Nazi Almanyası eğitim karargahlarında antikominist
bilinçlenme konusunda dersler verilmesi fikri bazda önemli bir ideolojik formasyona
sahip olmadıklarının işaretidir. Alman Komutanlar Milli Türkistan Birlik Komitesi ile
birlikte savaş esirlerine öncelikle milliyetçilik ve vatan sevgisi çizgisinde bilinçlendirmeye çalışmışlardır. Lejyon mensuplarında hissedilir bazda ne bir Sovyet karşıtlığı,
ne de bir Nazi hayranlığı göze çarpmaktadır. Alman tarafına geçerken tek düşündükleri hayatta kalmak için teslim olmak, daha sonra bir şekilde kendilerini lejyon
gruplarına attıkları ortaya çıkmaktadır. Kızılordu Askeri oldukları dönemde yaşadıkları ve Almanlara esir düştükleri dönemde karşılaştıkları şartlar Türkistan Lejyonları’nda görev alanların savaşan diğer askerlerden çok daha ağır bir travma ile karşı
karşıya olduklarını göstermektedir. Almanya’nın yenilgisinin ağırlığını Almanlardan
daha fazla Türkistan Lejyonlarındaki askerlerin hissetmesi de onların uzunca bir dönem yaşadığı olumsuzlukları ortaya koyması bakımından önemlidir. Yaşamak
için ilk etapta teslim olmayı seçen Türkistan asıllılar kadar dikkati çeken bir başka
husus ta, Kızılordu komutanlarının bu kadar büyük bir saf değiştirmeyi neden fark
edemedikleridir.
Türkistanlılar da diğer askerler gibi Alman Orduları’na karşı cepheye gönderilmişlerdir. Silah, bilgi, eğitim ve tecrübe açısından Almanlardan geri olduklarını bu
insanlar ancak cepheye geldiklerinde anlayacaklardır. Bunun farkında olmadan çatışmalara girenler hayatlarını, bilgisizliklerine daha en başta kurban etmişlerdir.
Savaş esiri olanlar ise Almanlara teslim olmakla en doğru yolu seçtiklerine inanacaklardır. Türkistanlı gençlerde cepheye gelmeden önce Almanlara hemen teslim olma konusunda genel anlamda bir fikrin mevcut olduğunu söylemek mümkün
değildir. Ancak bu askerler kendi cephelerinden geri kaçtıklarında başlarına gelecek
olanın çok iyi farkındadırlar. Geri çekilip Kızılordu kurşunlarına hedef olmaktansa
Nazi Almanyası’nın vicdanına sığınmak Türkistanlı askerlerin önündeki en sağlıklı
seçenektir.
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Cepheye gönderilirken “Almanların eline geçerseniz intihar edin“ şeklinde öğüt
verilen Türkistanlı gençlerden biraz düşünenler, sonu ölüm olan tek yönlü bir yolculuğa çıktıklarının farkındadırlar. Ölüm ile yaşam arasında tercihe zorlanan Türkistan
asıllı askerlerinin yaşamak için Almanlara teslim olması ölüm yolculuğunda hayatta kalmak için son dönemeç durumundadır. Vatandaşı oldukları ülkenin kendilerini
zorladığı tercihe “Almanlara teslim olarak“ cevap vermişlerdir. Kendilerine verilen
emirlerin “Sağ olarak geri dönmemek“ manasına geldiğini fark edenlerin Almanlara
teslim olmak ile ölmek arasında bir tercih yapmaya komutanları tarafından zorlandıkları açıkça fark edilmektedir.
Türkistan asıllı askerlerin Alman tarafına geçişleri diğer milletler ile de önemli
benzerlikler gösterdiği için genel Sovyet Ordusu’nun bozgunu yaşayan Kızılordu
Askerleri’nin kaderi olarak görülebilir. Ancak Kızılordu hiyerarşisinden en alt kategorinin en zor şartlarını Türkistan kökenli askerler yaşadığı için bu grubun hiç silah
at(a)madan teslim olmuş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Şahsiyet olarak yok
sayılan, silah kullanmasına müsade edilmeyen ve oldukça eğitimsiz Türkistanlıların
savaşmadan teslim olarak Alman kurşunlarından kurtulmuş olmaları da bir diğer
ihtimaldir. Kızılordu’nun sadece çalıştırmak için kullandığı Türkistanlılar ilk etapta
Alman savaş esiri kamplarında zorluk çekseler de Yahudi, Rus ve diğer milletlerden ayrılıp kendi kültürlerinden insanlar ile bir araya geldiklerine şükretmişler,
esas mutluluğu ise lejyonlara girip kendi üniformalarını giyerek Türkistan Marşı’nı
söylemeye başlayınca yaşamışlardır.
Alman askerlerinin karşısındaki en riskli cephelere hiç tedbir alınmadan gönderilen Türkistan asıllı askerlerin önemli bir bölümünün geri dönmeyeceği komutanlarının bilgisi dahilindedir. Kızılordu komutanlarının Türkistanlı gençlerin zayıf
eğitimleri nedeniyle ellerindeki silahı hiç kullan(a)madan karşı tarafa geçip teslim
olacağını düşünmedikleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum komuta kademesi Rus asıllılardan oluşan Sovyet Ordusu’ndaki subayların eğitimlerinin de sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Rus komutanların Türk asıllı gençleri Nazilerin ölüm
makineleri önüne bir daha geri dönmeyeceklerini bilerek göndermeleri, dönemin
Sovyet yönetiminin bu insanları hangi kategoride değerlendirdiklerinin görülmesi
açısından önemlidir.
Alman esir kamplarında uluslararası kurum ve denetimlerden habersiz, Nazilerin insafına terk edilerek geleceği yorumlamaktan uzak yüzbinlece Türkistanlı,
kamplar milliyetlere göre ayrılıp lejyonlar kurulmadan önce savaşın en şanssızları
olan Yahudiler ile aynı şartları yaşamışlardır. İlk anda teslim olarak ölümden kurtulan
bu insanlar kamplarda en olumsuz şartları yaşasalar da, 1943 yılı Ocak ayından itibaren nispeten daha yüksek standarda sahip barınma merkezlerine geçebilmişlerdir.
Özellikle Türkistan adı altında kurulan lejyonlardan sonra Kızılordu kökenli esirler
sınıfındaki Türkistanlılar artık Almanya’nın Müttefiki konumundadırlar. Alman Kara
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Kuvvetleri içerisinde 1943 yılı Ocak ayından sonra adından övgü ile bahsedilen Türkistan Lejyonlarının verdiği olumlu imaj kamplardaki diğer Türkistan kökenli savaş
esirlerinin standartlarının yükselmesine katkı sağlamıştır.
Sovyet kökenli esirlerin kamp dışına çıkmasına müsaade edilmezken Türkistanlıların küçük bahçe, inşaat ve diğer hizmetlerde çalışmak için şehirlere girmesine
izin verilmiştir. Türkistan esirleri içerisinde bu imkanlardan faydalanıp Almanca ve
Alman Kültürü’ne diğer esirlerden daha fazla vakıf olabilme şansını yakalayabilenler
olmuştur. Elde ettikleri imkanlar ile dönemin savaş şartları içerisinde bir nevi Almanya’ya uyum sağlayan bu insanlardan Türkistan Diasporası’nın önemli şahsiyetlerine
ulaşabilenlerden bazıları savaşın sonunda Almanya’da kalmayı başaracaklardır. Veli
Kayyum Han, Baymirza Hayit ve İkram Han Hüseyin bahse konu dönemin sonunda
Almanya’da yaşamaya devam ederek uzun yıllar Türk Dünyası, Türkçülük, Turancılık
ve Antikomünist fikri-kültürel sahalarda önemli hizmetlerde bulunacaklardır.
Savaş esirliğinden gönüllü olmayı kabul ederek lejyonlarda görev alanların
sadece hukuki statüsü değil, yaşam şartları, üniformaları, fikirleri ve ümitlerinin de
değiştiği görülmektedir. Kendileri ile aynı ismi taşıyan bir askeri oluşumun içine
girdikten sonra Almanların tavırlarındaki değişikliği fark eden Türkistan asıllı askerler artık hür ve bağımsız bir millet olmayı kendi aralarında tartışır duruma geleceklerdir. Alman Orduları’nın yanında onlara benzer eğitimleri Alman komutanlardan
alan, omuzlarında armaları, kollarında kollukları olan ve kendi milli üniformaları
ile milli marşları eşliğinde karargah içinde askeri geçitler yapan Türkistan Lejyonları’nın mensupları, Alman propagandası içeren yazılı ve sözlü yayın organlarına da
sahip olmanın mutluluğunu yaşamışlardır. Kamplardaki savaş esiri oldukları dönem
ile karşılaştırılamayacak ölçüde rahata eren Türkistan asıllı askerler, lejyon karargahlarında aldıkları “Din Hürriyeti“ ve “Bağımsız Türkistan“ temalı dersler sonunda
fikir dünyaları da gelişmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra Türkistan asıllı askerler için yeni
bir kaçış dönemi başlamıştır. Teslim olan Naziler ile birlikte onlara destek olanları
da suçlayan müttefikler, Yalta’da Stalin’in isteği doğrultusunda her esiri kendi ülkelerine teslim etmeyi kabul edince Türkistan Lejyonu mensupları için yeni bir tehlike
ortaya çıkmıştır. Can korkusu ile bir anda yeraltına inen onbinlerce lejyon mensubundan Almanya sınırları içerisinde kalabilenler izlerini kaybettirerek Amerika ve
Türkiye’ye ulaşabilmeyi denemişlerdir. Aldıkları siyasi eğitimler sonucu yaşadıkları sürece antikomünist fikirler ile Türkistan asıllı mültecileri bir arada tutmaya
çalışan lejyon mensupları, ilerleyen dönemin soğuk savaş yıllarında Türkistan
Hürriyet Mücadelesi’ne önemli katkı sağlayan simalar olarak ortaya çıkacaklardır.
Kendilerini Amerika, İngiltere ve Türkiye’ye atabilen veya uzunca bir dönem Almanya’da gözden kaybolmayı başarabilenler Ahad Andican’ın adlandırması ile “Hariçte
Türkistan Mücadelesi“nin canlı tutularak gelecek nesillere aktarılmasında önemli
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rol oynayacaklardır. Ruzi Nazar, Baymirza Hayit, Veli Kayyum Han, Halis Kanatbay,
İsakcan Nazirkul ve İkram Han Hüseyin Türkistan Milli Mücadelesi’nin bayraktarlığını
yaşadıkları müddetçe devam ettiren nadide şahsiyetler olarak uluslararası alanda
önemli çalışmalara imza atmışlardır.
Kamplardaki sonu ölüm olan şartlardan kurtulmaları için gönüllü statüsüne geçen Türkistanlı savaş esirleri geniş coğrafyalara yayılan büyük savaşta askeri anlamda elbette iz bırakamadılar ama, hayatta kalmak için deneyebilecekleri bir başka
alternatifleri de yoktu. Türkistan Lejyonları’nda görev alanların tamamına yakını evlerine sağ olarak dönemediler. Vatandaşı oldukları diktatör onları en ön cephelerde
ölüme gönderirken hayır deme şansları yoktu. Hayatta kalmak için diğer diktatöre
hemen teslim oldular. Kızılyıldız ile Gamalı Haç arasındaki savaştan kıl payı sağ kalanlar, ölüm kamplarında yok olmamak için Türkistan Lejyonlarına girmeyi son bir
çare olarak görmüşlerdir.
Son tespit, iki diktatör arasında kendilerine müsaade edilen alanda başkalarının
istediği oyunu oynamaya zorlanan ve savaşın sonunda çok azı sağ kalabilen Türkistanlı gençlerin sayısı hiç bir zaman tam olarak tespit edilemedi. Bilinen sadece, onları kullanan her iki diktatör ideolojinin de hayallerindeki Türkistan’ın hür olmasına
hiç bir zaman müsaade etmek istemedikleriydi. Lejyonlarda görev alan, savaş esiri
kamplarında hayatını kaybeden ve kendisinden bir daha hiç haber alınamayan yüzbinlerce Türkistanlı genç, Medeni Avrupa’nın kara tarihine İkinci Dünya Savaşı’nın
Kayıp Türkleri olarak geçtiler.
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EKLER
Haritalar:

Almanların DULAG adını verdikleri geçici savaş esiri kamplarının yerini gösteren harita.

Nazi Almanyası tarafından Polonya’da kurulan savaş esiri kamplarının yerleri.
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Polonya’nın Pruszków şehrindeki Dulag adı verilen geçici savaş esiri kampı.

Doğu leyjonlarında görev alan askerlerin ülkelerini gösteren harita
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Kırım Milli Fırka Katib-i Umumisi İsmail Otan’ın Adolf Hitler’e gönderdiği teşekkür mektubu

Resim 1: Türkiye’yi savaşa sokmak isteyen Adolf Hitler son ana kadar büyük çaba harcadı. Türk
General Cahit Toydemir Adolf Hitler ve Feldmareşal Wilhelm Keitel ile görülüyor.
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TÜRKİSTAN LEJYONLARI GÖNÜLLÜLERİ TARAFINDAN YAPILAN YEMİN
Türkistan Lejyonlarında temel eğitimi tamamlayan askerler moral yönünden en
yüksek düzeyde motive edilmeleri için onlara mümkün olduğu kadar Alman Ordusu’na benzeyen törenler düzenlenmiştir. Bunlardan biri de yemin törenleridir. Oldukça şatafatlı olarak gerçekleştirilen bu yemin törenlerinde silah ve birliklerin sembolleri üzerinde hep beraber gerçekleştirilen törenlerde üst düzey komutanlar hiyerarşik
şekilde konuşmalarını yapar ve sonrasında silahı, üniforması ve sembolü olan birliklerin askeri konumuna gelirlerdi. Türkistan Lejyonlarında görev alan askerler dil
sorunu nedeni ile genelde Türkistan asıllı komutanlar ile birlikte olsalar da bu yemini
mutlaka etmek zorundaydılar.
Yeminin Almanca Metni:
Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich im Kampf gegen den Bolschewismus dem Obersten Befelshaber der Deutschen Wehrmacht, Adolf Hitler, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für disen
Eid, mein Leben Einzusetzen.
Yeminin Türkçe Metni:
Tanrı huzurunda ettiğim bu kutsal yemin ile, Bolşevizim karşısında Alman Ordusu’nun en yüksek komutanı olan Adolf Hitler’e kayıtsız şartsız sadakat içinde olacağıma ve cesur bir asker olarak bu yemin için her zaman.
Türkistan Birlikleri Tarafından Söylenen Milli Marş
Gözel Türkistan senge ne boldi,
Sebeb vaqıtsız güllerin soldi, Ey güllerin soldi.
Cemenler berbad, quşlar hem feryad, Hemmesi mezlum, bolmas midir şad,
Ey bolmasmidir şad.
Bilmen ne üçün quşlar uçmaz baqçalarında
Ey baqçalarında
Bilmen ne üçün quşlar uçmaz baqçalarında
Ey baqçalarında Birliğimizin tebrenmes taqi, Ümidimizin sönmas çiraqı
Ey sönmes çiraqı
Birle‚ ey xalq⁄m kelgandir çaqı Bezelsin endi Türkistan baqı
Ey Türkistan baqı
Qoazgal xalqım yeter şunca cebru-cefalar, Ey cebru-cafalar.
Al bayraqinni, qalbim oyqansin,
Qullig esaret barcasi yansin, Qur yeni devlet yavlar örtensin, Ösib Türkistan
qaddin kötersin,
Ey qaddin kötersin!
Yayrab, yaşnab öz vetenin gül baqları da, Ey gül baqları da.
Yayrab, ya‚nab öz vetenin gül baqları da.
Ey gül baqları da.
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Türkistan Lejyonu mensuplarının kendi aralarında düzenledikleri bir eğlence.
(Bundesarchiv, Bild 1011-295-1558-18A, Foto: Karl Müller, 1943 Kasım ayı)

Türkistan Ljyonunda görevli askerler bir eğlence anında
(Kaynak: Bundesarchiv, Bild 1011-295-1558-25, Foto: Karl Müller, 1943 yılı Ekim ayı)
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Türkistan Lejyonunda görevli askerlerin bir bölümü folklör oyunu seyrederken.
(Kaynak: Bundesarchiv, Bild 1011-295-1558-31A, Foto: Karl Müller, 1943 Kasım ayı)

Türkistanlı askerler eğitim sonrası kendi birliklerinde bir eğlence anında.
(Kaynak: Bundesarchicv, Bild 1011-295-1559-12A, Foto: Karl Müller, 1943 yılı Sonbaharı)
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Resim 2 :Türkistan Lejyonu mensuplarının Fransa sahillerinde konuşlandırılan birliği.
(Kaynak: Bundesarchiv, Bild 1011-295-1559-30A, Foto: Karl Müller, 1943 Ekim ayı)

Türkistanlı Askerlerin Ukrayna Cephesinde 1943 yılı Kurban Bayramı
(Kaynak: Bundesarchiv, Bild 1011-295-1560-18A, Foto: Karl Müller, 1943 yılı Kasım ayı)
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Türkistanlı askerlerden atlı birliklerde görevli olanlar.
(Kaynak : Bundesarchiv, Bild 1011-295-1560-D4 A, Foto: Karl Müller, 1943 Kasım ayı)

Türkistan Lejyonu mensubu grup komutanı tatbikat planlarını anlatırken
(Kaynak: Bundesarchiv, Bild 1011-295-1560-19A, Foto: Karl Müller, 1943 Ekim ayı)
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Re s i m 3: Askerlerin kamp önünde geçen boş zamanlarından bir görüntü.
(Kaynak: Bundesarchiv, Bild 1011-295-1560-39A, Foto: Karl Müller, 1943 Ekim ayı)

Re s i m 4 : Türkistan Lejyon Ordusu askerleri İtalya cephesinde bir öğle yemeğinde
(Kaynak: Festung Breslau, Grupa Rekonstrukcji Historycjnez)
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Re s i m 5 : Türkistanlı askerlerden bir takım komutanı.
(Kaynak: Bundesarchiv, Bild 1011-295-1560-23-A, Foto: Karl Müller, 1943 Eylül ayı)

Türkistan askerleri içtima öncesi sabah sayımı sırasında kışla önünde.
(Kaynak: Bundesarchiv, Bild 1011-295-1560-17A, Foto: Karl Müller, 1943 yılı Ekim ayı)
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Veli Kayyum Han Alman Generaller ile birlikte Türkistan Lejyonları’nı denetlerken
(Kaynak: Festung Breslau, Grupa Rekonstrukcji Historycjnez)

Türkistanlı askerler Fransa’nın kuzeyindeki Tionville’de.
(Kaynak: Bundesarchiv, Bild 1011-295-1560-21, Foto: Karl Müller, 1943 Ekim ayı)
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Signal Gazetesine kahramanlığı ile konu olan Türkistan Lejyonu’nda görevli ismi belirtilmeyen bir
Türkistanlı takım komutanı.
(Kaynak: Festung Breslau, Grupa Rekonstrukcji Historycjnez)

Türkistan Lejyon askerleri Alman komutanlar tarafından denetleniyor.
(Kaynak: Festung Breslau Archiv, Grupa Rekonstrukcji Historycznej)
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Bir grup Türkistanlı ön saflardaki komutanları ile birlikte namaz kılarken.
(Kaynak: Turan Ilim ve Medeniyet Dergisi Kapağı, Sayı 13, Istanbul 2011)

Re s i m 6 : Türkiyestan Lejonlarında 1945 yılına kadar askeri kanatta önemli görevler üstlenen
Baymirza Hayit yüzbaşı rütbesi ile.
(Kaynak: Latif Çelik Özel Arşivi)
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Re s i m 7 : İkinci Dünya Savaşı sonunda değişik ülkelerde yeni kimlikleri ile yaşamak zorunda
kalan Türkistanlılar arasındaki irtibatın kopmamasında önemli rol oynayan Baymirza Hayit, 6 Ekim
2006 Almanya’da hayatını kaybetti ve Köln şehir mezarlığında toprağa verildi.
(Kaynak: Birlik Gazetesi Özel Arşivi)
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Türkistan Lejyonları 1944 yılı başından itibaren büyük oranda Fransa’ya kaydırılarak Amerikan ve
İngiliz birliklerine karşı konuşlandırıldılar.

Batı cephesine kaydırılan ve ismi tesbit edilemeyen Türkistan Lejyonunda görevli bir subay.
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162. Batarya Türkistan Lejyon Ordusu askerleri Amerikalıların Normandiya Çıkarması sonrası
müttefiklerin eline esir düştükleri gün.
(Kaynak: Festung Breslau Archiv, Grupa Rekonstrukcji Historycjnez)

7.000 Türk’ün hatırasına yapılan anıt İkinci Dünya Savaşı ve sonuçları ile ilgili araştırma yapmak
isteyenler için bir devrin sessiz tanığı olan bu anıt olayın gerçekleşmesinden 15 yıl sonra yaptırılmış.
(Kaynak: Latif Çelik Özel Arşivi, 28.05.2015 Oberduraburg)
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Resim 8 : İngilizler tarafından Ruslara teslim edilmeden Türk asıllı mültecilerin kıyısında intihar
ettiği anıtın yanıbaşından akan Drau Nehri. (Kaynak: Latif Çelik Özel Arşivi, 28.05.2015 Oberduraburg)

Re s i m 9 : Yalta Anlaşmasına göre Alp Dağları arasındaki İrschen Köyü’nde Ruslara teslim
edilmeden bir gün önce çoğu intihar eden Kırım ve Kuzey Kafkasya Türkleri için 1960 yılında bu anıt
dikilmiştir.
Almanca yazılan kitabenin Türkçesi: “28 Mayıs 1945 günü bölgeyi işgal eden İngiliz kuvvetlerinin komutanı tarafından Ruslara teslim edilen çocuk, kadın ve askerlerden oluşan 7.000 Müslüman
Türk’ün aziz hatırasına. Onlar İslam inançları ve millî bağımsızlık mücadelesi uğruna hayatlarını feda
ettiler. Münih İslam Derneği Başkanı – İbrahim Gacaloğlu – 1960. (Kaynak: Latif Çelik Özel Arşivi)
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Re s i m 10 : Hayatta kalanların çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmasına rağmen 28 Mayıs günü
Rus yetkililere teslim edilerek trenler ile Kırım ve Kuzey Kafkasya ve Türkistan’a doğru yola çıkarıldı. O
dönemi simgeleyen yukarıdaki iki vagon Lienz istasyonunda sergilenmektedir.
(Kaynak: Latif Çelik Özel Arşivi, 28.05.2015 Oberduraburg)

Bayrak, Arma ve Semboller

Re s i m 11 : Türkistan Lejyon Ordusu mensuplarınca kutsal sayılan bozkurt arması
(Kaynak: Festung Breslau Archiv, Grupa Rekonstrukcji Historycjnez)
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Başlangıçta “Doğu Lejyonları” olarak adlandırılan Türkistan Lejyonları’nda kullanılan bayrak.
(Kaynak: Festung Breslau, Grupa Rekonstrukcji Historycjnez)

162. Batarya Türkistan Lejyon Ordusu Sancağı
(Kaynak: Festung Breslau Archiv, Grupa Rekonstrukcji Historycjnez)
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Orta Asya Coğrafyası’nın çeşitli bölgelerine mensup askerlerden oluşan Türkistan Lejyon Ordusu
Sembolleri
(Kaynak: Festung Breslau Archiv, Grupa Rekonstrukcji Historycjnez)

1943 yılında Türkistan Lejyonu’na mensup askerlerin rütbelerini belirten uniforma işaretleri.
(Kaynak: Festung Breslau, Grupa Rekonstrukcji Historycjnez)
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Türkistan Lejyonu’nda görevli askerlerin kollarındaki ve omuzlarindaki armalar.
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Re s i m 12 : Tasarımını Türkistanlı bir teğmen olan Kasim(ov) ile Obermullah Nachim(ov) birlikte
gerçekleştirdikleri amblem.

1943 yılının ortalarında hazırlanan yeni arma.
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1943 yılı ortasında armada daha küçük ama sembolik manası büyük bir değişiklik yapılmıştır.

Türkistan Lejyon Ordusu askeri arması
(Kaynak: Festung Breslau Archiv, Grupa Rekonstrukcji Historycjnez)
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TAHİR ÇAĞATAY (1902-1984)
OTURUMU
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DR. BAYMİRZA HAYİT ARAŞTIRMALARINDA ALAŞ KAZAK
MİLLİ HAREKETİ
Prof. Dr. Abdulvahap Kara*

Özet
1917 Şubat İhtilali ile Rusya’da Çarlık yönetimi ve Romanovlar hanedanı son
bulmuştu. Bu durum Çarlık Rusya hegemonyası altındaki diğer halklar gibi Kazak aydınları arasında da kendi milli demokratik devletlerini kurma ümitlerini doğurmuştu.
Böylece Kazak Alaş Orda Milli Hareketi ortaya çıktı. Aralık 1917’de muhtariyetini ilan
eden Alaş Orda üstün Bolşevik kuvvetleri karşısında tutunamadı. Kısa ömürlü olmasına rağmen, Alihan Bökeyhanov, Ahmet Baytursun ve Mir Yakup Duvlat önderliğindeki bu siyasi, fikri ve askeri hareket bugünkü bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti’nin
milli devlet yapılanmasına çeşitli yönlerden örnek teşkil edecek derecede başarıya
ulaştı. Sovyet yönetimi 70 yıllık dönemi boyunca Alaş Mili Hareketi ve liderlerinin
araştırılmasına yasak koydu. Bu sebeple 1989’lara kadar Kazakistan’da Alaş Orda
hakkında araştırma yapmak, hatta isimlerini anmak mümkün olmadı. Bundan dolayı
Sovyet döneminde Alaş Orda hakkındaki araştırmalar yurt dışında yapıldı. Sayısı bir
elin parmaklarını geçmeyecek az sayıdaki araştırmacılardan biri ve önemli eserler
vereni Baymirza Hayit’tir. Hatta onun 1950’de Münster Üniversitesi’nde başarıyla savunduğu doktora tezinin konusunu da Alaş Orda teşkil etmektedir. Tebliğ’de Hayit’in
eserlerinde Alaş Orda Milli Hareketi ve liderleri ile bakış açısı ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Baymirza Hayit, Mustafa Çokay, Alaş Kazak Milli Hareketi,
Türkistan Muhtariyeti, Sovyetler Birliği
THE ALASH KAZAK NATIONAL MOVEMENT IN THE WORKS OF
DR. BAYMİRZA HAYİT
Abstract
The February Revolution in 1917 marked the end of the Tsarist administration
and the Romanov dynasty in Russia. This brought hope of establishing their own
national democratic states to Kazakh intellectuals, as well as other people under the
Tsarist Russia hegemony. Thus the Kazakh National Movement Alash Orda was established. Alash Orda that declared its autonomy in December 1917, could not hold up
against the Bolshevik forces. In spite of its short life, this political, ideological and
military movement under the leadership of Alihan Bokeyhanov, Ahmet Baytursun
and Mir Yakup Duvlat succeeded in being a model of the national state-building idea
for the independent Republic of Kazakhstan. The researches on the Alash National
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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Movement and its leaders had been banned by Soviet administration during the 70year period. For this reason, it was not possible to do research or even to make mention of name of the Alash Orda in Kazakhstan until 1989. Due to this, researches
about Alash Orda had been carried out abroad during the Soviet period. Baymirza
Hayit was one of the few researchers who could write important works. Even the
subject of his doctoral thesis that was successfully defended at Münster University
in 1950, was the Alash Orda. This article will cover the Baymirza Hayit’s researches
on the National Movement Alash and it’s leaders, as well as his views on it.
Keywords: Baymirza Hayit, Mustafa Chokay, Alash Kazakh National Movement,
Turkistan Autonomy, Soviet Union.
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve onun içinde yer alan Türk Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri hakkında araştırmaların Türkiye’de yetersiz kaldığı yıllarda
Dr. Baymirza Hayit kaleme aldığı eserleriyle büyük bir boşluğu doldurmuştur. Çünkü
Türkiye’de Rusça bilen ve Sovyet tarihini araştıran uzmanlar neredeyse yok gibiydi.
Bunun en büyük sebebi, soğuk savaş döneminde Türkiye’de Rusça öğrenmeye çalışmak, Rusça eserler okumak sakıncalıydı. Bunlar komünizm propagandası yapmakla suçlanabiliyordu. Ayrıca Türkistan’daki cumhuriyetlere giderek dil öğrenmek ve
araştırma amaçlı seyahat imkânı da yoktu.
Öte yandan Türk Sovyet Cumhuriyetlerinde de milli tarih konusunda araştırma
yapmak, makale ve kitaplar neşretmek mümkün değildi. Çünkü katı Sovyet rejimi
kendi ideolojik görüşlerinin dışında veya ona karşı yorum ve fikirleri içeren araştırmalara yasak koymuştu. Buna uymayan akademisyen veya yazarlar en ağır cezalara
çarptırılıyordu. Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde de durum farklı değildi.
2017’de 100. Yılı Kazakistan’da ve Türk dünyasında çeşitli etkinliklerle kutlanan
Kazak Alaş Milli Hareketi Sovyet döneminde yasaklıydı. Bu hareket hakkında veya
onun Alihan Bökeyhan, Ahmet Baytursunulı, Mir Yakup Duvlat ve Mustafa Çokay gibi
liderleri hakkında araştırma yapmak, kitap veya makale neşretmek, hatta konuşmak
bile suçtu. Böylelikle Kazak halkına kendi milli tarihi ve liderleri unutturulmak isteniyordu. Kazakistan’da onlar hakkında açıkça yazmak ancak son Sovyet lideri Mihail
Gorbaçov’un “yeniden yapılanma” ve “şeffaflık” politikalarını uygulamaya soktuğu
dönemde mümkün olabilmişti.
Oysa Alaş hareketinin önde gelen liderleri, Bolşevikler hakimiyeti ellerine geçirince, onlarla işbirliği yapma yoluna giderek Sovyet sisteminin içinde yer almışlardı.
Böylece, Kazakistan’da Sovyet idaresinin kuruluş aşamasında önemli hizmetlerde
bulunmuşlardı. Onlar, özellikle eğitim, bilim ve sanat gibi dallarda görev aldılar.
Buna rağmen 1925 yılından itibaren Alaş Orda mensupları Sovyet idari makamlarının takibatına maruz kalmaya başladı. 1930-1932 yıllarında yapılan çeşitli mahkemelerde, Alaş Orda’nın aktif üyeleri halk düşmanı ve yabancı ülkelerin casusları ol-
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makla suçlanarak hapis, sürgün ve idam cezalarından hüküm giydiler. Bu mahkemelerin gözünden kaçanlar, 1937-1938 yılındaki aydın kırımı esnasında yok edildiler.
Alaş Orda Hareketi ve onun liderleri hakkında araştırma yapılması ve yazı yazılması
da 1935 yılından itibaren yasaklandı.1
Sovyet yönetimine boyun eğmeyerek yurtdışına çıkan Mustafa Çokay bu yasaktan
etkilenmedi ve Avrupa ülkelerinde Alaş Milli Hareketi’nin misyonunu devam ettirdi.
Kazakistan’ın ve diğer Türkistan devletlerinin bağımsızlığı için mücadele etti. Çokay
Alaş Milli Hareketi’ne yasak konması yadsımaz. Ona göre, Sovyet yönetimi altındaki
halkların millî hareketlerini Sovyet tarihçilerinin tarafsız yazması mümkün değildir.
Çünkü onlar, genel olarak, tarih ilminde tarafsızlığı kabul etmek istemezler. Onun
için tarihi sınıf mücadelesi için bir araç olarak kullanma eğilimindedirler. Çokay,
tarihin sadece geçmişten haber veren bir ilim değil, aynı zamanda geleceği yönlendirmeye yarayan bir araç olduğunu Sovyet tarihçilerinin çok iyi bildiğini vurgular.2
Kazakistan’daki Alaş Milli Hareketi konusundaki yasaklar Gorbaçov’un Sovyet
toplumunu daha çok demokratikleşmeye ve bütün tarihi gerçeklerin açıkça tartışmaya teşvik eden yeni politikalarından sonra kalkmaya başladı. Halk ve aydınlar, Kazakistan’ın ideolojik gerekçelerle yasaklanan tarihi olayları kamuoyunda tartışmaya
açtı. Özellikle 1987 yılından itibaren Kazak milli tarihinin önemli tarihi olaylar ele
alındı. Alaş Orda hareketi ve liderleri, 1933’te meydana gelen ve 3 milyona yakın
Kazak’ın ölümüne yol açan açlık felaketi, 1937-1938 yıllarındaki aydın kırımı gibi
uzun yıllar konuşulması yasaklanan konular açıkça tartışılır oldu.
Alaş Orda ve liderleri hakkında tartışmalar 1988 yılı sonunda neticesini verdi.
Kazakistan Sovyet Sosyalist Mahkemesi Aralık 1988’de aldığı bir kararla Alaş liderlerinin haksız yere karşı devrimci ve anti-sovyet suçlamasına maruz kaldığını kabul
etti. Böylece Alaş Orda liderleri aklandı. 1989 Ocak ayında Kazakistan Komünist
Partisi Merkez Komitesi de yayınladığı bir bildiri ile Alaş liderlerinin sosyal, siyasî ve
edebi faaliyetleri hakkında tarihi gerçeklerin araştırılarak halka anlatılmasının bir
zorunluluk olduğunu duyurdu.3
Böylece Kazakistan’da Ocak 1989’dan itibaren Alaş Orda liderleri ile ilgili gerçeklerin araştırılıp kamuoyuna açıklanmasının önünde hiçbir engel kalmıyordu. Artık bu
gerçekleri konuşmak yasak değildi.
Kazakistan ve diğer Sovyet Cumhuriyetlerinde 1935-1989 arasında 64 yıl yasaklı
olan gerçekler SSCB dışında, Batı ülkelerinde ve Türkiye’deki araştırmacılar ve bilim
adamları tarafından araştırılıyor, kitap ve makaleler neşrediliyordu. Kazak Alaş Milli
Hareketi konusunda çalışma yapan az sayıdaki araştırmacıların başında Dr. Baymirza
Hayit gelmektedir. Hatta Hayit’in 1950’de Münster Üniversitesi’nde savunduğu dok1
2
3

Kenes Nürpeyisov, Alaş Ham Alaşorda, Atatek Yayınevi, Almatı 1995, s. 9-14.
Mustafa Çokay, “Bir “İlmi” Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’nin 14nçı Yıldönümü Münasebetiyle)”, Yaş Türkistan, Aralık 1931, No. 25, s. 5.
Kazak Adebiyeti, 6 Ocak 1989.
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tora tezinin konusu da Alaş Milli Hareketi’dir.4
Baymirza Hayit’i II. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkesine dönmeyip Almanya’da kalması ve tarih alanında ilim tahsilinde doktora konusu olarak Türkistan Muhtariyeti
ve Alaş Orda Hükümeti’ni seçmesi tesadüf değildi. Esir kamplarından onu kurtaranın
Alaş Kazak Milli Hareketi önderlerinden Mustafa Çokay olması bunda etkili olmuş
olmalıdır. Zaten Hayit Türkistan Muhtariyeti ve Alaş Orda tarihi üzerine yaptığı çalışmalarda Çokay’ın eserlerinden geniş çaplı yararlanmıştır. Mustafa Çokay’ın Yeni
Türkistan ve Yaş Türkistan dergisinde makalelerinin yanısıra Turkestan Pod Vlast’yu
Sovetov (Sovyetlerin Hâkimiyeti Altındaki Türkistan), Paris - Berlin 1935; Birinci baskı: Chez les Soviets en Asie Centrale (Sovyetlerin Hâkimiyeti Altındaki Orta
Asya), Paris 1928 ve 1917 - nci Yıl Hâtıra Parçaları, Berlin - Paris 1937 isimli kitaplarını kaynak olarak kullanmıştır.5
Mustafa Çokay 1941 Aralık ayında Sovyet ordusundan Nazilere esir düşen askerlerin bulunduğu Polonya’daki Çenstachov (Tschenstachou) kampında Baymirza Hayit
ile karşılaştı. Çokay kamplardaki esirlerle yaptığı görüşmelerde bir esirin Namanganlı olması ilgisini çekti ve ona “Sen Mustafa Çokay adını duydun mu?” diye sordu. Asker, bu ismi daha önce duyduğunu, onun Türkistan Muhtariyetinin başbakanı
olduğunu ve daha sonra Sovyetler nezdinde karşı devrimci durumuna düştüğünden
yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını söyledi. Bu cevaptan memnun kalan Çokay, bu
defa “Çokay’ı görsen ne yapardın?” diye sordu? Asker hiç duraksamaksızın “Onun ellerinden öperdim. Çünkü o amcam Said Nasır Han Töre‘nin çok yakın dostuydu” diye
cevapladı. Bunun üzerine Çokay askeri kucakladı ve “Ben Çokay’ım” dedi. Çokay,
genç Hayit ile iki saate yakın sohbet etti. Hayit yanından ayrılırken Çokay, defterine
Hayit’in acele Berlin’e nakledilmesini not ediyordu.6
Hayit’in Berlin’e nakledildikten sonra Türkistan Lejyonu idare merkezinde yayın
faaliyetlerinde görev almış olması da onun Türkistan’daki milli hareketlere ilgisini
arttırmış olmalıdır. Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi, Türkiye’deki araştırmacılar dil
bilmediği ve konulara vakıf olmadıkları için Türkistan tarihi konusunda o dönemde
yeterli araştırma yapamıyorlardı. Yazanlar genelde Çarlık Rusya ve Sovyet döneminde Türkiye’ye göç etmiş aydınlar arasından çıkmaktadır. Yusuf Akçura, Sadri Maksudi
Arsal, Akdes Nimet Kurat, Zeki Velidi Togan, Abdülkadir İnan, Reşit Rahmeti Arat,
Ahmet Caferoğlu, Tahir Çağatay ve Saadet Çağatay gibi isimler Rusça ve Türk leh4
5
6

“Die Nationalen Regierungen von Kokand und der Alasch Orda.” Ph.D. thesis for University of Münster, Munich, 1950.
Hayit’in kitabının bibliyografyasına bkz. Baymirza Hayit, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, İstanbul,
Otağ Yayınları, 1975.
Erol Cihangir, “Dr. Baymirza Hayit’in Hayat Hikayesi”, Dr. Baymirza Hayit Armağanı, Turan Kültür
Vakfı-Hoca Ahmet Yesevi Vakfı, Istanbul 1999. s. 42; Hayit bu görüşmenin 17 Aralık 1941’de yapıldığını söyler. Ancak görüşme bu tarihten en az 10 gün önce yapılmış olmalıdır. Çünkü, Heyet 19’unda
kamptan ayrılana kadar iki hafta karantinada tutuldu. Ali Kantemir, “Mustafa Bey Çokay Hakkındaki
Hatıratım”, Millij Türkistan, 1963, No. 99A, s. 26.
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çeleri bilgileri ile Rusya’daki Türklerin tarihi konusu da neşriyatta bulunmuşlardır.
Bunlar arasında Kazak Alaş Milli Hareketi ve liderleri konusundaki araştırmalarda iki
isim ön plana çıkmaktadır. Biri Dr. Baymirza Hayit, ikincisi ise Prof. Dr. Zeki Velidi
Togan’dır.
Zeki Velidi Togan kendisin birçok eserinde Alaş Milli Hareketi ve liderleri Alihan
Bökeyhan ile Mustafa Çokay hakkında başka hiçbir yerde bulamayacağımız kıymetli
bilgiler vermektedir.7 Çünkü, Togan da Alaş liderlerinden Alihan Bökeyhan ve Mustafa Çokay ile hem Alaş Milli Hareketi’nin faaliyette olduğu dönemde, hem Bolşeviklerin bu hareketi güç kullanarak ortadan kaldırmasından sonra yakın ilişkide olmuştur.
Bunları hatıralarında ve diğer eserlerinde anlatmaktadır. Demek ki, Soğuk Savaş
döneminde Alaş Milli Hareketi ile ilgili çalışmalar yapanlar bir şekilde o hareketin
liderleri ile ilişkide bulunan kimselerdir. Hayit de Çokay’ın amcası Nasırhan Töre’nin
dava arkadaşı olması, hem de esir kampında kendisini görmüş ve esir kampından
kurtulmasına vesile olması sebebiyle Alaş Milli Hareketi’ne özel bir ilgisi doğmuş olmalıdır.
Hayit önce 1971’de Amsterdam’da8 Almanca yayınlanan, daha sonra Türkçeye
çevrilerek 1975’de İstanbul’da9 ve 1995’te Ankara’da10 yayınlanan Türkistan Rusya
ile Çin Arasında isimli kitabında ve 1978’de İstanbul’da yayınlanan Türkistan’da Rus
Emperyalizm’in İzleri isimli çalışmasında11 Sovyetler Birliği tarafından tarih kitaplarında yasaklanan Alaş Milli Hareketi’ni kaynaklara dayalı olarak bilimsel metotlarla
ortaya koymaktadır.
Alaş Milli Hareketi öncesinde Çarlık Rusya’daki 1916 isyanı hakkında da bilgi veren Hayit bu isyan konusunda Alaş Milli Hareketi liderlerinin takip ettiği politikayı da
geniş bir şekilde vermektedir. 1916 İsyanı Türkistan tarihinde önemli bir merhaledir.
Çokay’a göre, 1916 İsyanı Türkistan millî ayaklanmasının alfabesi idi ve genel
olarak bakıldığında Ruslaştırmaya ve Rus emperyalizmine karşıydı.12 Hayit de I. Dünya Savaşı’nın Türkistan’da millî şuurun gelişimine vesile olduğunu söylemekte ve o
zamanki milli aydınların Rusya’nın savaşı kaybetmesi halinde, imparatorluğun dağılacağı düşüncesinde olduklarını ve sonuçta Türkistan’ın hürriyetine kavuşacağı fikrini benimsediklerini belirtmektedir. Hayit’e göre, Türkistan’da reformcular ve Bozkır
Genel Valiliği’nde ise Alaş Ordacılar millî kurtuluş savaşını başlatmak için bahane
A. Zeki Velidi Togan’ın Alaş Milli Hareketi konusunda yazdıkları için şu eserlere bakılabilir: Bugünkü
Türk İli Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul 1942; Hatıralar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara
2012; On yedi Kumaltı şehri ve Sadri Maksudi Bey, İstanbul 1934; Türklüğün mukadderatı üzerine,
İstanbul 1970.
8
Baymirza Hayit, Turkestan Zwischen Russland Und China, Amsterdam: Philo Press, 1971.
9
Baymirza Hayit, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, İstanbul, Otağ Yayınları, 1975.
10 Baymirza Hayit, Türkistan Türklerinin Milli Mücadeleler Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1995.
11 Baymirza Hayit, Türkistan’da Rus Emperyalizm’in İzleri, İstanbul, Sabah Yayınları, 1978.
12 Mustafa Çokay, “1916nçı Yılgı Millî Kozgalış Hakkında Bolşevikler Yalganı”, Yaş Türkistan, Kasım
1931, No. 24, s. 9;
7
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aramaktadırlar ve Rusların savaş dolayısıyla aldığı bazı tedbirler onlara bu bahaneyi
vermektedir.13
1916 İsyanı’nın patlak vermesine Çar II. Nikola’nın 25 Haziran 1916’da Bozkır ve
Türkistan bölgesinin gayri Rus halklarını geri hizmetlerde çalıştırmak üzere askere
celp eden kararı sebep oldu. Bu karara göre, Türkistan Genel Valiliğinden 250.000
ve Bozkır Genel Valiliğinden de 234.055 kişinin cephe gerisi hizmetler için askere
alınacaktı.14
Çar II. Nikola’nın bu kararı, Bozkır ve Türkistan Genel Valiliğinde Türk ve Müslüman ahaliye yapılan haksızlıkların en ağırı idi. 1886 yılında düzenlenen nizamnamelerle askerlik hizmetinden muaf tutulan15 Bozkır ve Türkistan Genel Valiliği ahalisine,
1914’de başlayan I. Dünya savaşı dolayısıyla askerliğe alınmamalarının bir nevi tazminatı olarak ağır vergiler yüklendi.16
Ayrıca yerel idarecilerin suistimalleri, savaşın getirdiği yokluk hayat pahalılığı ve
ek vergiler gibi sıkıntıları daha da ağırlaştırıyordu. Başta Umumi Valilerin kendisi
olmak üzere, her kademedeki yerel yöneticiler savaş vergilerini belirlenenden fazla
toplayarak, fazla kısımları kendi zimmetlerine geçirmeyi alışkanlık haline getirmişti.17
Askere alınacakların tespitinde de suistimaller yapıldı. Çarlık rejiminin atadığı
köy ve kasabaların yerli idarecileri rüşvet veren zenginler ile tepkisinden çekinilen
itibarlı kimselerin çocuklarını seferberlik listelerine dahil etmedi.18
13

Hayit, Türkistan, s. 206.

14

Hayit, Türkistan, s. 207; Aslında Rusya I. Dünya savaşına girer girmez 1914
yılında ordunun asker ihtiyacını karşılamak için Türkistan halkını askere alma
meselesi gündeme gelmişti. Rusya Harbiye Bakanlığı bir süre sonra bu projeden
vazgeçti. Bakanlık uzun vadede bu projeden zararlı çıkacağını varsaymıştı. Çünkü
orduda modern silahları kullanmasını öğrenen Türkistanlılar, askerlik sonrasında
bu bilgisini Çar ordularına karşı kullanabilirdi. Togan, Türkili, s. 336; Mambet,
Koygeldiyev, Alaş Kozğalısı, Sanat Yayınevi, Almatı 1995. s. 177. Rus generalleri
top-tüfek gibi modern silahların yardımıyla, az sayıda askerle Orta Asya’yı hakimiyetleri altına aldıklarının bilincindeydi. 1916 İsyanı sırasında Türkistan Genel
Valisi General Kuropatkin, isyanı bastırmakla görevli şehirlerin askeri valilelerine
çektiği telgraflarda, Çernyayev, Kaufman, Skobelev’in az bir kuvvetle Orta Asya’yı zaptettiklerini hatırlatıyordu. Koygeldiyev, s. 191; Edward Dennis Sokal,
The Revolt of 1916 in Russian Central Asia, The John Hopkins University Studies,
Baltimore, 1953. s. 126.

Orta Asya’nın idaresini düzenleyen 1886 nizamnamesi gayri Rus halkların askerlikten muaf tutulmasını öngörüyordu. Serge A. Zenkovsky, Rusya’da Pan-Türkizm ve Müslümanlık, Çev. İzzet Kantemir,
Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1983, s. 113.
16 Harp ihtiyaçları için Rusya hükümeti, Bozkır ve Türkistan eyaletlerinden at, keçe ve et alıyordu. Togan, Türkili, s. 22. 13 Şubat 1915’te Rusya Bakanlar Kurulu aldığı bir kararla askerlikten muaf tutulan
bölgelere ek vergiler koydu. Kazak, s. 145; Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye
Kadar, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1987, s. 427.
17 Togan, s. 22.
18 Kazakstan Tariyhı Oçerkter, Almatı 1994, s. 289.
15

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

233

Bunların dışında Rus dili ve kültürünün bilinmemesi, Rusya’nın savaşmakta olduğu aynı ırk ve dinden Osmanlı’ya karşı bir safta yer almama arzusu Çar’ın seferberlik
kararına direnci arttıran unsurlardı. Bazı ailelerde 19-43 yaş arasında bulunan 4-5
erkeğin birden askere alınması da büyük bir haksızlıktı. Özellikle Rus göçmenlerin
yoğun olduğu ve yerliler ile Rus göçmenler arasında gerginlik yaşanan Yedisu bölgesinde erkeklerin savaşa gitmesiyle kadın ve çocukların Rus göçmenlerinin olası
saldırılarına karşı savunmasız kalacağı endişesi vardı.19
Çarlığın askere alma kararının ulaşmasıyla, Türkistan ve Bozkır bölgesinde 4
Temmuzdan itibaren isyanlar başladı.20 İsyanlar önce seferberlik listelerinde adam
kayırıcılık yapan yerli idarecilere karşı saldırılar şeklinde oldu. Kısa bir sürede aynı
anda bir çok yerde saldırılar yapıldı. Böylece isyan genel bir hal aldı. Türkistan’da
isyanın merkezi Hoçent şehri olmakla birlikte, diğer şehirlerde de isyanlar meydana geldi. Semerkant, Cizak bölgesinde çok şiddetli çarpışmalar yaşandı. Ayaklanma
Temmuz ve Ağustos aylarında yaygın bir hal aldı. Ruslar ağır silahlar kullanırken,
Türkistanlılar taş sopa ve baltalarla bile bile ölüme gidiyorlardı.21
Kazak aydınları ve özellikle Kazak gazetesi çevresinde toplanan ve Çokay’ın da
dahil olduğu Bökeyhanov grubu, isyanı desteklemekten kaçındı. Çünkü Bökeyhanov
ve arkadaşları Çar Hükümeti’nin askere alma kararına direnmenin fayda yerine zarar
getireceği inancını taşıyorlardı.22
Aslında Kazak Gazetesi, bu konuyu Rusya Harbiye Bakanlığı 1915 Aralığında
Türkistanlıların askere alınmasını gündeme getirdiğinden beri tartışıyordu. Bu tartışmalar Kazakların en azından bu savaşta askere alınmamasına odaklandı. Çünkü
düzenli nüfus kayıtları tutulmayan Kazakları askere alma, suistimale açık olacaktı.
Bu yüzden öncelikle Bozkır ve Türkistan eyaletlerinde düzenli bir nüfus kayıt sistemi
tesis edilmeliydi. Eğer Kazaklar illa askere alınmak isteniyorsa, o zaman süvari olarak alınmalıydı.23
Kazak Gazetesi’ne göre askere çağrı kaçınılmazdı. O halde bundan azami derecede faydalanıp Rus hükümetinden bazı tavizler koparılmalıydı; Çocukları askere alınan
Kazaklara Duma’da seçme ve seçilme hakkı verilmeliydi.24 Kazak Gazetesi’nin yazarları askerliğin Kazak gençlerine bazı faydalar sağlayacağını da iddia ediyorlardı.
Askerde Kazak gençleri silah kullanmasını öğrenecekler, Rus dili ve kültürüne aşina
olacaklar ve herşeyden önemlisi ufukları genişleyecekti.
Hayit eserinde bu konuda şunları söylüyor:
“Türkistanlıların, cephe hizmetleri için seferber edilmeleri konusunda görüşler
19
20
21
22
23
24

Koygeldiyev, s. 190.
Pierce, s. 273-277.
Hayit, Türkistan, s. 210-212.
Togan, s. 345.
Koygeldiyev, s. 180; Zenkovsky, s. 115.
A.g.e., s. 114.
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çeşitli idi. Türkistan Genel Valiliği’nde her türlü seferberliğe karşı çıkıldığı halde,
Baytursun başkanlığındaki Bozkır Genel Valiliği (Alaş Ordacılar) millî hareket yönetimi, Avrupa silahlarını ve savaş usullerini tanıma fırsatını bulurlar diye Kazak Türklerinin, Rus ordusunda askerî hizmet görmeleri fikrini savundular. Bundan başka, bu
vesile ile arazi probleminin halledilmesine (göçmen akımının durdurulması ve alınan
arazinin geri verilmesi) ve diğer problemlere dikkati çekmek istiyorlardı.”25
Kitabının bundan sonraki “1917-1924 Yıllarında Türkistan Milli Devletleri” başlıklı bölümünde Hayit Türkistan Milli Muhtariyeti ve Alaş Orda Hükümeti’ne geniş bir
şekilde yer vermektedir. Önce Hokand’da 27 Kasım 1917’de ilan edilen Türkistan
Muhtariyeti’nin kuruluşu hakkında bilgilendirmektedir. Bu bilgileri verirken dipnotta
Türkistan Muhtariyeti’nin Muhammetcan Tınışbayev’ten sonra ikinci başbakanı olan
Mustafa Çokay hakkında bilgi vermektedir.26 Kısa ve özlü olarak şunları yazmaktadır:
“Mustafa Çokay (Çokayoğlu. Çokaev, Çokay Biy) (7.1.1890 - 27.12.1941), Akmescid’de doğdu; babası Çokay Biy Turgay Datka (1841-1913) Kazakların Kıpçak
boyu beyi idi. Bu boyun aynı adı taşıyanları Kazaklarda, Özbeklerde, Türkmenlerde, Karakalpaklarda ve Kazan Tatarlarında da mevcuttu. Mustafa Çokayoğlu Petersburg’da hukuk tahsili yaptı. Ubeydullah Hoca’nın teklifi üzerine Türkistan Millî
Şûrası’nın başkanı oldu (Nisan - Aralık 1917). Hokand Muhtar Hükümetinin önde
gelen kurucularından biriydi. Bu hükümetin dışişleri bakanlığını yapmıştır. Tınışbay’ın çekilmesi üzerine başbakan olmuştur. Aynı zamanda Alaş Orda Hükümeti’nin
de dışişleri bakanlığı görevini yüklenmiştir. Hokand Hükümeti’nin düşmeşinden
sonra Orenburg’a kaçtı ve Mart 1915’de Bakü’ye geldi. Tiflis’te yaşamıştır. Bundan
sonra Türkiye’ye ve nihayet Paris’e gitti. Avrupa’da 1929 yılına kadar «Türkistan
Millî Birliği» teşkilâtının mümessilliğini yaptı; ölümüne kadar teşkilatın başkanlığını
yapmıştır. Bundan başka Mustafa Çokay Yaş Türkistan (Genç Türkistan) dergisinin
başmuharriri idi. Paris - Berlin (1929-1939); ve diğer Avrupa gazetelerinde makaleler yazdı. (Yazı yazdığı gazetelerden bazıları şunlardı: Orient et Occident, Asiatic
Review, Revue de Prometheé). 15 Aralıkta Tschenstachou harp esirleri kampını ziyaret etti. Orada tifo hastalığına tutuldu ve 27 Aralık 1941’de Berlin’de vefat etti.”27
Hayit “Alaş Orda Milli Hükümeti” konusunda iki kitabında, yani Türkistan Rusya
ile Çin Arasında ve Türkistan’da Rus Emperyalizm’in İzleri’nde bilgi vermektedir.28
Hayit Alaş Milli Hareketi’nin Türkistan tarihindeki önemini şu sözlerle ortaya koymaktadır:
“Türkistanlılara millî iradelerini açıklamak imkânı ne Çarlık Rusya zamanında, ne
de Sovyet idaresi altında verilmiştir. Yalnız kültürel ve sosyal organizasyonlarında
25 Hayit, Türkistan, s. 206.
26 Mustafa Çokay hakkında geniş bilgi için bkz. Abdulvahap Kara, Mustafa Çokay’ın Hayatı ve Mücadelesi, İstanbul, 2002.
27 Hayit, Türkistan, s. 249.
28 Hayit, a.g.e., s. 252-259; Hayit, Rus Emperyalizm’in İzleri, s. 44-45, 169-170, 264, 267, 313-314.
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millî emellerini ifade imkânı bulabilmişlerdir. 1917 ile 1919 arasındaki barışıklık
yıllarında «Alaş - Orda» teşkilâtı, Bozkır Umumî Valiliğinde son derece önemli bir
rol oynamıştır. Bu hareket, 1914’te sadece kültürel ve sosyal alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, o zamanki meşrutiyetçi saltanatçılara dayanan “Birlik”
adındaki teşkilâtın icraatı ile başladı. Birliğin siyasî bir parti olarak tanınması ancak
1917 yılında kabul edilmiştir.”29
Hayit’in Türkistan’da Rus Emperyalizm’in İzleri isimleri eserinde Alaş Milli Hareketi’nin kuruluşu hakkında şu satırları okumaktayız:
“1913’ten itibaren bu grubun yetkili temsilcileri Ahmet Baytursun, Alihan, Bökey Han ve şair Mir Yakup Duvlat Orenburg’da çıkan “Kazak” adındaki gazetede
yayınladıkları yazılarla gerekli zemini hazırlamışlardı. Aralık 1917’de Orenburg’da
yapılan Kazak kongresinde bu parti eski Step Valisi genel idaresi yerine kendi Alaş
Orda muhtar hükümetini kurdu.”30
Hayit Alaş Orda liderlerinin hedefini ise şu şekilde tespit etmektedir:
“Alaş Orda”nın kurulmasında söz sahibi müteşebbisler; Bökey Han, Mir Yakup
Duvlat ve Baytursun idi. Bu kararla, Kazak milliyetçileri siyasî faaliyetlerinde, kat’î
olarak, Rus Anayasal Demokrat Partisinin çizgisini terk ettiler. Alaş Orda Partisi lideri Bökey Han, Orenburg’da yapılan I. Kazak Kongresinde (5-10 Nisan 1917) hemen
şunu açıklamıştı: “Kurtuluş saati gelmiştir. Bizim siyasî hedefimiz, millî kurtuluştur.”
Bu kongreye, Türkistan İslâm Şûrası Başkanı Münevver Kari de bizzat iştirak etmiş
ve kongrenin açılışında şöyle konuşmuştu: “Halkımızın kurtarılması, tek başına bir
kişinin değil hepimizin müşterek meselesidir.” Bu kongrede, Kazakların, memleketlerinde muhtar olmaları problemine temas edilmedi. Kongrenin esas amacı, Rus
kolonistlerine verilmiş olan toprağın, Kazaklara geri verilmesi talebi idi. Ancak, II.
Kazak Kongresi (21-26 Temmuz 1917) muhtariyet hakkını talep etti. İlerideki muhtar idarenin esası olarak, Alaş Orda’nın 10 maddelik teklifi kabul edildi.”31
5-13 Aralık 1917 tarihleri arasında Orenburg’da gerçekleşen III. Genel Kazak
Kurultayı’nda Alaş Orda Hükümeti kuruldu.32 Ancak 1917 Ekim Devrimi’nden sonra
Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle Alaş Milli Hareketi iki ateş arasında kaldı. Kendi
aralarında iktidar mücadelesi veren Çarlık taraftarı Beyaz Ruslar ile Bolşevikler aynı
zamanda Kazak milli hareketine de karşıydılar.
Hayit Bolşeviklere karşı savaş veren Beyaz Rusların Kazaklara karşı saldırıya geçmesini büyük bir hata görmekte ve Alaş liderlerini Bolşeviklerle ittifak arayışına ittiğini söylemektedir:
“Millî Alaş - Orda askerleri bir taraftan Beyaz Ruslarla, diğer taraftan Kızıllar29
30
31
32

Hayit, Rus Emperyalizm, s. 168.
Hayit, a.g.e., s. 168-169.
Hayit, Türkistan, s. 252
Alaş Orda Hükümeti’nin faaliyetleri için bkz. Osman Yorulmaz, Alaş Orda Hareketi, Belleten,
Cilt:LXXX-Sayı:289-Yıl:2016 Aralık, s. 939-975.
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la savaşmak zorunda kaldılar. Milliyetçiler her iki kuvvete karşı dövüşebilmek için
gerekli güce sahip değildilerdi. Beyaz Ruslar milliyetler meselesi hakkında konuşmak dahi istememişlerdi. Buna karşı Bolşevikler, hiç olmazsa sözde ve kâğıtta kalsa
bile millî mesele hakkında demagoji yapmaktaydılar. Alaş - Orda liderleri Rusya’dan
gelen büyük tehlikenin her ikisinden de (Kızıl ve Beyaz Ruslar) kurtulabilmek için
«milletlere istiklâl tanıyacağız» diyen Bolşeviklerle anlaşma yoluna girdiler.”33
Ancak, anlaşma pek samimi olmayacaktı. Bolşevikler bir yandan Alaş liderleri
ile ittifak yapmış görünürken, diğer yandan düşmanlığı devam ettireceklerdi. Bu
durumu Hayit şu şekilde ortaya koymaktadır:
“Baytursun başkanlığında bir hükümet heyeti, Ocak 1918’de Moskova’da Stalin
ile görüştü. Stalin, heyete, Hükümetinin, Kazak-Kırgız Muhtar Hükûmeti’ni tanıyacağına dair teminat verdi. Alaş Orda Hükümeti, Rus Sovyet Hükümeti’nin kendilerini
tanımakla beraber, aynı anda, Alaş-Orda başkenti Semipalatinsk’te bulunan Sovyetlere bağlı Rus köylüler, askerler ve işçiler şurası mebuslarını Alaş Orda’ya karşı
görevlendirdiğini çok geç öğrendi. Stalin 28 Ocak 1918’de bunlara şu telgrafı gönderdi: “Halihazırda burjuva milliyetçileri ile müzakereleri kabul etmek zorundayız.
Alaş Orda’yı protesto etmek için, her vasıtaya başvurarak ve şehirlerde 20 - 30-kişi
biraraya toplayarak, tedbirler almalısınız”.34
Bolşeviklerin Beyazlarla mücadelelerin çetin geçmesi, Türkistanlıları kazanmak
adına Alaş liderlerini yeni kurulacak Kazak Sovyet Hükümeti’nde yer almalarına göz
yumuyordu. Ancak bu geçici bir taktik idi. Hayit bu konudaki tespitlerini şu şekilde
ifade etmektedir:
“Bu fikir çatışmaları sırasında Alaş Orda Hareketi mensupları daha ziyade yayın
alanında faaliyet göstermişlerdi. 1918’e kadar kendilerine Kazak yayınlama hakkı
tanınmıştır. Fakat andan sonra 1923’e kadar Taşkent’te çıkan ve Sovyetlerin arzularına uyan Çolpan, Akcol ve Sana dergileri üzerinde nüfuzlarını kullanma imkânını
bulmuşlardır. Sovyet idaresi buna göz yummuştur; çünkü bu suretle Türkistanlı aydınların güvenini kazanacaklarını, ümit etmişlerdir. İdareyi tamamen kendi ellerine
almalarından sonra ise, bu millî hareketin yardımcıları tedhiş edilmeğe başlandı.
1930 ile 1939 arasında hemen hemen hepsi tutuklandı ve içlerinden bir çoğu da
kurşuna dizildi.”35
Hayit Alaş liderlerinin Sovyet yönetiminin bir bir ortadan kaldırmasını değinmektedir:
“Alaş Orda’nın liderlerinden Bökey Han, 1921’e kadar Sovyetlerle birlikte çalışmasına rağmen, 1922’de tutuklandı. Ondan sonra da akıbetinin ne olduğunu kimse
öğrenemedi. Ahmet Baytursun ile Muhammed Can Tınışbay kültür ve bilim alanına
33
34
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çekildiler, fakat onlar da 1933 ve 1935 yılında tutuklanmaktan kurtulamadılar. Alaş
Orda’nın millî şairleri Mir Yakup Duvlat ve Mağcan Cumabay’ın 1935 - 1937 yıllarına
kadar düşüncelerini az çok serbestçe açıklamalarına müsaade edildi ise de daha
sonra onlar da tutuklandı. 1934 yılına kadar Alaş Orda’nın etkisi altında yaşayan
şair Muhtar Avezov daha sonra günün şartlarına uyarak Sovyetler’in istediği şekilde
yazılar yazmak suretiyle 1961’deki ölümüne kadar rahatsız edilmeden yaşadı.”36
Hayit her iki eserinde de ikincisinde daha geniş olmak üzere Alaş liderleri Alihan
Bökeyhan, Ahmet Baytursun, Mir Yakup Duvlat, Muhammed Tınışbay, Mustafa Çokay, Sultanbek Kocanov ve Halil Dosmuhammed’in hayatları hakkında bilgiler verilmektedir.37
Hayit, Türkistan Muhtariyeti ve Alaş Milli Hareketi’nin Bolşevikler tarafından güç
kullanılarak ortadan kaldırılması ile ilgili bir değerlendirme yapmaktadır. Türklerin
kısa süreli de olsa bir devlet kurma hareketiyle milli haysiyetlerini koruduğunu, ancak başarılı olamamaları Türklerin pantürkist olduğu yolundaki görüşlerin yanlış olduğunu söylemektedir:
“Türkistan Muhtar Devleti’nin sonu ile ilgili, daha çok şeyler anlatılabilir. Millî
esaslar üzere devlet hayatının yeniden kurulması için yapılan teşebbüslerin akamete uğramış olması; Sovyet Rusya Devleti’nin, Millî Muhtar Hükûmet’in, Rusya’nın
ebedî boyunduruğundan tedricen kurtulacağından ve bu yüzden Sovyet (Komünist)
Rusya’da birçok huzursuzluk mihraklarının meydana geleceğinden endişe etmesindendir. Sadece, Türkistan’ın “devlet” hakkı gasp edilmemiştir. Bilâkis, diğer bütün
Türk, İslâm ve Kafkas kavimleri, Moskova’nm iktidar hırsının kurbanı olmuştur. Türk
kavimlerinin müstakil devlet olmaları çok kısa sürdü. Fakat, bu devlet olma isteği,
bir iradenin ifadesi idi ve Rus hâkimiyetinin uzun yıllar tesirlerine rağmen, millî
haysiyet korunabildi. Ne var ki, bu millî hükümetler, varlıklarını koruyabilmek için,
Rusya’ya karşı, siyasetlerini koordine etmeyi başaramadılar. Böylece, Rusya İmparatorluğu sınırları içerisindeki Türkler arasında bir “Pantürkizm”in veya “Panturanizm”in varlığının bir laf olup, asla bir gerçek olmadığı anlaşıldı.”38
Baymirza Hayit bu eserlerini 1970’lerde yazmıştı. Ancak, 1991’de Türkistan’daki cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazandığını görmenin bahtiyarlığını da yaşadı.
Türkistan Türklerinin Milli Mücadeleler Tarihi adlı eserinin 1995’te Ankara’da Türk
Tarih Kurumu’nda tekrar basımına “Sovyet İmparatorluğu’nun Sonu ve Türkistan”
başlığıyla bir bölüm daha eklemiştir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarına dikkat çekerek Türkistan Muhtariyeti ve
Alaş Milli Hareketi gibi milli hareketlerin bunda etkisini olduğunu şu sözlerle ortaya
koymaktadır: “Türkistan’da beş bağımsız devletin kurulması, Türkistan Türk-Müslü36
37
38
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manlarının zaferidir. Bunun ile Türkistan’ın millî bağımsızlık tarihi başlamıştır. Türkistan halkı, bütün gördükleri ve yaşadıkları zulümlere rağmen, kendisinin varlığını
koruyabilmiştir. Bu ise, onun istiklâl sahibi olmasına imkân sağlamıştır.”39
Doğumunun 100. yılında, Soğuk Savaş döneminin zor zamanlarında Türkistan
tarihine büyük katkılar sağlayan Dr. Baymirza Hayit’i rahmetle anıyorum.
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KAZAKİSTAN’DA SOVYET REJİMİNE DİRENİŞ VEYA
MİLLİYETÇİ MUHALİFLER VAKASI
Prof. Dr. Danagül Makhat*

Özet
Bildiride SSCB’de yetmiş yıl kadar hüküm süren Sovyet totaliter rejimin, eskiden
gerçeklerin dile getirilmediği, “kapalı” meselelere dönüştüğü üç zaman diliminin
gizli kalmış konularını gerçek tarihî verilere dayanarak objektif olarak ele alınmaktadır. Bu zaman dilimlerinin ilki, 1917 yılından – 1920’lerin sonuna kadar, ikinci dönem 1920’lerin sonundan – 1950’lerin ortalarında kadar, üçüncü etap ise 1950’lerin
ortalarından 1980’lerin ortalarına kadardır. Konunun geniş kapsamlı olması dikkate
alınarak, bu bildiride, Kazakistan’da Sovyet totaliter rejiminin inşa edilmesi esnasında, Sovyet Komünist Partisi üyesi olan ülke aydınlarının itirazları ve totaliter sistemin onlara karşı suçlamalarıyla siyasî baskı ve zulümlerine dikkat çekilmektedir. 20.
yüzyılın ilk yarısında devlet kurum ve kuruluşlarında üst düzey görevlerde bulunan
insanların iş ve görevleri sistematize edilerek açıklanmıştır. Sovyetlerin sınıfsal ve
parti eksenli tarih yazıcılığında Kazak aydınlarının Sovyet totaliter sistemine karşı
olmaları gibi konular Sovyet tarihçiliğinde özel siparişle yazılmış; makale ve kitaplarda bu mesele tek taraflı olarak ele alınmıştı.
Bolşeviklerin “yerli” halklara özgürlük ve bağımsızlık kazandırmak istememesi,
sosyalist siyasetin domine edeceği merkeze bağlı bir devletin kurulması, millî meselelerde ise büyük Rus şovenizmi gibi siyasetler gözetilerek, yerel halkların millî
duyguları “burjuva milliyetçiliği”, Pan İslamizm ve pan Türkizm şeklinde değerlendirilmiş, Moskova’nın bu meselelere özel dikkat etmesi belgelerle sunulmuştur.
Stalin’in ölümünden sonra da Sovyetler Birliği’nde totaliter rejime karşı itiraz
ve direnmeler kesilmemiştir. Örneğin: 1955-1956 yıllarında Gürcistan’da, 1959 yazında Kazakistan’da (Temirtau), 25 Ağustos 1968’de Moskova’da, 1966-1968 yıllarında Kırım Tatarları arasında, 1966 yılında Özbekistan’da, 1975 ve 1977 yıllarında
Vilnius (Litvanya) ve başka yerlerde de ayaklanmaların meydana geldiği verilerle
incelenmiştir. 1979 yılında Kazakistan’da Alman özerk oluşumunun kurulmasına Kazak aydınları karşı çıkarak ve direnç göstererek “Kazakistan bölünmeyecek”, “Alman
Otonomisi kurulmasın” gibi sloganlarla meydanlara dökülmesinden bahsedilmiştir.
Şuurlu ve aydın Kazak gençleri, çeşitli gayriresmî ve gizli kültürel ve siyasî teşkilatlar
kurmuşlardı, bunların içinde Moskova’da “Jas Tulpar” teşkilatı (Murat Awezov); Kazakistan’ın Pavlodar şehrinde “Jas Ulan” (liseli Arman Kaniyev), Karaganda’da ESEP
partisi (Bürküt Iskakov); Kazak gençlerinin “Tay Şubar” adlı teşkilatlar sayılabilir.
* L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi “Otrar Kütüphanesi” Bilimsel Araştırma Merkezi
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Ayrıca bilimsel yönden olgunlaşmış Kazak aydınları da mevcut totaliter sistemin politikalarını protesto ederek, memnuniyetsizliklerini ve dirençlerini eserlerinde işlemişlerdir. Adı geçen bütün bu bilgiler somut belgelerle ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Sovyetler Birliği, totaliter rejim, Kazak aydınları, siyasi baskı ve kıyım.
THE STRUGGLE AGAINST THE SOVIET TOTALITARIAN SYSTEM IN KAZAKHSTAN OR THE CASE OF NATIONALIST OPPOSITIONISTS
Abstract
The report on the basis of truthful historical facts objectively describes the unknown problems of three periods (the first period – from 1917 to the end of 1920,
the second period - from the end of 1920 to the middle of 1950, the third period
– from the middle of 1950 to the middle of 1980), which became a “closed” topic
in the USSR, the totalitarian system of which ruled for over seventy years, and
whose real history had not previously been made public. Given the magnitude of the
above problems, the problems of political repressions and accusations of national
intellectuals who were part of the Communist Party and fought against the Soviet
totalitarian system, which was established at that time in Kazakhstan, were considered. The directions of the activities of responsible people in the state apparatus of
the first half of the twentieth century are systematically described. The report also
describes that the struggle of the Kazakh intelligentsia with the Soviet totalitarian
system was written in the Soviet class-party historiography on special request, and
this topic was highlighted one-sidedly in articles and literature.
It was found that the Bolsheviks did not want to give independence and freedom
to “alien” peoples, that the main task of the Bolshevik policy was to create a state
that obeys a single center, and it was also clarified that the national chauvinism of
national issues, the nationalism of the local bourgeoisie, pan-Islamism in the east
and panturkism was in special control.
The following were proved on the basis of the facts:
the struggle against the totalitarian system in the Soviet space did not cease
even after the death of Stalin, for example, in 1955-1956 in Georgia, in the summer
of 1959 in Kazakhstan (Temirtau), August 25, 1968 in Moscow, in 1966-1968 in
Crimean Tatars, in 1966 in Uzbekistan, in 1975 and 1977 in Vilnius and elsewhere;
in 1979, the Kazakh people issued slogans “Kazakhstan is indivisible”, “There
is no German autonomy” against the creation of German autonomy in Kazakhstan;
aspiration of the Kazakh intelligentsia to create cultural and political groups and
parties;
the existence of unofficial associations of Kazakh youth, such as Zhas Tulpar in
Moscow (M. Auezov), Zhas Ulan in Pavlodar (Arman Kaniyev, schoolchild), the ESEP
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Party in Karaganda (Burkut Iskakov) and Tay Shubar;
the creative and scientific intelligentsia expressed its discontent with the established totalitarian system in its works.
Keywords: Kazakhstan, USSR, totalitarian system, Kazakh intelligentsia, political repressions
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕҢЕСТІК ТОТАЛИТАРЛЫҚ ЖҮЙЕГЕ ҚАРСЫЛЫҚ НЕМЕСЕ
ҰЛТШЫЛ ОППОЗИЦИОНЕРЛЕР ІСІ ХАҚЫНДА
1917 жылы Ресейде екі үлкен революциялық төңкеріс орын алды: оның бірі
Ресейде монархиялық құрылысты құлатқан 1917 жылғы Ақпан төңкерісі болса,
екіншісі 25 қазандағы Қазан төңкерісі еді. Қазан төңкерісі нәтижесінде билікке келіп,
КСРО-да жетпіс жылдай үстемдік еткен кеңестік тоталитарлық жүйенің үш кезеңінің
де (бірінші кезең – 1917 жылдан – 1920 жылдардың соңына дейінгі, екінші кезең –
1920 жылдардың соңынан – 1950 жылдардың ортасына дейінгі, үшінші кезең – 1950
жылдардың ортасынан – 1980 жылдардың ортасына дейінгі) ақиқаты айтылмай, «жабық»
тақырыпқа айналды. Қазақ елі өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін қайта жаңғырқаннан
кейінгі кезеңде ғана тарихи деректер ашылып, ақтаңдақ мәселелер зерттеле бастады1.
Біз баяндамамызда аталған мәселенің ауқымдылығын ескере отырып, Қазақстанда
орнығып келе жатқан кеңестік тоталитарлық жүйеге коммунистік партияның қатарында
болған ұлт зиялыларының қарсылығы және оларға қарсы саяси қуғындаулар мен
айыптаулар мәселесіне тоқталамыз. ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы мемлекеттік
аппараттағы жауапты адамдар қызметінің бағыт-бағдарын төмендегідей жүйелеп
көрсетуге болады:
Сталиндік саяси жүйеге, оның идеологиясына, концепциялық тұжырымдарына
сеніммен қарағандар, билікке құмар Қазақстан коммунистерінің «бюрократ» тобы
немесе «шолақ белсенділер», Ф.Голощекиннің озбыр, күштеу саясатына қарсылық
көрсеткен, оны тежеуге тырысқан «Алаш» қозғалысы идеяларына сенген, демократиялық
дәстүрлер негізінде топтасып, қазақ халқының мүдесін қорғауға ашық күш салған
азаматтар, жазалаушы-қуғындаушы аппарат және тоталитарлық режимнің партиялық
органдарының өкілдері.
Кеңестік таптық-партиялық тарихнамада қазақ интеллигенциясының кеңестік
тоталитарлық жүйеге қарсылығы арнайы тапсырыспен жазылып2, мәселені біржақты
1

2

Қойгелдиев М. Омарбеков Т. Тарих тағылымы не дейді? ─ Алматы: «Ана тілі»,1993. ─ 208 б.;
Омарбеков Т. Зобалаң ─ Алматы: «Санат»,1994. ─ 272 б.; Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. ─
Алматы: «Санат»,1995. ─ 368 б.; Нүрпейісов К. Алаш Һәм алашорда. ─ Алматы: Ататек, 1995.
─ 256 б.; Омарбеков Т. 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті. ─ Алматы: «Санат», 1998. ─ 320
б.; Қазбек М., Маймақов Ғ. Құпия кеңестер. ─ Алматы: «Санат»,1999. ─ 366 б.; Махат Д. Қазақ
зиялыларының қасіреті. ─ Алматы: «Сөздік-Словарь», 2001. ─ 304 б. және т.б.
Қайыпаназарұлы М. Ұлы орысшылдық пен ұлтшылдыққа қарсы партияның ұлт саясаты //
Еңбекші қазақ. ─ 1930. ─ 24 август. ─ № 187; Құрамысұлы І. Тағы да мендешевшілдік туралы
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қарастырған мақалалар мен еңбектерде айтылды. Мәселенің ақиқатына жүгінген3
кейбір пікірлерге ресми билік тарапынан шабуыл жасалып, авторларының өзін
қуғындауға себеп болғандықтан, Қазақстан тарихнамасында бұл мәселелерге қатысты
еңбектер партия қандай идеологиялық және саяси қағидаларды басшылыққа алды,
соған икемделіп жазылды4.
1917 жылғы қазан төңкерісі нәтижесінде саяси билікті қолына алған большевиктер
алғашқыда ұлттық еркіндік, тәуелсіздік мәселесін көтеріп, арнайы декреттер
қабылдағанымен, уақыт озған сайын жалған саясаттың бет пердесі ашыла берді.
Большевиктердің көсемі В.Ленин қоғамның барлық саласын бақылап отыратын билік
жүйесін құруға ұмтылды. Ресейден шет аймақтарда тұратын халықтардың ұлт мәселесін
көтеруіне шын мәнінде қарсы болды, өз отарларын сақтап қалуды ғана мақсат етті.
Алаш партиясын таратып, Алаш және Қоқан автономиясын қарулы күш қолданып
жойды. Белгілі себептерден партия көсемі В.Ленин патшалық отаршыл саясатты ашық
жүргізбеді, алайда «бұратана» халықтарға еркіндік те бергісі келмеді.
Большевиктік саясатты қолдамаған, оған ашық қарсылық білдірген Ә.Бөкейханов
және басқа да алаш зиялылары «буржуазияшыл ұлтшыл» ретінде айыпталды. Қазақ
автономиясы мәселесін тұңғыш көтеріп, оны өзі іске асырған Әлихан Бөкейханов
«найзаның ұшымен, айбалтаның жүзімен болған үкіметке» 5 қызмет етуден бас тартты.
Осы «оппазициялық» қылығы үшін 1920-1922 жылдары оған «буржуазиялық ұлтшыл»
деген жала жабылып, 1922 жылдың күзінде Мәскеуге жер аударылды. Түркістан
автономиясының басшысы болған М.Шоқай шетелге кетіп халқына қызмет етудің

3

4

5

// Еңбекші қазақ. ─ 1929. ─ 4 январь. ─ № 6. Мендешевшілдік туралы // Қызыл Қазақстан. ─
1929. ─ № 4. ─ Б. 43-52. Істегі оңшылдық Мендешұлының «қызарған» солақай сөзі, байшыл
ісі // Еңбекші қазақ. ─ 1929. ─ 28 март. ─ № 69. Қазақстанда төңкеріске қарсы ұлтшылдармен
күресу. Қазақстан еңбекшілері дұшпандарын біліп отырсын // Еңбекші қазақ. ─ 1930. ─ 4
октябрь. ─ № 220. Октябрь төңкерісі және ұлт мәселесі // Еңбекші қазақ. ─ 1930. ─ 7 ноябрь.
─ № 247; Сәрсекұлы Ж. Мендешевшілдік жол партияға қарсы жол // Еңбекші қазақ. ─ 1929.
─ 9 апрель. ─ № 79. Cәкеншілдік пен Сәкен туралы туралы // Қызыл Қазақстан. ─ 1929. ─ №
6. ─ Б. 26-28. // Еңбекші қазақ. ─ 1929. ─ 3 август. ─ № 150; Байділдәұлы Ә. «Жас Қазақстан
тонын жамылған» сәдуақасовшылдық // Еңбекші қазақ. ─ 1929. ─ 10-11-12 апрель. ─ № 80, 81,
82; Епмағамбетұлы Ә. Партияны кімнен тазарту керек? // Еңбекші қазақ. ─ 1929. ─ 29 апрель.
─ № 96. Қазақстандағы оңшылдық туралы // Еңбекші қазақ. ─ 1929. ─ 14 август. ─ № 157;
Тоғжанұлы Ғ. Оңшылдық пікірдің түбі неге соғады // Қызыл Қазақстан. ─ 1929. ─ №3. ─ Б. 1020; Сырғабекұлы Н. Совет мекемелерін тазалау туралы // Қызыл Қазақстан. ─ 1929. ─ № 6. ─ Б.
15-17; Байсалықұлы Н. Іс жүзіндегі оңшылдық // Еңбекші қазақ. ─ 1929. ─ 8 август. ─ № 155;
Шәймерденұлы. Сұлтанғалиевшылдыққа, жергілікті ұлтшылдыққа және жікшілдікке қарсы //
Еңбекші қазақ. ─ 1929. ─ 24 январь. ─ № 19; Мұсаұлы Ә. Сәдуақасұлы смағұл баяғы жолында
// Еңбекші қазақ. ─ 1930. ─ 27 январь. ─ № 21;Тәштитұлы Қ. «Сәдуақасовшылдықпен» күрес
солғындамасын! // Еңбекші қазақ. ─ 1930. ─ 21 февраль. ─ № 43 және т.б.
Садуақасұлы С. Жала // Қызыл Қазақстан. ─ 1929. ─ № 3-4. ─ Б. 10-20; Мұстамбайұлы Ы. Ақын
Абай және пәлсапашыл Іляс туралы // Еңбекші қазақ. ─ 1929. ─ 10 январь. ─ № 8; Нақымжанұлы
Ә. Қыңырлықтан партия жолына // Еңбекші қазақ. ─ 1929. ─ 8 январь. ─ № 6.
Зверьяков И.А. От кочевания к социализму. ─ Алма-ата ─ Москва, 1932. ─ 144 c.; Кондратьевщина
в Казахстане. Сборник статьей. ─ Алма-ата, 1931. ─ 143 c.; Из истории партиного строительства
в Казахстане. Сборник статьей. ─ Алма-ата, 1936. ─ 387 c.
Бөкейханов Ә. Шығармалар. – Алматы, 1994 – 384б. - Б.226.
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басқа жолын іздеді. М.Шоқай большевиктік саясатқа: «Орыстар Түркістанды Мәскеуге
тек экономикалық жағынан байлауымен қоймай, мәдени, рухани өмірінің көрінісі
болған бүкіл тарихи шығармаларын да өз қалауынша бұрмалап, Мәскеудің еркіне
тәуелді етуде. Олар тіпті сүйікті атамекеніміздің «Түркістан» екенін де теріске шығарып,
«Орысстан» ету үшін адамгершілік өлшемдеріне сыймайтын ең бір шектен шыққан
шараларға дейін барып отыр. ... Дүние жүзінде Түркістаннан басқа да көптеген отар
елдер бар. Ол жерлерде де үстем ұлттың озбырлығынан жәбір шегіп жатқандар аз емес.
Алайда, дәл орыстың отаршылдық саясатындай сұмдықтарды тарих әлі көрген жоқ»6
– деп, әділ бағасын берді. Түркістан Коммунистік партиясы басшыларының бірі болған
Иван Тоболиннің мына бір шовинистік көзқарасы болшевиктердің сұрқия саясатын
аша түседі. Ол өз ойын: «Маркстік тұрғыдан алғанда экономикалық жағынан әлсіз
қазақтар бәрібір құрып бітіп жоғалуға тиіс, сондықтан да төңкеріс үшін басты мақсат
– мүмкіндіктің бәрін аштыққа қарсы қолдану емес, (бәрібір мақсатқа жеткізбейді),
одан да майданға жұмсау қажет» 7 – деп жеткізген. Міне, осындай бір халықты тұтас
құртып жіберу үшін жасалған саясатқа қазақ зиялылары қарсы тұрды. Ресейдің КСРО
деп аталған жаңа отаршыл мемлекетінің және В.Ленин бастаған жаңа коммунистік
партиясының әкімшілік, идеологиялық езгісінде қалған түрік халықтарын орыстандыру
саясаты мен халық ретінде жойылып кету қаупінен қорғау ісін ұлт коммунистері қазақтар
Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Смағұл Сәдуақасов, Тұрар
Рысқұлов, Сұлтанбек Қожанов, татар Мірсаид Сұлтанғалиев, өзбектер Файзулла Ходжаев,
Акмал Икрамов сынды қайраткерлер өз қолдарына алуға күш салды.
Партия мүшесі Т.Рысқұлов ұсынған Түрік республикасы мен Түрік коммунистік
партиясын құру идеясы «көсем» тарапынан қолдау таппады. Бұл қарсылық бұрынғы
отар елдерге еркіндік бермейтінінің дәлелі еді. Т.Рысқұлов пен оның пікірлестеріне
«ұлтшылдар», «басымашылар идеологы» деген жала жабылды8.
Буржуазиялық ұлтшылдық және пролетарлық интернационализм туралы В.Ленин:
«бүкіл капиталистік дүниенің таптық екі лагеріне сай келетін және ұлт мәселесіндегі
екі саясатты (ол ол ма, дүниеге екі түрлі көзқарасты) көрсететін бір-бірімен келісімге
келместей өш екі ұран болып табылады»9 - деп анықтама берді. Өз елінің белгілі бір
көлемдегі байлығын иеленіп отырған ұлттық буржуазия елін және оның байлығын
басқалардың қол сұғып, талан-тараж етуінен қорғауға мүдделі топ, шын мәнісінде
ұлттық буржуазия елінің қорғаны. В.Лениннің стратегиялық жоспарларының жолында
тұратын тосқауыл, сондықтан ол буржуазиялық ұлтшылдық пен пролетарлық
интернационализмді «келісімге келместей өш екі ұран» деп бір-біріне қарсы қойды.
Большевиктер көсемі буржуазиялық ұлтшылдыққа қарсы күресе отырып, «бұратана»
6
7
8
9

Шоқай М. Таңдамалы. – Алматы: Қайнар. – 1998. – Т. 1. – 512 б. – Б. 57-58.

Рыскулов Т. Собрание сочинений в трех томах . – Алматы., 1997-336 с. - 181 с.
Махат Д. Қазақ зиялыларының қасіреті . – Алматы: «Сөздік-Словарь», 2001. ─ 304 б.
Имашев С. В.И. Ленин ұлт және ұлт-отар мәселесі туралы // Қазақстан коммунисі. – 1956. - №
11. – 12 – 18 бб.
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халықтарға еркіндік, тәуелсіздік әпергісі келді ме?
Большевиктер саясатындағы басым бағыт бір орталыққа бағынған мемлекет құру
болды. Большевиктер партиясының Х және ХІІ съездерінде партиялық және мемлекеттік
құрылыстағы ұлт мәселесіне, ұлы державалық шовинизм және жергілікті буржуазиялық
ұлтшылдық, шығыстағы панисламизм, пантүркизм мәселесіне ерекше назар аударылды.
Еврейлер арасындағы сионизмге, түркі халықтары арасындағы панисламизмге,
пантүркизмге, поляк, армиян, грузин, украин халықтары арасындағы ұлтшылдыққа
қарсы саяси күрес өршіді.
1923 жылы 17-25-сәуір аралығында Мәскеу қаласында өткен РК(б)П ХІІ съезінде
ұлт саясаты туралы мәселеге баса назар аударылды. И.Сталин «Партияның және
мемлекеттік құрылыстың ұлттық мәселелері туралы» баяндамасында «жергілікті
ұлтшылдық» деген аса қауіпті ағым бар деген пікір айтты. И.Сталиннің бұл пікіріне
қарсы пікір білдіріп, сынға алған ұлт коммунистері Т.Рысқұлов пен М.Сұлтанғалиев
болатын. Т.Рысқұлов жергілікті ұлтшылдықты тудыратын экономикалық қайшылықтар
екенін айтса, М.Сұлтанғалиев ұлы державалық шовинизмнің көріністері мен күрес деп,
жергілікті ұлт республикаларындағы ұлт саясаты ерекшеліктеріне мән бере сөйледі.
Арада бір айдан аса уақыт өткенде, яғни 1923 жылы 9-12 маусым аралығында Мәскеу
қаласында РК(б)П Орталық Комитетінің ұлт республикалары мен облыстарының
жауапты қызметкерлерінің төртінші кеңесі шақырылып, күн тәртібіне: «М.Сұлтанғалиев
ісі» қойылды. «М.Сұлтанғалиевтің ісі» ұлт кадрларының беделді тобын қуғындау
үшін қажет болды. И.Сталиннің «жергілікті ұлтшылдыққа» қарсы саясаты ұлттық
республикалардағы шовинистік пиғылда жүрген коммунистер тарапынан ерекше
қолдау тапты.
Бұл уақыт (1925 жылға дейін) қазақ демократиялық интеллигенциясы өкілдерінің
туған халқының болашағы үшін большевиктер партиясы қатарына өтіп, елдің саяси
және рухани өміріне араласуға бет бұрған кезеңі еді. Коммунистік партия қатарына
қазақтарды көптеп тарту, басқару аппаратына қазақ кадрларын отырғызуға ұмтылыс
жасалды. Кеңестік биліктің ұлт мәселесінде жасаған маңызды қадамдарының бірі Орта
Азия халықтарын территориялық жағынан межелеу саясатына ат салысты. РК(б)П Қазақ
Өлкелік Комитетінің хатшысы С. Қожанов, Орталық Атқару Комитетінің төрағасы Ж.
Мыңбаев және басқа қазақ зиялылары Қазақстандағы ұлт мәселесі, шаруашылық-саяси
мәселелер, жаңа астананы белгілеу (Шымкент, Перовск, Ақтөбе, Семей), ұлттық әскер
құру міндеттерін шешу жолдарын қарастырды10. Ұлт зиялыларының қажырлы еңбегі
арқасында қазақтың бұрмаланған «қырғыз» атының орнына қазақ аты қайтарылды.
Ұлттық межелеуден кейін Қазақстанға Сырдария, Жетісу губерниялары және
Қарақалпақ автономиялы облысы қосылып, қазақтар саны 55,6 пайызға өсті. Қазақстан
аумағынан Орынбор губерниясы шығарылды. Зерттеуші А.Н. Доничтің деректерінде
10

Джетысуйский Губернский Комитет ВКП(б). Протоколы и резолюции пятой областной
партконференции и материалы к нему. ... Исторические причины нац. размежевания // ҚР ПМ.
Қ. 3; т.1, іс 3. – 25 - 30 п.; ҚР ПМ. Қ. 3; т. 1, іс 124. - 2 – 3 п.
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1926 жылы Қазақстан тұрғындарының саны 6 507 077 адам, тұрғылықты ұлт қазақтар 57,1%, орыстар - 19,8%, украиндар - 13,2% және басқа да аз ұлт өкілдері тұрады11 деп
көрсетілген.
ХХ ғасырдың 20-30 жылдары экономика, саяси даму, мәдениет саласы үлкен
идеялық айтыс арқауына айналды. Коммунистік партия саясаты мен идеологиясын
қанағаттандырмаған ой-пікрлер буржуазиялық ұлтшылдыққа, ұлтшылдыққа, байшыл
оңшыл ағымға, кондратьевшілдікке негізсіз айыпталып, саяси тұрғыда қуғындалды.
Ф. Голощекин: «1925 жылы, V конференция кезеңінде біздің партияны большевиктік
деп атауға болмайтын еді: ұйымның қазақ бөлігі төрт негізгі топқа бөлінді, барлығы
бірдей ұлтшыл, барлығы бірдей зиянды – «мендешевшілдік», «рысқұловшылдық»,
«қожановшылдық» және «сәдуақасовшылдық». Жоғарыдағы алғашқы үшеуі тез
талқандалды, олардың «көсемдері» Қазақстаннан кетті немесе ақылға келіп үнсіз
қалды»12 – деп жазды. Кеңестік тоталитарлық жүйе ұлтшылдыққа жағымсыз іс-әрекет,
идея деген баға беріп, «ұлтшылдық – ұлттар арасындағы ала ауыздықты, ұлттық
оқшаулықты насихаттайтын буржуазиялық және ұсақ буржуазиялық идеология мен
саясат. Ұлтшылдықтың негізгі екі формасы бар: ұлы державалық шовинизм және
жергілікті ұлтшылдық» 13 деген түсінік қалыптастырды.
Шын мәнісінде қазақ ұлтшылдығы отаршылдық сипатта емес еді. Ол үстемдікке
немесе біреуді өзіне бағындыруға ұмтылған жоқ, керісінше ұлтын отаршылдардан
қорғады, қорғанды, қолы жетсе еркіндік алғысы келеді. Қазақ ұлтшылдығы – өзінөзі қорғаудан туған ұлтшылдық болатын. 1927 жылдың 15-23 қарашасы аралығында
өткен VІ Жалпықазақ партия конференциясында Ф. Голощекин: «Ал, біздің байлардың,
буржуазиялық интеллигенцияның ұлтшылдығы сондай елеусіз бе? Шабуылға жатпай
ма? Қараңыз, Қазан төңкерісіне дейін және Қазан төңкерісінен кейінгі кезеңде
ұлтшыл күшік қандай үлкен ұлтшыл төбетке айналғанын. Ұлтшылдық әр түрлі болады.
Тырнақшаның ішінде айтылатын «ұлтшылдық», яғни қалыпты жағдайда теңсіздікке
ұмтылу (қазақ жұмысшылары мен шаруалары) біз оларға көмектесуіміз керек, ал
бай идеологтарының ұлтшылдығына соққы беру керек»14 деді. Партиялық мерзімді
басылымдар алашорда зиялыларын, С. Сәдуақасовты және оның пікірлес серіктерін
ұлтшылдыққа ашық айыптаған партия жиналыстарының қаулы – қарарларын, И. Сталин,
Ф. Голощекин бастаған коммунистік партия белсенділерінің осы мәселе жайлы сөйлеген
сөздері мен мақалаларын үздіксіз жариялап тұрды.
Сол жылдары жауапты партиялық қызметтер атқарған О. Исаев: «өз ішіміздегі
байшыл-ұлтшылдарымызды жеңу мәселесі бар. Бұл да оңай жұмыс емес. Бұл жұмыстың
Донич А.Н. Народонаселение Казахстана // НХК. – 1928. - № 11-12. – С. 27 - 39.
Казахстан на путях социалистического переустроиства. Сб. статей и речей. – Москва – Алма –
Ата, ОГИЗ, 1931. – 276 с. – С. 236.
13 ҚСЭ. Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1978. ─ 11т. 632 б. – Б. 356.
14 Голощекин Ф.И. Отчет Краевого Комитета УІ Всеказахской партконференции. ─ Кзыл- Орда:
Издание КазГИЗ’а, 1928. – 196 с. ─ 104 – 105 с.
11
12
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көбі «Алашордамен» байланысты»15, десе Ғ.Тоғжанов: «Қазақ коммунистерінің
қазақ арасындағы қазіргі ең үлкен саяси дұшпаны ұлтшылдар. Ұлтшылдардың қара
басы емес, жолы, саяси беті, ісі дұшпан. Саяси дұшпандарымызды дұшпан дейміз.
Дұшпандарымызбен күресеміз. Мұны біз ашып айтамыз. Пікір жүзінде, саясат жүзінде
қазіргі ұлтшылдармен қазақ коммунистерінің жүз қайнаса сорпасы қосылмайды. Екеуі
екі жолдағы адамдар»16 - деп көсемнің ұлт мәселесіндегі пікірін қолдады. С. Сәдуақасов,
С. Қожанов, Ж. Мыңбаев сынды қазақ коммунистерін ұлтшылдыққа айыптады.
Қазақстандағы ұлт саясатының бұрмаланып отырғанын, оның салдары қазаққа
қайта отаршылдық қамытын кигізуге алып келетінін жақсы түсінген С. Сәдуақасов. « ...
Қазақтың ұлттық мақсатын өмір жүзінде шешу керек. Сонда ғана біз ұлт республикасы
бола аламыз. Сонда бізге берілген автономиядан дұрыс нәтиже шығады»17 - деп
мәлімдеді. Қазақстан жағдайында «сәдуақасовшылдық» Қазақстандағы партия құрлысы
мен кеңестендіруге басты кедергі18 саналды. Коммунистік партия жергілікті ұлтшылдық
пен «сәдуақасовшылдықты» басты назарына алды. Смағұл Сәдуақасовтың жеке
тұлғасына және атқарған ұлттық бағыттағы қызметіне «бойына барлық ұлтшылдықты
жинақтады, барлық топшылдықтың және буржуазиялық ұлтшылдықтың синониміне
айналды»19 - деген баға берілді.
С. Сәдуақасов Ғ. Тоғжановқа жауабында: « ... ұлтшылдықты туғызатын отаршыл. ...
орыс коммунистерінің ішінде отаршылдар бар ма, жоқ па ... жоқ деп ешкім айтпайды.
Отаршылдар бар. Бар болса олармен күресу керек. Бұл біздің коммунистік борышымыз.
Отаршылдармен күресуді бастаған Смағұл емес, партия. Партияның мүшесі болып
отырып, мен өзгелерден бұл мәселені қаттырақ айтсам, қызулау болсам, ол «кінәмді»
мойныма алам. Қырық жерден отаршылдар лағнет оқыса да шыдадық»20 – деп
жазды. С. Сәдуақасов шында да туған халқы, елі-жері үшін коммунистік парияның
отаршылдық саясатымен жан аямай күреті. Отаршыл саясаттың алдын алу жолдарын
көрсетіп отырды. Оны Ы. Мұстамбаев, Ж. Сұлтанбеков, Ә. Нақымжанұлы, Ж. Мыңбаев,
Н. Нұрмақов және басқа да пікірлес достары қолдады. Аттары аталған және басқа
да ұлтшылдар коммунистік партияның ұлт мәселесі жөнінде қабылдаған қаулықарарларының іс жүзінде орындалуын ашық талап етті. Кеңес үкіметінің ұлтқа қарсы
жасап отырған өңін өзгерткен отарлық саясатын ұғынып, бұл жолдан бас тартқан
немесе отаршылдық саясатын В. Лениннің ұлт мәселесі туралы жазған еңбектеріне
сүйене отырып әшкерелеу бағытындағы ұлт зиялылары әр түрлі ағымдарға айыпталып,
15
16
17
18

Исаұлы О. Ұлтшылдықтың аты «Алашорда» // Қызыл Қазақстан. - 1927. - № 10-11. – 21 – 23 бб.
Тоғжанов Ғ. Қазақ коммунистерінің көпшілігі партия жолында // Қызыл Қазақстан. – 1927. - №2. – 8 – 16 бб.
Сәдуақасов С. Әдебиет әңгімелері // Еңбекші қазақ. – 1927. - 16 февраль. - № 34.
Казахстан на путях социалистического переустроиства. Сб. статей и речей. – Москва – Алма – Ата, ОГИЗ, 1931. – 276
с. – С. 236
19 Казахстан на путях социалистического переустроиства. Сб. статей и речей. – Москва – Алма – Ата, ОГИЗ, 1931. – 276
с. – С. 236.
20 Сәдуақасұлы С. Жала // Қызыл Қазақстан. – 1927. - № 3- 4 – 21 – 31 бб.
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саяси қуғын-сүргінге ұшырады. С. Сәдуақасов 1928 жылғы «Большевик» журналының
№1 санындағы «Ұлттар және ұлт адамдары» мақаласы ұлтшылдық бағытта жазылғаны
үшін партия жиналыстарында, мерзімді басылымдар беттерінде қатты сынға алынды.
1928 жылдың сәуір айындағы Өлкелік партия комитетінің пленумында Ф. Голощекин
«партия жолына қарсы үш ағым» деген мәселеге тоқталды. Оның ойынша: бірінші
ағым Смағұл Сәдуақасов бастаған байшыл-ұлтшыл ағым. Бұл ағымның ойынша
шаруашылық жөнінде ұлт саясатының қазығы Қазақстанның ірі өнерлі кәсібін күшейтіп,
Қазақстан шикізатының 100%-ы Қазақстанның өзінде өңделуі керек дейді. Қазақстан
шаруашылығы өз сорпасында өзі қайнасын, басқаға күнін салмасын деген мағынада
ойлайды. Сәдуақасұлы Смағұлдың айтатыны өнерлі кәсіп тізгіні өзінде болмаса,
Қазақстанда социалдық құрылыс болу мүмкін емес. ... Қазір ұлт мәселесі қара шаруа
мәселесінен басым кетті дейді. ... Мұның бәрі түгелімен қазақ байының тілегіне дәл
келетін пікір.
Екінші ағым бұл күшті ағым емес, мұның жақтаушылары аз. ... Бұлардың ойынша –
Қазақстанда 35% европалықтар бар, Қазақстан үкіметі бұлардың керегін істеуге тиіс.
Сондықтан бұлар барда қазақ ұлтының мұң-мұқтажы түгел өтелмейді дейді. Олай болса,
Қазақстаннан европалықтардың қалың отырған жерін шығарып тастап, Қазақстан
республикасын негізінде бірыңғай қазақ халқынан жасау керек дейді. Ұлт біткеннің
бәрін туысқандай жақын қылуды көздеген Кеңес үкіметінің ұлт саясаты жағынан
қарасақта, Қазақстан халқының болашақта өз шаруашылығының қайткенде дамуын
еске алсаңда бұл бола алмайтын пікір.
Үшінші ағым – іс жүзіндегі сәдуақасовшылдық. Аналардан қауіптірек, зияндырақ
ағым21.
1928 жылдың 25-29 сәуірі аралығында Қызылорда қаласында өткен БК(б)П Қазақ
Өлкелік Комитеті мен Өлкелік Бақылау Комиссиясының Біріккен пленумы: «ұлтшыл
интеллигенцияның монополиясын батыл жою үшін оқулық және принципті маркстік
әдебиетті жасау, баспасөз органдарының құрамын саяси даярлығы бар партия
мүшелерімен, әсіресе қазақтармен күшейту қажет»22 деген қаулы алды. Алашорда
зиялылары мен Сәдуақасовтың ұстанған саяси бағыты туралы ақиқат пікір айтқан Ы.
Мұстамбаев, Ж. Сұлтанбеков, Ә. Нақымжанұлы, Н. Нұрмақов талпыныстары бірден
басып жаншылды. Олардың өздері топшылдыққа, ұлтшылдыққа, сәдуақасовшылдыққа
айыпталды. Коммунистік партияның Ф.Голощекин бастаған жендет коммунистері
партиялық мерзімді басылым беттерінде олардың ар-намысын шамалары келгенше
қорлады. Мұндай мақалалар алғашқыда партияның үгіт-насхат бөлімі тапсырмасымен
жазылды. Үгіт-насихат жұмыстарының нәтиже бергені сонша, уақыт өте келе
Қазақстанның кез-келген түкпірінен алашорда, «сәдуақасовшылдық» және басқа да
21
22

Өлкелік партия комитетінің пленумы // Еңбекші қазақ. -1928. -30 апрель. - № 96.
Қазақстан Өлкелік партия ұйымы Өлкелік Комитет конференцияларының және пленумдарының қарарлары мен
шешімдері (1928-1937) – А: Қазақстан, 1988. – Т.2. – 412 б. – Б. 21
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«шылдықтар» туралы орта дәрежелі ауыл тілшілері-ақ «көсіліп» жаза беретін болды.
Коммунистік отаршыл саясат қазақ халқының өз ұлдарын бір-біріне қарсы қою
арқылы, ұлт ішіне ірткі салды, сөйтіп, ұлттық позицияны әлсірете отырып, патшалық
билік кезінен келе жатқан «бөлшекте де, билей бер» деген зымиян отаршыл саясатты
іс жүзіне асырды.
Коммунистердің отаршыл саясатына қарсы «ҚАЗАҚШЫЛДАР» ұйымы Шымкент
қаласында бас көтерді. Олар «Көтер қазақ басыңды!» (немесе «Оян, қазақ!») деген
үнпарақ таратып, халықты отаршылдарға қарсы саяси күреске шақырды. Үнпарақ
алғашқы нұсқасында қазақ тілінде жазылып, жарияланған. Кейін партия тыңшыларының
қолына түсіріп, орыс тіліне аударғанға ұқсайды. Біздің қолымызға Қазақстан
Республикасы мұрағатындағы орыс тіліне аударылған нұсқасы түсті. Үндеу 6 пункттен
тұрады. Оның қысқаша мазмұны төмендегідей:
«КӨТЕР ҚАЗАҚ БАСЫҢДЫ!»
(НЕМЕСЕ «ОЯН, ҚАЗАҚ!»)
Қазан төңкерісі ұлттардың өзін-өзі басқаруына құқық бергелі 11 жыл өтті, өзін-өзі
басқару құқығын алған ұлттардың бірі ─ Қазақ автономиялық республикасы, алайда
қазақтар ұлттық еркіндік алған жоқ, бүгінгі күнге дейін оларды орыс бұзақылары
басқарып отыр ....
Олар алдына әлемдік революцияның авангарды болуды мақсат етіп, Қазақстанда әр
түрлі науқандар ұйымдастыруда, соның бірі астық дайындау науқаны.....
Қазақстан еңбекшілері әлі де отарлық езгіде, бір ғана мысал, қазақ өзі үшін, өз
мүддесі ескерілген бір заң-жобасын жасап па еді?! Жоқ!
Оқу орындарындағы қазақ жастарына тәрбие беру ─ орыс мәдениетіне бағындыру
принципіне негізделген. Жастарды мәдени дамуға жетелеу дегендері қазақты алдау.
Қазақ жастары! Біздің ұлттық принципімізді ұмытпаңдар! Жолдан тайып, орыс
авантюристеріне ерсек, қапы қалғанымыз!
Отаршылдар «Қазақстандыру» деген жалған ұран көтеруде, оған дәлел билік басына
клең орыс ұлтының өкілдерін отырғызуы. Қазақ халқының ең болмағанда, мыңнан бір
тілегі орындалып отыр ма?!
Николай патша кезіндегі саясат салдарынан өз жерлерінен қуылып, қазақтың тауы
мен орманына орналасқандармен арадағы реніш Қазан төңкерісінен кейін ұмытылар
деп едік, алайда ол бұрынғыдан да ушыға түсті...
Қазақтар ешқандай да теңдікке жеткен жоқ. Оған фактілер дәлел.
«САНАЛЫ ─ АЛТЫ ─ АЛАШ» өкілдері орыс авантюристері мен қазақты сатқандардың
жәбірлеуіне қарсы, ашық саяси күреске шақырады!
«Жасасын әділ «Алаш» ұйымының бірлігі!»
«Қой терісін жамылған қасқырлар, қан сорғыш орыс авантюристеріне өлім!»
«Қазақ ӘЛЕУМЕТІНІҢ бірлігі жасасын!»
«Жасасын «ҚАЗАҚШЫЛДАР» ұйымы!»
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«ҚАЗАҚШЫЛДАР» ұйымы. Шымкент қаласы.23
Қазақ Өлкелік партия комитетінің басшысы қызметіне келгеннен бері қазақ
ұлшылдығына, С. Сәдуақасов бастаған «оңшыл» ағымға қарсы үздіксіз күресіп келген
Ф. Голощекин 1929 жылы 9 наурызда өткен Қызылорда партия белсенділерінің
жиналысында «Қазіргі дәуірдегі қиындықтар мен партияның негізгі жолы туралы»
баяндамасында: «соңғы уақытта ұлы орыс ұлтшылдығы да бас көтеріп басынып бара
жатқандығы байқалады. Мысалы: қазақ жұмысшыларын сабау, қазақты менсінбей мұрын
шүйіріп қарау тағы басқалар»24 деп ақиқатты айтуға мәжбүр болды. Бастапқыда билікке
жанұшыра жармасқан большевиктік фунционерлердің түпкі мақсаты «бұратана»
халықтарды отаршылдық қамытынан құтқару емес, өңін өзгерткен отаршыл саясатқа
бағындыру болғандықтан, билікке келген 12 жыл ішінде теңдік, еркіндік ұраны бос сөз
екенін уақыт өзі дәлелдеді.
Кеңестік билікке қарсы қарулы бас көтеру 1929 – 1931 жылдары, яғни қазақ
шаруаларының дәстүрлі шаруашылық жүйесін күрт күйретуге бағытталған большевиктер
реформасына қарсылық түрінде де көрінді. «Ұлтшыл», «оңшыл», «солшыл», «зиянкес»,
«халық жауы» деген желеулермен адамдарға сенімсіздікпен қарау, партияның сенімді
тыңшылары арқылы оларды іздеп «тауып» жазалау, арнайы органдарға «саяси жат
элементтер» туралы ақпарат жеткізгендерді қолдап-қолпаштау орын алды. Әр түрлі
саяси ағымдарға қарсы жүйелі жүргізілген саяси күрес қоғамда қарама-қайшылықтар
туғызды. И. Сталин: « жергілікті ұлтшылдыққа қарсы күрестегі басты рөлді – ұлт
коммунистерінің өздері атқару керек ... грузин ұлтшылдығымен және шовинизммен
күресте, тек грузин коммунистерінің күресі нәтиже бере алады»25 - деп ұлтшылдармен
күрес жолын да анықтап берді. Ол осындай нұсқауды Қазақстан басшысы Л. Мирзоянға
да26 жолдады, жедел хатта: «қазақ большевиктерінің міндеті қазақ ұлтшылдығы мен
оған ауыңқыраған уклонға қарсы күресу»27 - болып қала беретіндігі айтылды. Л.Мирзоян
партия көсемінің тапсырмасын асыра орындады. ХХ ғасыр басындағы кеңестік
тоталитарлық жүйеге қарсылық, оның бастауында тұрған алаш зиялылары, алаштың жас
буыны аяусыз жазаланды, атылды, қуғын-сүргінге ұшырады. Коммунистік партияның
солақай саясаты салдарынан қазақтың кең даласы күңіреніп қайғы-қасірет шекті.
Бұл нәубет «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұламадан» асып түсті. Ресми мәліметтер
бойынша Қазақстанда зорлық-зомбылықпен жасалған нәубет қазақтардың 42%ының, яғни 1 миллион 750 мыңдай адамның өмірін қиды. Халық саны ұжымдастыру
салдарынан тіпті ойсырап қалды. Қазақ жеріндегі алапат аштық жылдары туған елінен
618 мың адам шетелдерге босып кетті.
23
24

ҚР ПМ. – 141 қор. – 17 тізбе. – 254 іс. – 119 п.
21 Голощекин Ф. Қазіргі дәуірдегі қиындықтар мен партияның негізгі жолы туралы // Еңбекші қазақ. – 1929. – 16
март. - № 59.
25 Кабулов И. Боевая задача у казахских большевиков // Казахстанская правда. – 1937. – 18 февраля. - № 40.
26 Кабулов И. Боевая задача у казахских большевиков // Казахстанская правда. – 1937. – 18 февраля. - № 40.
27 Кабулов И. Боевая задача у казахских большевиков // Казахстанская правда. – 1937. – 18 февраля. - № 40.
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И.Сталин өлгеннен кейін де кеңестік кеңістікте тоталитрлық жүйеге қарсылықтар
толастаған жоқ. Мәселен: 1955 –1956 жылдары Грузияда, 1959 жылы жазда Қазақстанда
(Теміртау), 1968 жылы 25 тамызда Мәскеуде, 1966-1968 жылдары қырым-татарларында,
1966 жылы Өзбекстанда, 1975 және 1977 жылдары Вильнюсте және басқа да жерлерде
көтерілістер болған28. 1979 жылы Қазақстанда неміс автономиясын құру әрекетіне қазақ
халқы қарсылық көрсетіп «Қазақстан бөлінбейді», «Неміс автономиясы болмасын»
деген үндеулер көтеріп, алаңға шықты. Зиялы қазақ заматтары мәдени-саяси ұйымдар,
партиялар құруға ұмтылды. Мәскеуде «Жас тұлпар» (М.Әуезов), Павлодар да «Жас
ұлан» (Арман Қаниев, мектеп оқушысы), Қарағанды да ЕСЕП партиясы (Бүркіт Ысқақов),
«Тай шұбар» қазақ жастарының биресми бірлестіктерін атауға болады. Хасен Қожа
Ахмет Алматыдағы бірқатар жоғарғы оқу орыны студенттері арасында, қоғамдық
орындар да «Оян, қазақ, оян елім!» деген үнпарақша таратты. Шығармашылық
және ғылыми интелигенцияның қалыптасқан жүйе саясатына наразылығы олардың
шығармашылығында орын алды. Ақын О.Сүлейменовтың «АЗиЯ», О.Исмағұловтың
«Қазақстанның этностық геногеографиясы», философия институтының авторлар ұжымы
даярлаған «Дәстүрлі қазақ өнерінің дүниетанымы» және басқа әдебиет пен өнер
шығармалары авторлары қуғындалды. Ұлттық қатынастағы жылдар бойы қордаланған
шиеленіс, әміршіл-әкімшіл жүйенің ұлт саясатын өзгертуге қабілетсіз әрі құлықсыз
болуы, 1986 жылдың желтоқсанында әміршіл-әкімшілдік жүйемен жас демократияның
ашық қақтығысына алып келді. Қазақстандағы кеңестік тоталитарлық жүйеге қарсылық
мәселесі толық ашылды деп айтуға әлі ертерек, тоталитарлық жүйеге қарсылық және
саяси репрессия тақырыбына байланысты атқарылуға тиісті істер әлі де аз емес.

28

А.Кәкен Кеңестік кеңістіктегі көтерілістер. // Егемен Қазақстан 2002 жыл. – 25 қыркүйек
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STALİN DÖNEMİNDE BİR AİLENİN BAŞINA GELENLER:
ŞEREF KARDEŞLERİN HİKÂYESİ
Doç. Dr. İsmail Türkoğlu*
Özet
Stalin döneminde yaşamış aydın, yönetici ya da bir şekilde topluma faydalı
hizmetlerde bulunmuş insanların çoğunun hayat hikâyeleri yürek paralayıcıdır. Kazan’da 1906’da kurdukları “Matbaa-i Şeref” firması ile Tatarların kültür hayatında
derin izler bırakan, “Biraderan Kerimoflar” diye şöhret kazanan Şeref kardeşlerin
hayat hikâyeleri de bu yürek paralayıcı hikâyelerden ya da dramlardan biridir. Şehabeddin Şeref (1876-1936), Burhan Şeref (1883-1942), ortanca olan Galimcan Şeref (1896-1950), Şehri Şeref (1879-1938) kardeşlerin vefat tarihleri aynıdır. Hepsi
Stalin döneminde 1938’de öldürülmüştür. Tebliğde Şeref kardeşlerin hikâyeleri ve
Türk-Tatar toplumuna yaptıkları hizmetler anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Stalin, tatarlar, Galimcan Şeref, Şehri Şeref, Sovyet Rusya
DISASTERS THAT HAPPENED TO A FAMILY DURING STALIN PERIOD: THE
STORY OF ŞEREF BROTHERS
Abstract
The conditions of many people who lived in Stalin era as intellectuals, administrators, working on some kind of useful services were sorrowful. The life stories
of Şeref Brothers who left a deep impression on the cultural life of Tatars by building “Matbaa-i Şeref Company” in Kazan, and called as “Biraderan Kerimoflar” were
also dramatic. The date of death of Şehabeddin Şeref (1876-1936), Burhan Şeref
(1883-1942), Galimcan Şeref (1896-1950), Şehri Şeref (1879-1938) is same.
All of them was killed in Stalin era in 1938. The stories of Şeref Brothers and their
services for Turkish- Tatar society will be explained in paper.
Keywords: Stalin, tatars, Galimcan Şeref, Şehri Şeref, Soviet Russia
Stalin döneminde yaşananlar Türk Dünyası’nda henüz yeterince incelenememiştir. Bu dönemde öldürülen ya da sürgüne gönderilen kişilerin hikayelerinin bulunduğu soruşturma evrakları, ilgili ülkelerin istihbarat servislerinin arşivinde saklandığından özellikle yabancıların bu arşivlerde çalışması imkansıza yakındır. Kazakistan,
Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tataristan, Başkurdistan gibi
ülke ve muhtar cumhuriyetlerin bilim adamları son yıllarda bu dönemle ilgili bazı
araştırmalar yapmış olsalar da bunlar yetersizdir. Stalin dönemininde Sovyet Sos* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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yalist Cumhuriyetler Birliği’nde yaşananların tam olarak aydınlatılabilmesi için çok
uzun süre daha beklemek gerekir.
Stalin dönemi Sovyetler Birliği’nde yaşayan halklar açısından tam bir korku ve işkence dönemiydi.1 Onun zulmünden kaçan insanlar Sovyetler Birliği’nin her tarafına
kaçarak kurtulmaya çalışsalar da bulundukları yerlerde yakalanarak sürgün ve idama
mahkum oldular. Bu dönemde zaten herkes bir yerlere kaçmaya çalışıyordu. Aşağıda
hikayesini okuyacağınız Şeref kardeşler herhalde kendilerinde bu gücü bulamadılar
ya da ailelerini bırakarak kaçma cesaretini gösteremediler. Stalin döneminde ya da
ondan biraz daha önce, 1917 İhtilali’nden sonra başka ülkelere kaçanların hemen
hemen hepsi köksüz yaşadı, annelerini, babalarını, kardeşlerini, hısım ve akrabalarını bir daha hiç göremediler, belki kaçtıkları ülkelerde mutlu mesut yaşadılar ama
muhtemelen geride bıraktıklarının hasretiyle bir ömür yandılar.2
Bu makalede bahse konu olan Şeref kardeşlerin yaşamış olduğu Tataristan’da
Stalin dönemiyle ilgili yapılan çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır.3 Kazan’da
1906’da kurdukları “Matbaa-i Şeref” firması ile Tatarların kültür hayatında derin
izler bırakan, “Şeref kardeşler” diye şöhret kazanan beş erkek kardeşin hayat hikayeleri yürek paralayıcıdır. Şeref kardeşlerin hepsi Kazan vilayeti Tetiş kasabası
(şimdiki Bua ilçesi) Aksu köyünde doğmuşlardır. Annelerinin ismi Gaynilneval, babalarının Hüsnetdin’dir. Ailenin 26 çocuğu olmuş, ancak bunların onu yaşamıştır:
Zifa (1881-1973), Sara (1889-1929), Hacer (1891-1972), Halise (1899-1972),
Fatima (1905-1983) ve beş de erkek Şihabetdin (1875-1939), Şehiretdin (18771938), Burhan (1883-1942), Gılmetdin (1885-1942), Galimcan (1896-1950).
Doğum ve ölüm tarihlerinde de görüldüğü gibi kızkardeşlerin hayat hikayeleri normal seyerinde devam etmiştir. Stalin döneminde onlara dokunulmamıştır.
Erkek kardeşlerin en büyüğü olan Şihabetdin Şeref (1876-1936) Muhammediye
Medresesi’ni bitirdikten sonra köylerindeki camide imamlık ve müderrislik yapmaya
başladı. Aynı zamanda baba ocağını da tüttürüyordu, çünkü diğer kardeşleri oku1

2

3

Bu dönemi daha iyi anlamak için: Aleksander Soljenitsin, Gulag Takım Adaları, İstanbul 1974; Anne
Applebaum, Gulag, Ankara 2008; Moshe Lewin, Sovyet Yüzyılı, İstanbul 2008, Orlando Figes, Karanlıkta Fısıldaşanlar, İstanbul 2011; İbrahim Salahov, Kolima Mahkumları, Konya 2013; Şükrullah
Yusufoğlu, Kefensiz Gömülenler, Ankara 2009. Çeşitli vesilelerle Sovyetler Birliğine davetli olarak
Türkiye’den giden yazarlar -tabii ki bunların özellikle Komünist olmasına dikkat ediliyordu- ülkede yaşayan insanlarla Stalin dönemini tartışmaktan geri kalmıyorlar ve onun büyük politik bir önder
olduğunu iddia ediyorlar. Milyonlarca insanı öldüren ya da uzun yıllar çarlışma kamplarında köle
olarak çalıştıran adama toz kondurmuyorlardı. Bu yazarlardan birisi de Erdal Öz’dür. Allı Turnam
(İstanbul 1970) isimli eserinde Sovyet insanlarıyla Moskova, Bakü, Taşkent ve Almatı’da yaptığı
Stalin tartışmalarını ibretle okuyabilirsiniz.
Bunlardan bazıları: Ahmet Temir, Sadri Maksudi Arsal, Akdes Nimet Kurat, Zeki Velidi Togan, Ahmet
Ağaoğlu, Mustafa Çokay, Mehmet Emin Resulzade, Ayaz İshaki, Zakir Kadiri Ugan, Fuat Tuktarov,
Hamit Zübeyir Koşay, Reşit Rahmeti Arat, Ahat Bikkul, Abdullah Battal Taymas, Abdülkadir İnan ve
daha başkaları.
Rafael Mustafin, Repressiyalengen Tatar Edipleri, Kazan 2009; Rafael Mustafin, Silueti, Kazan 2006;
Remzi Veliev, Fajiga, Kazan 1996.
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mak ve çalışmak için Kazan’a gitmişlerdi. Şihabetdin Şeref köyde yaşayıp, hayatını
tarım ve çiftçilikle sürdürmesine rağmen Stalin’in zulmünden kurtulamamıştır. Şihabetdin Şeref’i kulak (zengin), medrese mezunu din bilgini diyerek 1922’de seçme
ve seçilme haklarından mahrum edildi, 1929’da ilk defa tutuklandı. Dokuz ay sonra
suçsuz yere tutuklandığına kanaat getirilerek serbest bırakıldıysa da ödeyemeyeceği
miktarda vergi cezasına çarptırıldı. Elinde ne varsa el konuldu ve 1931’de ikinci
defa tutukladılar. O tutukluyken ailesini başka köye sürdüler, eşi 1932’de vefat etti.
En büyüğü 13 yaşında olan beş çocuk anasız ve babasız kaldı. Mahkeme 1932’de
onu sekiz yıllığına sürgüne gönderdi. Uzun yıllar sürgünde yaşadı. Sürgünden sonra
Kazan’a döndü ve ağır şartlarda yaşamaya başladı. Çocuklarının her biri bir tarafa
dağılmış, kardeşlerinin kimi tutuklu kimi sürgüne gönderilmişti. Buna rağmen doğum yerleri olan Bua bölgesi istihbarat şubesi başkanı Kazan’daki büroya bir mektup
yazarak Şihabetdin Şeref’in deverim karşıtı güçlerle iş birliği yapmak, dini hurafelerden istifade ederek etrafına devrim karşıtı güçleri toplama, fitne çıkarma gibi
uydurma suçlamalarla tutuklanmasını talep etti. Şihabetdin Şeref 30 Eylül 1938’de
bu uydurma suçlarla tutuklandı. Yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmedi, işkence ve dayaklar neticesinde hastalandı, 15 Kasım 1939’da hapishane hastahanesinde vefat etti. Mezarının yeri belli değildir. Tataristan savcı yardımcısı 11 Ağusto
1989’da Şihabetdin Şeref’in dosyasını yeniden inceledi ve suçsuz yere tutuklandığınına karar verdi. Böylece o aklanmış oldu.
Şehiretdin (Şeher) Şeref (1879-1938) bir müddet köylerindeki medreseye devam ettikten sonra Kazan’ın en meşhur medreselerinden Muhammediye’yi tamamladı. Bir müddet Kazak bozkırlarında çocuk okutup, imamlık yaptıktan sonra Kazan’a
döndü ve Muhammediye Medresesi’nde ders vermeye başladı. Medresenin sahibi
Alimcan Barudi’nin istidatlı öğrencilerinden olan Şeher Şeref daha sonra hocasının
kızıyla da evlendi. Bir müddet sonra (1911) medresede ders vermesi vali tarafından yasaklandı ve Sadri Maksudi bu yasaklamanın hukuksuz olduğunu parlamentoda
dile getirdi. Sadri Maksudi parlamento kürsüsünden Muhammediye Medresesi’nin üç
hocasının ders vermesinin yasaklanmasını şöyle tenkit ediyordu: “Efendiler, Panislamizm bir hayal, o siyasallaşan misyonerlerin düşünüp çıkardığı bir fikir, Müslümanlara düşman olan siyasi misyonerlerin yazdığı kitap ve makalelerden başka hiçbir yerde Panislamizmin varlığı mevcut değildir”. Rusya’nın her tarafında, özellikle İdil-Ural
bölgesinde müslümanların yaşadığı şehir ve kasabalarda bu yıllarda müslüman din
adamı ve aydınlara yönelik müthiş bir inceleme başlatılmış, pek çok kişi sürgüne
gönderildiği gibi, el konulan kitap ve evraklar bir daha geri verilmemiştir. Bir müddet sonra yeniden medresede ders vermeye başladı ve 1915’de ünlü tarihçi Şehabeddin Mercani’nin doğumunun yüzüncü yılı için hazırlanan almanağın hazırlanmasına yardımcı oldu. 1919’da Muhammediye medresesi kapatıldı ve dine karşı savaş
başlatıldı, Şeher Şeref’in 1922’de seçme veseçilme hakları elinden alındı. 1928’de
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tutuklandı ve Komi Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne sürgüne gönderildi.
Buradaki sürgün cezasından sonra Kazan, orel, Moskova ve Harkov gibi şehirlerde
dolaşıp iş aradıysa da bulamadı. 1933’de Ufa’ya taşınan Şeher Şeref arkadaşlarının
yardımıyla Avrupa ve Sibirya Müslümanlarının Diniye Nezareti’nin kütüphanesinde
çalışmaya başladı. Ancak 16 Nisan 1936’da yeniden tutuklandı ve iki yıl süren yargılamadan sonra Japonya ve Almanya lehine casusluk yapmak, Sovyet karşıtı olmak,
muhaceretteki Sovyet düşmanlarıyla iş birliği yapmak gibi uydurma suçlarla kurşuna
dizilmesine karar verild. 16 Ocak 1938’de Ufa hapishanesinde kurşuna dizildi. Mezarının yeri belli değildir. Geriye bir kızı, bir oğlu ve resmi olarak ayrı olduğu ancak
hiçbir zaman ayrılmadığı eşi Fatima kaldı. Şeher Şeref 17 Mart 1956’da aklandı ve
suçsuz yere kurşuna dizildiğine karar verildi.
Burhan Şeref (1883-1942) de abileri gibi köy medresesini tamamladıktan sonra
Kazan’a giderek Muhammediye medresesine girmiş ve daha sonra aynı medresede
1901’den itibaren Arap-Fars dilleri okutmaya başlamıştır. Basın üzerindeki yasakların kalkması ve Rusya’nın pek çok yerinde müslümanların gazete ve dergiler çıkarmaya başlamasıyla, 1905’de medresedeki görevinden ayrılarak önce Kazan Muhbiri’nde 1905-1908 yılları arasında muhabir, Ahbar gazetesinde sorumlu serkatip
olarak çalıştı. Ülkede 1905’den sonra meydana gelen demokratik ortam Orenburg’da
büyük bir matbaa kurmuş olan Remiyev kardeşlere bir gazete ve dergi çıkarma imkanı sağladı. Zenginliklerinin bir kısmını halklarını aydınlatmak için harcamaya karar veren Remiyev kardeşler 1906’da Fatih Kerimi’nin idaresinde Vakit gazetesini
ve 1908’de Rızaeddin Fahreddin’in idaresinde Şura dergisini çıkarmaya başladılar.
Gerek Vakit gazetesi ve gerekse Şura dergisi XX. yüzyılda Türk Dünyası’nda meydana gelen modernleşmede çok önemli rol oynadılar. Bozkırın ortasındaki bu küçük
şehirde neşredilen eserler ve süreli yayınlar kalite bakımından Kazan, Bakü, Taşkent, Tiflis ve Bahçesaray gibi Türk Dünyası’nın önemli kültür merkezlerinden geri
kalır nitelikte değildir. Gazete ve dergi idaresi muhtelif şehirlerdeki istidatlı gençleri yüksek maaşlarla Orenburg’a toplayarak şehirde mükemmel bir kültürel ortam
meydana getirdiler. Burhan Şeref’de 1908’de Orenburg’a giderek Vakit gazetesinde
çalışmaya başladı ve Fatih Kerimi’nin kızkardeşi Zakire Hanımla evlenerek iyice şehre
yerleşti. Hem gazetede çalışıyor hem de Orenburg’un ve belki de Türk Dünyası’nın
en meşhur medreselerinden olan Hüseyniye medresesinde dersler veriyordu. Burhan
Şeref 1906’da İran’da ilan edilen meşrutiyeti yerinde incelemek için 1909’da Hazar
üzerinden Tahran’a gitti ve seri makaller halinde “İran Metupları”nı neşretti. 1914’de
gazetteden ayrılarak Orenburg’da otel işletti. Şubat İhtilali’nden Orenburg’daki içtimai ve politik hareketlerde yer aldı. Moskova’da 1-11 Mayıs 1917’de yaklaşık 900
delegenin katıldığı Müslüman Kongresi’ne Orenburg temsilcisi olarak katıldı. Aynı
zamanda Orenburg’da teşkil edilen Müslüman Bürosu’nda görev yaptı ve Orenburg
Müslüman Bürosu Haberleri isimli bir gazete de çıkardı. Uzun süre Orenburg Halk
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Eğitim Merkezi’nde öğretmenlik yaptı, 1921’de Özbekistan’a giderek incelemelerde
bulundu ve Sovyet anayasasının Özbekçe’ye çevrilmesi projesinde görev yaptı. Orenburg’da iş bulmada sıkıntılar yaşaması üzerine Kazan’a 1923’de dönerek Özbek ve
Kazak mekteplerine derslikler tercüme ederek hayatını sürdürmeye çalıştı. 1924’de
seçme seçilme hakkından mahrum edildi. Kazan’da Tatar aydınlarına yönelik iftira ve
tutuklamalar başlaması üzerine Özbekistan’a giderek burada gözlerden uzak sakin
bir hayat sürmeye çalıştıysa da 21 Mayıs 1932’fde tutuklandı ve yaklaşık altı ay süren sorgulama ve işkencelerden sonra 4 Kasım 1932’de üç yıl süreyle Kazakistan’daki
Karaganda çalışma kampına gönderildi.4 Cezasını tamamladıktan sonra bir müddet
Almaatı’da teknik redaktör olarak çalıştı ve 1936’da Kazan’a döndü. Ailesini geçindirmek için çeşitli işlerde çalıştı ve 27 Kasım 1937’de tekrar tutuklandı. Bu defa
sorgu memeurları kendisine merhametsiz davrandılar ve bir hayli işkenceden sonra
üzerine atılan bütün suçları kabul etti. Kendisi Kazan’da sorgulanırken kardeşi Alimcan Şeref de başka bir yerde sorgulanıyor ve Sovyet karşıtı olmak, devlet düşmanları
ve muahceretteki Tatar aydınlarıyla iş birliği yapmak gibi uydurma suçlarla suçlanıyordu, böylece Sovyet karşıtı bir ağ kurulmaya çalışılıyor ve bu ağın çeşitli şehirlerdeki üyeleri açığa çıkarılmış oluyordu. Sorgulamalar o kadar acımasızca yapılıyordu
ki bir an önce suçu kabul ederek bu işkencelerden kurtulmak tutuklananlar için hayati önem taşıyordu. Mesela tutuklananlar saatler boyu ayakta tutuluyor, oturmalarına
ve uyumalarına asla müsaade edilmiyordu, günlerce aç bırakma, korkutma ve dövme diğer işkence metodlarıydı. Burhan Şeref’in bu defaki yargılanması kısa sürdü
ve 30 Kasım 1937’de on yıl çalışma kampı cezasına çarptırıldı. Kazan yakınlarındaki
Sviyajsk ve Raif kamplarında çalıştı. Eşi Zakire Hanım Sovyet yöneticilerinin masum
insanların cezalandırılmasına göz yummayacakları düşüncesiyle Beriya’ya5 bir mektup yazarak eşinin suçsuz yere on yıl çalışma kampına çarptırıldığını belirtti. Ancak
bu mektup yerel mahkeme heyetinin kararını değiştirmedi. Çalışma kampları, hapishaneler ve işkenceler zaten sağlığı yerinde olmayan Burhan Şeref’i iyice yıprattı
Haziran 1942’de Kazan yakınlarındaki Raif toplama kampında vefat etti. Mezarının
yeri belli değildir. Eşi Zakire Hanım 21 Kasım 1956’da yeniden yargılanması için
dilekçe verdi ve 12 Haziran 1957’de suçsuz yere tutuklandığı, tutukluluk süresinde
deliller meydana getirilmeye çalışıldığı, bunda da başarısız olunduğuna kanaat getiren mahkeme, Burhan Şeref’in suşsuz olduğuna karar verdi. Ancak bunun için ne bir
özür dilendi ne de tazminat ödendi. Böylece Burhan Şeref vefatından 15 yıl sonra
aklanmış oldu ve kendisiyle birlikte ailesinin üzerindeki “Sovyet düşmanı” yaftası
kalmış oldu.
4
5

R. Valiyev, “Rassmotrev Sledstvennoe Delo po Obvineniyu Burgana Şarafa”, Gasırlar Avazı, Sayı ½,
2003, s. 87-101.
Lavrentiy Pavloviç Beriya (1899-1952), Stalin dönemindeki en güçlü devlet adamlarından biriydi, Stalin’in ölümünden sonra milyonlarca masum insanın öldürülmesi ve sürgüne gönderilmesinden suçlu
bulunarak kurşuna dizilmiştir.
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Kazan Muhbiri, Ahbar, Vakit gibi gazetelerde ve Şura dergisinde çok sayıda makalesi bulunan Burhan Şeref’in ayrıca meşhur Tatar zenginlerinden Gani Bay (Orenburg 1913) hakkında da bir biyografisi vardır. Gazete yazıları arasında özellikle “İran
ve Buhara mektupları”döneminde çok popüler olmuştur.
Gılmetdin Şeref (1885-1942) de abileri gibi önce köylerindeki medreseyi tamamladı ve ardından da Muhammediye medresesini 1906’da tamamlayarak abilerinin uyuşturduğu Şeref Matbaası’nda çalışmaya başladı. Matbaa çeşitli sebeplerle
1908-1913 yılları arasında dört kere kapatıldı ve jandarma tarafından arama yapıldı. Bundan sonra matbaanın ismi Maarif Matbaası olarak değiştirildi ve matbaa
işleriyle Gılmetdin Şeref ilgilenmeye başladı. Meşhur Tatar şairi Abdullah Tukay’ın
şiir mecmualarının burada basılmaya başlanmasıyla Gılmetdin Şeref’in matbaası
meşhur oldu. Şeref kardeşlerin matbaasında 1906-1913 yılları arasında 348 isimde
iki milyon kitap basılmıştır. Matbaada zaman zaman Rus idaresine karşı çeşitli broşür
ve kitaplar basıldığından Şubat 1917 İhtilali’ne kadar Gılmetdin Şeref ve abileri jandarma tarafından sürekli takip edildi. Nereye gittikleri, kimlerle görüşüp yazıştıkları
jandarma tarafından izleniyor ve ajanlar vasıtasıyla yaptıkları bütün faaliyetlerden
jandarmanın haberi oluyordu.
Şubat 1917 İhtilali’ni nasıl karşılamak gerektiğini diğer Tatar aydınları gibi başlangıçta Gılmetdin Şeref de anlayamadı, yıllardır baskısı altında yaşadıkları çarlık
idaresi devrilmişti. Ancak yerine gelen hükümet Tatar halkına ne verecekti? Yeni
bir medeniyet mi meydana gelecekti yoksa daha da korkunç mu olacaktı? Abileriyle
yaptığı müşavere neticesinde Gılmetdin bir müddet siyasi ahvali gözlemleme kararı
aldıysa da 7 mart 1917’de Kazan’da teşkil edilen Müslüman İşlerini Başkarma Komitesi’ne girdi. Komitede ondan başka meşhur tarihçi Aziz Ubeydullin, yazar Necip
Halfin ve M. Kurbangaliev de bulunuyordu. Büyük ümitlerle karşılanan devrim onların hayatını başka bir mecraya doğru sürüklemeye baaşladı. Önce Gılmetdin Şeref’in
Maarif Matbaası kapatıldı, ardından abisi Şeher Şeref’in çalıştığı Muhammediye
Medresesi’nin binasına el konuldu ve öğrencileri dağıtıldı. Kazan’daki bazı camiler
devrimciler tarafından başka amaçlarla kullanılmaya başlandı. Matbaacılıktan başka
iş bilmeyen Gılmetdin Şeref 1921’e kadar çeşitli devlet organlarında çalıştı, 1922’de
Tatar edebiyatını bastırma işine girişti ve nihayet Tatar bankası kurma işine memeur edildi ve 1926’ya kadar bu işte çalıştı. İlk defa 14 Ekim 1927’de tutuklandı ve
Moskova’ya gönderildi. Kazan’dan gelen uydurulmuş evraklara binaen Moskova’da
Gılmetdin Şeref’in 6 Kasım 1927’den itibaren üç yıl süreyle Orlov vilayetine sürgün
edilmesine karar verildi. Sürgünde de izlenerek hareketleri hakkında Kazan istihbartına sürekli bilgi veriliyordu. Kazan’daki istihbaratçılar sürgün süresi bitmeye
yaklaşan Gılmetdin’in serbest bırakılmaması için Moskova’ya sürekli olarak yazılar
yazmaya başladılar. Kazan istihbaratının onun hakında sürekli olarak Moskova’ya
yazı yazmasının sebebi belli değildir. Bu yazışmalar neticesinde Gılmetdin Şeref’in
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sürgünden sonra üç yıl süreyle Tataristan ve Başkurdistan’da yaşaması yasaklandı.
Bunun üzerine Gılmetdin de Leningrad’a yaşamaya başladı ve burada yaşıdığı dokuz
yıl içinde on beş defa iş değiştirdi.
Gılmetdin Şeref 23 Mart 1938’de yeniden tutuklandı. Kardeşi Galimcan da 23
Mart 1937’de tutuklanmıştı. Şeher ve Burhan Şeref de bir yıldır Kazan ve Ufa hapishanelerinde çıle çekiyorlardı. Sorgusu 26 Mart 1938’de başladı, yurt dışında yaşayan
Ayaz İshaki ile birşekilde yolu kesişen herkes bu yıllarda tutuklanmaya başlamıştı.
Gılmetdin Şeref matbaa sahibi, Ayaz İshaki Tatarların en önemli yazarlarından, dolayısı ile bu iki insanın 1917’den önce yollarının kesişmesinden daha doğal ne olabilir.
Ya da Gılmetdin Şeref’in Ayaz İshaki ile yolları hiç kesişmemiş ancak ortak arkadaşları var, işte bu da büyük bir suç ve Sovyet karşıtı faaliyetlerde bulunduğuna dair
yeterli bir delil. Bir de o ortak arkadaş işkence altında kimlerle Sovyet karşıtı faaliyet
yürüttüğünü söylemiş ve orada sizin de isminiz geçmişse başka delile hacet yoktur.
Size de işkence başlıyor ve üzerinize atılan bütün suçlamaları işkencenin son bulması
için kabul ediyorsunuz, bir de şöyle bir düşünce geçiyor içlerinden hakime işkence
altında sorgulandığımı söylerim ve kurtulurum. Çoğu tutuklu işkenceden kurtulmak
için bu yolu denese de hiçbir işe yaramadı, hakim tutukluların savunma yapmalarına
izin vermeden sorgu tutanaklarına göre karar veriyordu. Dolayısıyla direnç gösteremeyen ya da işkenceden kurtulmak için yalan ifade verenlerin kurtuluşu yoktu.
Yediği dayak ve işkenceler neticesinde Gılmetdin Şeref devrim karşıtı güçlerle
1935’de ilişkiye başladığını, Tataristan’ın bağımsızlığı için savaştığını, Japonya ve
Almanya istihbaratlarına çalıştığını, Sivirsk Hidroelektirk Santrali’ne (Leningrad)
sabotaj yapma hazırlığında bulunduğunu kabul etti ve bu işte ona yardım eden bazı
şahısların ismini verdi. 11 Aralık 1938’deki ikinci sorguda bir önceki sorguda kebul
ettiği suçlamaları reddettiyse de 2 Haziran 1939’da sekiz yıllık çalışma kampı cezasına çarptırıldı ve Sibirya’ya gönderildi. Krasnoyarsk bölgesindeki bir çalışma kampına
gönderilen Gılmetdin Şeref bu kampta hısımı Hamit Hekimov ile karşılaştı, Stalin’in
ölümünden sonra kamptan kurtulan Hamit Hekimov Gılmetdin Şeref’in kızı Şefika’ya
mektup yazarak babasının nasıl öldüğünü ve sonki vasiyetini bildirdi. Bu mektuptan
anlaşıldığına göre Gılmetdin Şeref 5 Ocak 1942’de Krasnoyarsk Çalışma Kampı’nda ölmüş ve mahkum mezarlığına defnedilmiş. Ölürken yanında bulunan bir Özbek
mahkuma nasıl öldüğünü arkadaşı Hamit Hakim’e, onun da bu durumu ailesine bildirmesini istemiş. İşte Gılmetdin Şeref’in bu sonki vasiyeti sayesinde nasıl öldüğünü
ve nerede defnedildiğinden haberdar oluyoruz. Kızı Şefika Şeref 8 Mayıs 1957’de
Leningrad şehir savcısına bir dilekçe vererek babasının suçsuz yere cezalandırıldığını
belirterek dosyasının yeniden incelenmesini istedi. Savcılık Mayıs 1959’da Gılmetdin
Şeref’in suçsuz yere cezalandırıldığına karar verdi ve böylece aklanmış oldu.6
Şeref kardeşlerin en küçüğü Galimcan Şeref (1896-1950), köylerindeki med6

Remzi Veliev, Fajiga, Kazan 1996, s. 108-134.
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reseyi bitirdikten sonra abilerinin okuduğu Muhammediye’ye girdi ve yüksek kısmından mezun oldu. Rusya’da 1905’de inkılab olmuş, çar yetkilerinin bir kısmını
parlamentoyla paylaşmaya mecbur kalmıştı. Tatarlar için eskiden günah sayılan
Rus mektepleri ve Rusça öğrenme gençler arasında yagınlaşmaya başlamıştı. Aydınlar da Rusça öğrenmeyi hararetle tavsiye ediyordu; Çünkü Ruslarla aynı ülkede
hayat süren Müslümanların ülkenin resmî dilini öğrenmeden daha fazla yaşamaları,
en azından birinci sınıf vatandaş olarak mümkün değildi. Alimcan Şeref de modaya uyarak Rusça eğitim veren bir meslek lisesine kaydoldu. Ancak onun gönlü şiir,
edebiyat, dil bilimi üzerine çalışmayı arzu eediyordu. Okuluna devam ederken bir
taraftan da Mektepte Edebiyat Dersleri isimli bir ders kitabı üzerine çalıştı ve Abdullah Tukay’ın bazı şiirlerini Rusça’ya tercüme etti. Kazan’daki meslek lisesini 1915’de
tamamladıktan sonra Petrograd’da7 bulunan demir yolu mühendisliği enstitüsünde
yükseköğrenime başladı. Ancak o zamanının çoğunu şarkiyat fakültesinde Bartold,
Smirnov, Samoyloviç, Kraçkovskiy gibi dönemin meşhur Türkologlarının derslerine
devam ederek geçiriyordu. Şehirdeki diğer arkadaşlarıyla birlikte Türk Ocağı’ndan
etkilenerek bir Tatar Ocağı kurdu ve başkentteki Türk/Müslüman öğrencilerle birlikte
edebiyat geceleri tertip etmeye başladı. Bir taraftan da Rus edebiyat çevrelerinin
toplantılarına devam ederek onlarla ilişki kurmaya çalıştı. Şubat 1917 İhtilali onun
hayatını bambaşka bir yola soktu. Moskova’da Mayıs 1917’de, Rusya’nın her tarafından 900 delegenin katıldığı büyük bir Müslüman kurultayı toplanmıştı. Abisi Burhan
Şeref Orenburg’dan kendisi de Petrograd’dan Moskova’ya giderek kurultaya katıldılar. Kurultayda Alimerdan Topçubaşı, Sadri Maksudî, Zeki Velidî Togan, Mehmet
Emin Resulzade, Musa Carullah Bigi, Ayaz İshaki, Ahmet Tsalikov, Alimcan İbrahim,
Fuad Tuktar gibi dönemin meşhur alim ve siyasetçilerinin yanı sıra kadın, işçi, köylü
temsilcileri çoğunluktaydı. Kurultayda bir konuşma yapan Alimcan Şeref “topraklı
muhtariyet” fikrini savundu. Ufa’da 22 Kasım 1917’de açılan Milli-Meclis’deki 96
vekil arasında o da vardı. Meclis’de “Türkçüler” ve “Toprakçılar” yani topraklı muhtariyeti savunanlar ile müstakil devleti savunanlar arasında keskin bir mücadele vardı.
Solcular da toprakçıların tarafını tutuyordu. Toprakçıların ve solcuların takdimiyle
İdil-Ural Devletleri projesi ileri sürüldü ve bunu hayata geçirmek için de Alimcan
Şeref’in başkanlığında, Alimcan İbrahimov, İlyas Alkin, Salah Atnagulov, Fatih Seyfi,
Necip Halfin gibi kişilerden oluşan bir heyet oluşturuldu. Hedef eşit haklara sahip,
sovyet cumhuriyetini hayata geçirmekti. Ancak Sovyetlerde değişen siyasî hava
Alimcan Şeref’in de fikirlerinde değişikliğe sebep oldu. Kazan ve Ufa matbuatında
onun kurultay kararlarını bozduğu ve İdil-Ural Devletleri fikrinden vazgeçtiği yönünde haberler çıkmaya başladı. Neticede İdil-Ural Devletleri yerine Halk Komiserliği
22 Mart 1918’de Tatar-Başkurt Cumhuriyeti kurulması kararını neşretti ve görüşme
7

Sankt-Petersburg olan Rusya’nın ikinci büyük kenti, 1712-1918 yılları arasında Rusya’nın başkenti,
1914-1924 arası Petrograd, 1924-1991 arası Leningrad olarak isimlendirilmiştir.
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yapmak üzere Alimcan Şeref, Zeki Velidî Togan, S. Pokrovskiy’i Moskova’ya çağırdılar. Mollanur Vahitov, Mirseyit Sultangaliyev de görüşmeye katıldı. Çuvaş, Başkurt,
Mari, Udmurt ve Mordva temsilcileri Tatar-Başkurt Cumhuriyeti fikrine milletlerin
eşitliğine hilaf olduğu gerekçesiyle karşı çıktılar.8 Neticede büyük İdil-Ural Devletleri
ya da Tatar-Başkurt Cumhuriyeti yerine bölgede daha sonraki tarihlerde altı küçük
muhtar cumhuriyet (Tatar, Başkurt, Çuvaş, Mari, Udmurt, Mordva) teşkil edildi.9
Siyasî hayatta umduğunu bulamayan Alimcan Şeref Kazan Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesindeki derslere devam etmeye ve N. Aşmarin, V. Bogorodskiy, N. Katanov ile birlikte Çuvaş, Tatar ve Türk dillerinde yazılacak ders programları ve derslikler
üzerine çalıştı. Yine bu yıllarda Kazan’da Türkiye’den gelmiş olan komünist Mustafa
Suphi’nin başkanlığında Alimcan Şeref, Cemaleddin Velidi ve M. Kurbangaliyev, H.
Bediî’den oluşan bir heyet, Tatar imla kılavuzu hazırlanması komisyonunda çalışmaya başladılar ve akabinde 31 Aralık 1918’de Kazan’da büyük bir Türkoloji kongresi
düzenlendi. Kongreye N. Katanov, A. Samoyloviç, S. Malov, N. Aşmarin gibi meşhur
Türkologlar da katıldı. Konferansın ana konusu Tatar imlasının düzeltilmesi ve güzelleştirilmesi olsa da mesele Arap harflerinin yerine Latin harflerinin kullanmasına
doğru gitti. Alimcan Şeref bu toplantıda Arap harflerinin değiştirilmesine şiddetle
karşı çıktı. Bakü’deki Türkoloji konferansında da bu katı tutumunu sürdürdü.10 Ayrıca
1927’de Stalin’e bir mektup yazarak Latin harflerine geçmenin Tatar medeniyetinde
meydana getireceği olumsuzlukları dile getirdi.11 Esasında Alimcan Şeref arı kovanına çomak sokuyordu; Moskova Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde yaşayan Türk/Müslümanların Arap harflerinden kurtulması için kararını vermişti. Arap
harfleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde İslam’a karşı hücumun en önemli
merhalelerinden birini teşkil ediyordu ve harfleri değiştirmek için sadece uygun zaman bekleniyordu. Azerbaycan’daki yerli işbirlikçiler zaten 1918’den itibaren Latin
harfleri kullanmaya başlamışlardı. Dolayısıyla Arap harfi taraftarları ile Latin harfi
taraftarları arasındaki mücadele merkezden seyrediliyor ve devrime canı gönülden
inanmayanların listesi yapılıyordu. Alimcan Şeref bilmeden devrimin umdelerine
karşı geliyordu: 9 Temmuz 1927’de Gıylmetdin Şeref, 27 Aralık 1927’de Burhan
Şeref, kendisi 1928’de tutuklandı. Alimcan Şeref’in Stalin’e gönderdiği mektubun
ceremesini bütün aile çekmeye hazırlanıyordu. Alimcan Şeref’in daha önceki siyasî
faaliyetleri, Arap harflerinin değiştirilmesine karşı şiddetli tutumu, tutuklandığında
ceza alması için en önemli deliller arasında gösterildi ve Komi bölgesindeki bir çalışRemzi Veliev, Fajiga, Kazan 1996, s. 5-20. Bu eser başlıbaşına Stalin döneminde Şeref kardeşlerin
başına gelen trajedinin bir hikayesidir.
9 İki yıllık bu zorlu mücadelenin tarihi için Türkçe tek kaynak: Nadir Devlet, 1917 Ekim İhtlali ve
Türk-Tatar Millet Meclisi, İstanbul 1998. Bu eser önemine binaen Tatarcaya da tercüme edilmiştir.
10 Alimcan Şeref’in bu kongrede sunduğu tebliğ Abdullah Battal Taymas tarafından Harflermizin Müdafaası adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiş ve 1926’da İstanbul’da neşredilmiştir. Bu eser daha sonra
Şevket Eygi tarafından Latin harflerine de aktarılmıştır.
11 Remzi Veliev, a.g.e., s. 32-34
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ma kampına gönderildi.
Sürgünden döndükten sonra Tataristan Ülke Komitesi Medeniyet-Propaganda
Bölümü Müdürü İ. Rehmetullin’in12 yardımıyla iş bulan Alimcan Şeref, Tataristan’da
parti ve hükümet organlarının Latinleştirme kampanyasına dört elle sarıldıklarını
gördü ve o da bu yönde çalışmaya başladı. Savunduğu fikrin aksi istikametinde çalışma, bu dönemde sadece ona özgü değildi. Aydınların çoğunda mecburî olarak bu
fikri dönüşün izleri görülüyordu ki yaşamak için ya da ailelerinin iaşelerini sağlamak
için önlerinde başka bir çıkar yol bulunmuyordu.13 Bu arada Şeref ailesinin bazı bireyleri üzerlerinde dolaşan Stalin’in kara bulutlarını dağıtmak için SSCB’nin değişik
bölgelerine göç etmek mecburiyetinde kaldılar.
Tataristan Muhtar Cumuriyeti Komünist Partisi toplantılarında 1936’dan itibaren
halk düşmanlarını ortaya çıkarma işi meselesi ciddi olarak ele alınmaya başlandı.
Cumhuriyetin bütün kurumlarında ve özellikle yüksek öğretimdeki düşmanların ortaya çıkarılması için yoğun bir mücadeleye girişildi. Düşmanları matbuatta ifşa etme
başladığı gibi, istihbarat dairelerine de çeşitli kişiler hakkında şikayet mektupları
yağıyordu. Alimcan Şeref hakkında da sonraki dönemin meşhur yazarlarından Nekıy İsenbet (1899-1992) tarafından 1936’da yazılan bir şikayet mektubunda onun
Millet Meclisi’nde çalıştığı ve Başkurdistan’ı Tataristan’ın kolonisi yapmaya çalıştığı,
kısaca milliyetçi ve sovyet düşmanı olduğu ima ediliyordu. Parti üyesi olmadığı için
de çağrılıp tövbe ettirilmesi uygun görülmüyordu. Alimcan Şeref ise bu yıllarda Tataristan’ın tam bir haritasının hazırlanması ve sınırlarının kesin olarak belirlenmesi
projesi üzerinde çalışıyor, aynı zamanda da pedagoji enstitüsünde Tatar dili ve fonetiği üzerine dersler veriyordu.
Alimcan Şeref hakkında yürütülen karalama kampanyasının doğru olmadığını
ispatlamak için Komünist Partisi Ülke Komitesi’ne 9 Kasım 1936’da bir dilekçeyle
müracaatta bulundu. Bu sırada abisi Şeher Şeref tanınmış alimlerden Ziya Kemalî
ve din adamı Keşşaf Tercümanî ile birlikte Ufa’da tutuklanmış ve kurşuna dizilmişti,
diğer abisi Burhan Şeref de Kazan’da tutuklu bulunuyordu. Alimcan Şeref’in evinde
23 Mart 1937’de bir gün boyunca polis tarafından inceleme yapıldı, bütün kitapları tek tek listelendi, bütün el yazma evrakı, mektuplar ve resimler dahil çuvallara
dolduruldu ve kendisine de hazırlanması emredildi. Karısı Esma’nın yaşlı gözlerine
bakarak, bir iki güne dönerim ağlama diyebildi. İki küçük çocuğunu ve eşini yalnız
bırakarak, polislerin arasında bir bilinmeze doğru gitti.
Tutuklanmasının üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen Alimcan Şeref’in sorgusu hala devam ediyordu. Aynı tarihlerde Moskova’da Bulanık Yıllar ve Muhacirler
gibi meşhur romanların yazarı meşhur yazar Mahmut Galeü, Bakü’de Kırımı dil bilgini
12 Daha sonraki yıllarda İ. Rehmetullin mollaları, milliyetçileri ve umumen sovyet karşıtı kişileri medeniyet-propaganda şubesinde işe aldığı gerekçesiyle önce partiden ve daha sonrada işinden atıldı.
13 A.g.e. 38.
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ve şair Bekir Sıtkı Çobanzade, meşhur tarihçi Aziz Ubeydullin de tutuklanmış ve bu
dört meşhur kişinin soruşturmaları ayrı şehirlerde olsa da birbirleriyle paralele yürütülüyordu. Paralel yürütülen bu soruşturmalarda temel gaye; hepsini Pantürkizm,
sovyet karşıtlığı ve Turan devleti kurma gibi hayali suçlamaların ortağı yapma ve en
ağır cezayla cezalandırmaktı. Soruşturmalar uzadıkça aynı doysa nedeniyle tutuklananların sayısı daha da artıyor ve dolayısıyla soruşturmalar da uzadıkça uzuyordu.
Esasında soruşturmacılar tarafından önceden hazırlanan suşlamaları kabul etmek ve
hayali işbirlikçileri ifşa etmek günlerce süren bu işkencelerin sona ermesi için en kestirme yol olmakla birlikte, masum insanların tutuklanmasına sebep olmak tutukluları
en çok rahatsız eden durumlardan biriydi.14 Bazı tutuklular işkencelere dayanamayarak bu yolu seçiyorlar ve mahkemede soruşturmacılar tarafından alınan ifadelerin
işkence neticesinde zorla imzalatıldığını söylerim düşüncesiyle hareket ediyorlardı.
Ancak hakim karşısına çıkarılan tutuklular üç dakika süren mahkeme sonunda tutukluluk sırasında verdikleri ifadelerine binaen cezalandırılıyordu ve hakim karşısında
konuşmlarına fırsat dahi verilmiyordu.
Alimcan Şeref’in tutuklanmasından otuz ay geçtikten sonra Tataristan Otonom
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Savcısı Maksimov iddanameyi imzaladı ve sanığın
suçlu olduğuna karar verdi. Ancak mahkemesi bir türlü yapılamadı. Muhtemelen
hazırlanan deliller onun ağır cezaya çarptırılması için yeterli gelmiyordu. Neticede
27 Şubat 1940’da NKVD15 sovyete karşı milliyetçi cemiyete üye olduğu gerekçesiyle Alimcan Şeref’i sekiz yıl süreyle zorunlu çalışma kampına gönderilmesine karar
verdi. Bu cezanın üç yıllık süresini hapishanelerde geçiren Alimcan Şeref beş yıllık
zorunlu çalışma kampından 1945’de döndü ve 13 Ocak 1950’de Kazan’da öldü.
Alimcan tutuklandıktan sonra eşi Esma iki küçük çocuğuyla hayat mücadelesinde
yalnız kaldı. Esma’nın babası meşhur din adamı ve tarihçi Rızaeddin Fahredin’dir.
Adına hikayeler yazılan Esma,16 kocası tutuklandıktan sonra uzun bir müddet iş bulamadı. Kötü beslenme ve tedavisizlik nedeniyle babası tutuklandığında iki buçuk
yaşında olan kızı 1942’de vefat etti. Oğlu Arslan Kazan Üniversitesi Fizik-Matematik
Fakültesi’ni bitirdi. Stalin’in ölümünden sonra, 17 Nisan 1957’de Esma bir dilekçeyle
kocasının davasının yeniden incelenmesini istedi. Kendisine 22 Kasım 1957’de verilen cevap da 27 Şubat 1940’da NKVD tarafından verilen kararın doğru olmadığı ve
davanın sona erdiği bildirildi. Oğlu Arslan 26 Temmuz 1990’da KGB organlarına bir
dilekçe vererek babasının bin sayfa tututan dört cilt halindeki sorgu tutanaklarını
incelemek istediğini bildirdi. İcelemelerini tamamladıktan sonra, aynı yılın ağustos
14 Alimcan Şeref 28 Aralık 1937’de yani tutuklanmasından dokuz ay sonra savcıya gönderdiği dilekçede
ifadelerinin zorla alındığını ve sorgu tutanaklarında bahsi geçen kişileri de işkence neticesinde söylemek zorunda bırakıldığını yazmaktadır. Remzi Veliev, a.g.e., s. 62.
15 İçişleri Halk Komiserliği, KGB’nin eski adı.
16 Rızaeddin Faheddin tarafından yazılan Esma Ya Ki Amel ve Ceza (Orenburg 1903) Tatar edebiyatının
ilk örneklerindendir.
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ayında yeni bir dilekçeyle babasının suçsuz yere cezalandırıldığını ve itibarının iadesini istedi. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC, şimdiki Rusya
Federasyonu) Anayasa Mahkemesi 30 Eylül 1990’da Alimcan Şeref’in susçsuz yere
cezalandırıldığına karar verdi ve itibarını iade etti.17
İşte beş kardeşin başına gelenlerin özeti bu. Türk Dünyası’nda binlerce böyle
acıklı hikaye var. Moskova’da kurulan “Memorial” isimli bir dernek Stalin döneminde
suçsuz yere öldürülen insanların kimliğini ve sayısını tespit etmeye çalışıyor. Rusya Federayonu’nun ve eski Sovyet cumhuriyetlerinin her birinde bu dönemde öldürülen, sürgüne gönderilen insanlar için anıtlar yapılıyor, kitaplar ve almanaklar
neşrediliyor. Tuhaf olan ise ülkemizde hâlâ Stalin’in masum olduğunu düşünen ve
üniversitelerde görev yapan kişiler var…
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EN BÜYÜK KAZAK TRAJEDİSİNİN İŞARETİ OLAN
EKİM DEVRİMİ
Dr. Sultan Han Jusip*

Özet
Ahmet Baytursunov 1919 yılında yazdığı “Devrim ve Kazaklar” (orijinali Kırgızlar) adlı makalesinde belirttiği gibi “Kazaklar için Şubat Devrimi ne kadar anlaşılmış
bir olay olduysa, Ekim Devrimini de o kadar anlaşılmamış bir olaydı”. İlk devrimi ne
kadar sevinçle karşıladıysalar, ikinci devrimi de o kadar korku ile karşıladılar. Daha
önce, yani 1918’de Kazak önderi Alihan Bökeyhan: “Kazak halkı için, Sovyet iktidarın gelmesi, Jungar istilasından daha beter bir tehditi oluşturdu”, demişti. Böylece,
1920-1930 yıllarında “Alaş” aydınlarına yönelik kitlesel baskı (katliam), zorunlu kolektifleştirme ve kitlesel açlık ve onun sonuçları, Alaş önderlerinin Ekim Devrimi ve
onun liderlerine olan güvensizliğinin doğru olduğunu göstermişti.
Anahtar Kelimeler: Devrim, Alaş hareketi, Sovyetler Birliği, Kazaklar
THE OCTOBER REVOLUTION AS A HARBINGER OF THE GREATEST TRAGEDY OF THE KAZAKH PEOPLE
Abstract
As Akhmet Baytursynuly in 1919 wrote in his article “Revolution and the Kazakhs” (originally the Kirghiz), “to the same degree that the February Revolution
was clear to the Kazakhs, so unclear was the October (Social Revolution). Just as
intense was their joy at the first Revolution, so intense was their horror at the second.” Even earlier, in 1918, the leader of the Kazakhs, Alikhan Bukeikhan warned
his people that with the coming of the Soviet power, a great threat came over the
Kazakh nation, even more dangerous than the Dzhungar invasion. Mass repression
of the Kazakh “Alash” elite of 1920-30s, forced collectivization and mass famine
of 1932-1933 as its consequences only confirmed the basis for the distrust of the
leaders of Alash of the October Revolution and its chiefs.
Keywords: Revolution, Alash, Soviet Union, Kazakh
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛЫ ТРАГДИЯСЫНЫҢ ЖАРШЫСЫ – ҚАЗАН ТӨҢКЕРІСІ
«Алаш» дегеніміз не? Қазіргі ғылыми әдебиетте және публицистикада қазақтың ХХ
ғасыр басындағы ұлт-азаттық қозғалысын, қозғалыстың жетекшілері мен қайраткерлерін,
яғни ұлт зиялыларының батысшыл бөлігін қысқаша «Алаш» қозғалысы», «Алаш
зиялылары» не «қайраткерлері» деп атайды. Тоқ етерін айтқанда, ХХ ғасыр басындағы
* L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi
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ұлт-азаттық қозғалысы мен оның қайраткерлерін шартты түрде «Алаш» деп атайды.
Олай атауға, біріншіден, ұлт-азаттық қозғалысының рухани әрі саяси жетекшісі Әлихан
Бөкейханның бастамасымен және І Жалпықазақ құрылтайының қаулысымен құрылған
қазақтың тұңғыш либералдық-демократиялық «Алаш» партиясы себеп болса, екіншіден
– Ұлттық-демократиялық парламенттік республикасы және оның ресми астанасы
болған қала да (1917 жылдың мамырына дейін Заречная Слободка деп аталған, қазіргі
Семей қаласы) – ресми түрде «Алаш» деп аталды.
Алаш Орда–ресми жариялануы бойынша Ұлттық-территориялық автономия, ал іс
жүзіндегі Алаш ұлттық-демократиялық парламенттік республикасының жоғарғы саяси
және атқарушы мемлекеттік билігі – Халық Кеңесінің (үкіметінің) ресми атауы.
Алаш Орда Халық Кеңесі 25 мүшеден (комиссарынан) жасақталды, оның құрамынан
10 орын қазақтың Дала және Түркістан өлкелеріне көшіп келіп қоныстанған өзге
халықтар мен ұлттардың өкілдеріне арналды1. Өзге халықтар өкілдерінен Алаш Ордаға
комиссар болғандардың ішінде Григорий Потанин мен Вадим Чайкинді атауға болады.
Алаш Орданың қазақтан сайланған 15 комиссарының сегізі жоғары білімді заңгер
болса, біреуінің құқық магистрі (Жақып Ақбайұлы) деген ғылыми дәрежесі, төртеуі –
1906-1907 жылдары Ресей Мемлекеттік думасының І және ІІ шақырылымдарына
депутат болып сайланды. Алаш Орданың 4 мүшесі (Әлихан Бөкейхан, Бақыткерей
Құлманұлы, Мұстафа Шоқай және Ахмет Бірімжан) 1917 жылдың наурыз-желтоқсаны
аралығында Бүкілресейлік Уақытша үкіметтің облыстан оязға дейінгі комиссарлары
қызметін атқарды, екеуі (Ә. Бөкейхан, М. Тынышбайұлы) Уақытша үкіметтің Түркістанды
басқару жөніндегі Төтенше комитетінің (Түркістан комитеті) мүшесі болып тағайындалды.
Ахмет Бірімжан (Бірімжанов), Айдархан Тұрлыбайұлы (Тұрлыбаев) патшалық
Ресейдің сот жүйесінде қызмет істеген үлкен тәжірибесі болды, Мемлекеттік Думаның
1906-1907 жылдарғы екі шақырылымына қатар депутат болып сайланды, Уақытша
үкіметтің Қостанай ояздық комиссары болды.
С.-Петербор университеті заң факультетінің тағы бір түлегі Райымжан Мәрсекұлы
(Мәрсеков) 1902-1917 жылдары адвокат тәжірибесімен айналысты, 1913-1917
жылдары «Қазақ» газеті бетінде ағартушылық, публицистік дарынымен танылды.
Тағы бір заңгер Жанша Досмұхамедұлы (Жиһанша, Жаһанша Досмұхамедов) – аз
уақыт ішінде патшалық Ресей прокуратурасында жауапты лауазымға көтерілді (Томскі
гүбернесі прокурорының орынбасары).2
Алаш Орда комиссарлары қатарында сондай-ақ экономист, шығыстанушы, темір жол
инженері, әскери дәрігер, агроном, ормантанушы-ғалым, математик және т.б. жоғары
білімді әрі тәжірибелі мамандар бар-ды. Отыншы Әлжанұлының ғана орта арнайы
білімі (Омбының мұғалімдер семинариясы) болса да, педагогикалық және публицистік
бай тәжірибе жинап үлгерді.
1
2

Алаш-Орда: Сборник документов. //Составитель Н. Мартыненко. - Алматы: Малое издательство «Айқап», 1992 г. – с. 74.
Мажитов Р.С. Жаханша Досмухамедов. – Алматы: Изд. «Арыс», 2007. – с. 39.
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Оның есесіне Алаш Орда төрағасы Әлихан Бөкейхан екі жоғары білімі, ормантанушығалым және заңгер деген 2 дипломның иесі болатын.
1917 жылдың қарашасында Алаш Орданың болашақ 15 мүшесі түгел Бүкілресейлік
Құрылтай жиналысына өкіл (делегат) болып сайланды.
«Алаш Орда» атауының Шыңғыс хан құрған Алтын Орда империясымен үндес болуы
кездейсоқтық емес. Алаш республикасының жоғарғы атқарушы билігінің атауына оның
құрылтайшылары өздерінің түпкілікті мақсатын, «Алаш мемлекеті» не «империясы»
деген ұғым, мазмұн берді: «Алаш» - біріккен түркі халықтарының ортақ атауы, «Орда» «Мемлекет» және «Империя» деген мағынаны береді.
«Алаш» деген терминнің өзіне тоқталсақ, ол туралы мынаны айту керек. Ұлт-азаттық
қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейхан 1910 жылы жарияланған «Қазақтар» атты
тарихи-анықтамалық очеркінде «мифтік тұлғаның Алаш есімі қазақтардың жауға
шапқандағы соғыс ұраны болды” деп жазды3. «Қазақ» газетінің 1913 жылғы алғашқы
сандарында (1913, № 7) жарияланған «Қазақтың тарихы» атты тізбекті мақаласында
оған кеңірек сипаттама берді:
«Шыңғыс хан бүкіл мемлекетін төрт баласына бөліп бергенде, Дешті Қыпшақты,
Сібірдің Күнбатыс жағын, осы күнгі Сараарқаны, Еділ-Жайық өлкесін үлкен баласы
Жошыға беріп еді. Ол күнде Жошы ұлысына қараған алты рулы ел бар еді. Сол алты
рудың һәр қайсысына бөлек Шыңғыс алты ұран береді: һәр руға өзіне бөлек таңба, ағаш,
қос береді. Сол күнде бүкіл Жошы ұлысының ұраны «Алаш» болыпты. Жошы ұлысында
алты ру болғандықтан «Алты Алаш» болады. «Алаш» деген сөздің лұғат мағынасы: «отан
кісі» («отечественник». Т.Б.) деген сөз болады... Сол күнде Жошы ханға «Алаш» деп
лақап қойылды. «Алашы – алаштың басшысы» («голова отечества». Т.Б.) мағынасында
болады»4.
1905-1917 жылдары «Алаш» есімі қазақтың ұлттық қайта өрлеу идеясы, ұлттық
жаңа мәдениет пен жаңа ұлтты қалыптастырудың бағдарламасы, ұлттық мемлекетті
қайта қалпына келтіру жолындағы күрестің ұраны және туы болды.
«Алаштың» идеялық күшін аңғартқан бір ғана тарихи мысал келтірсе жеткілікті.
1917 жылдың қараша айындағы Бүкілресейлік құрылтай жиналысы өкілдерін сайлауда
«Алаш» партиясы Қазақ өлкесінде дауысқа түскен барлық партияны, оның ішінде «Үш
жүз» және Ресей социал-демократиялық жұмысшы (большевиктер мен меньшевиктер)
партияларын ойсырата жеңіп, қазаққа бөлінген барлық 43 депуаттық мандатты жеңіп
алды. Оған бір Торғай облысындағы сайлаудың қорытындысынан анық көз жеткізуге
болады5. Жалпы «Алаш» партиясы «Қазан бүлігі» қарсаңында Ресейде болған 50-ге
3
4
5

Бөкейхан Әлихан. Таңдамалы – Избранное. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995 ж. – с. 73.
Түрік баласы. Қазақтың тарихы. ІІ-бөлім. //«Қазақ», № 3, 16.02.1913 ж. Орынбор.
Итоги выборовъ въ Тургайской области. Тургайскій уѣздъ. – Оренбургъ: «Южный Уралъ», № 64, 30.11.1917 г – с 3;
Итоги выборовъ въ Тургайской области. Г. Иргизъ. – Оренбургъ: «Южный Уралъ», № 64, 30.11.1917 г. – С. 3; Итоги
выборовъ въ Учредительное Собраніе по Иргизскому уѣзду Тургайской области. – Оренбургъ: «Южный Уралъ», №
87, 01.011918 г. – С. 4; Актюбинскъ. Итоги выборовъ въ Учредительное Собраніе. – Оренбургъ: «Южный Уралъ», №
66, 02.12.1917 г. – С. 3; Пос. Челкаръ. - «Южный Уралъ», № 66, 02.12.1917 г. – С. 3.
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жуық партияның ішінен өзін қолдаған дауыс санымен 8 орында тұрды.
Сондай-ақ 1917 жылдың қарашасындағы бұл сайлау қазақ халқының ұлт болып
қалыптасқанын айқын аңғартты.
«Алаш» зиялыларының пікірінше, Батыс Еуропадан экономика мен мәдениеті
жағынан артта қалса да, қуатты орыс империясына тойтарыс беру, қарулы көтеріліс
арқылы тәуелсіздік алу мүмкін емес. Оған қоса Кенесары хан бастаған көтерілістің
қайғылы жеңілісі көрсетіп бергендей, Алаш қайраткерлері қарулы көтерілісті қалың
бұқара қолдай қоймайды деп білді.
Олардың кәміл сенімінше, қарулы көтеріліс емес, қазіргі заманғы саяси күрес жолы
ұзақ болса да, ең дұрыс әдіс-амал. Міне осы оймен Әлихан Бөкейхан бастаған батысшыл
«Алаш» зиялылары, мысалға, отаршыл империяның Конституциялық-демократия
партиясы (КДП) сынды ең ілгерішіл күштерімен бірікті. КДП-ның жарғылық мақсатміндеттері қазақ халқының мұң-мүддесімен 1917 жылдың жазына дейін ұштасып келді.
Қазақ халқын ұлттық өзін өзін басқару құқына, ақыр аяғында ұлттық тәуелсіздікке
жеткізе алатын анық жол, - деп түсінді «Алаш» қайраткерлері, - ол отаршыл империяның
өзін түпкілікті реформалау, яғни Ресейді патшалықтан (самодержавиеден) федеративтік
парламенттік демократиялық республикаға айналдыру болып табылады6.
Бірқатар үзеңгілесімен бірге 1905-1917 жылдары КДП-ның мүшесі (1912 жылдан
Орталық комитетінің мүшесі) болып, ресейлік құпия масон ұйымының қатарына кірген
(1908-1917 жж.) Әлихан Бөкейхан отаршыл империяның барлық ілгерішіл тобын
біріктіріп, олардың күшін патшалық билікті құлатуға жұмылдыруға атсалысты.
Самодержавиені құлатқан 1917 жылғы Ақпан төңкерісінің ізінше Әлихан мен оның
үзеңгілестері КДП мен масон ұйымы қатарынан шығып, қазақтың тұңғыш «Алаш» ұлттық
либералдық-демократиялық партиясын құрды7.
Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы, төре Әлихан Бөкейхан мен ізбасарлары мемлекеттік
биліктің хандық институты билейтін мемлекеттің заманы өткен, келешегі жоқ деп
есептеді. Сол себепті олар мынадай стратегиялық мақсат-міндеттерді шешуге ұмтылды.
Мақсат-міндеттердің бір бөлігі 1905 жылы Санкт-Петербордың «Сын отечества», 1906
жылы Әлихан редактор ретінде шығарып тұрған «Иртыш» газетінде жарияланған
«Қарқаралы құзырхатында» («петициясында») ойып көрсетілген-ді8.
Құзырхаттың 4-бабында «қазақтың қоныстанып отырған жерін оның меншігі» деп
мойындатуға ұмтылу керектігі айтылды. Себебі, - деп санады «Алаш» қайраткерлері, жерсіз мемлекет болмайды.
«Қарқаралы құзырхатының» екінші бабында оның авторлары қазақ баласы оқитын
6
7

8

Къ текущимъ событіямъ. – Омскъ: «Степной край», 27.10.1905 г.
Бөкейханов Әлихан. Мен кадет партиясынан неге шықтым? //«Қазақ», № 256, 23.12.1917 ж. Орынбор; Алаш
партиясы.//«Сарыарқа», № 19, бейсенбі, 09.11.1917 ж.; Қазақ партиясы «Алаш». Учредительное собрание сайлауы
қалай болады?//«Сарыарқа», № 19, бейсенбі, 09.11.1917 жыл. Алаш (Семей); Қазақ партиясы «Алаштың» тұтынатын
жолының жоспары.//«Сарыарқа», № 20, 18.11.1917 жыл. Алаш (Семей).
Букейхановъ А. Петиція казаховъ [киргизъ]. //«Сынъ отечества», № 173, 04.09.1905 г. СПб; Петиція
казаховъ.//«Иртышъ», № 32, суббота, 26.08.1906 года. Омскъ.
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барлық бастауыш мектепте ана тілі мен жазуын енгізуді, жергілікті билік пен соттың
ісқағаздарын қазақ тілінде жүргізуді талап етті.
Петицияның үшінші бабына сәйкес, «қазақ халқының қазіргі кездегі мұң-мүддесін
анықтау үшін қазақ тілінде газет басып шығару, ол үшін газет шығару пен баспахана
ашуға рұқсат беру тәртібін жойып, газет басылатыны туралы хабарлау тәртібін орнату
қажет»9.
«Алаш» қозғалысының түпкілікті мақсатының бірі – қазақтың Дала және Түркістан
өлкелеріне сол кезде «земство», яғни жергілікті өзін өзі басқару жүйесін енгізу болды.
Жергілікті басқару жүйесі салық пен «қазақ капиталы» деген қаражатты мектеп
(бастауыш, орта және жоғарғы), аурухана, жол, көпір және т.б. маңызды әлеуметтікмәдени нысандар салуға, яғни жергілікті инфрақұрылымды дамытуға жұмсауға
мүмкіндік алады.
«Алаш» қайраткерлері земствоны жергілікті басқару билігі үшін ғана емес, келешек
ұлттық мемлекетке қажетті ел басқарушы мамандарды тәрбиелейтін мектеп ретінде
қарастырды.
«Алаш» көсемдері Дала және Түркістан өлкелеріне «земство» енгізу арқылы қазіргі
қазақ мемлекетін оның берік іргетасы болып табылатын жергілікті басқару жүйесі
мен жергілікті инфрақұрылымды қалыптастырып дамыту арқылы заманауи мемлекет
тұрғызуды көздеді.
Қазақты әскери қызметтен босатқан 1834 жылғы заңды жойып, қазаққа қызмет
етуді міндеттеу - «Алаш» қозғалысының көреген стратегиясының тағы бірі болатын.
«Алаш» зиялылары заң жүзінде қазақтан дербес ұлттық әскери басқармасы бар атты
әскер жасақтау мақсатына сонау отаршыл патшалық дәуірде-ақ ұмтылды. Ұлттық атты
әскер құру үшін олар, мысалға, башқұрттардың, сондай-ақ казактардың атты әскерінің
тәжірибесі мен көмегін пайдалануға жоқ емес еді. Оның үстіне Алаш қайраткерлері
Дала және Түркістан өлкелеріндегі Ресейдің отарлау саясатының тірегі әрі шоқпары
болған казактармен одақтасуды да ойластарды.
Қазақтың ең алғашқы атты әскер бөлімдерін (Алаш армиясының полктерін) Алаш
республикасы құрылғаннан кейін ғана, Алаш Орда Халық кеңесі міндетіне кіріскен 1918
жылдың жазында ғана жасақтап, 1918-1920 жылдары казак әскерлерімен бірлесіп
Қызыл армияға қарсы кескілескен шайқас жүргізді.
Ерекше назар аударатын маңызды мәселе: «Алаш» зиялылары қарулы күрестен бас
тартып, қазақтың қазіргі тілін, әдебиетін жалпы мәдениетін қалыптастырып, мәдени
қайта өрлеу идеясын ұсыну арқылы халқынан қазіргі қазақ ұлтын тәрбиелеп өсірді.
1917 жылға қарай бүкіл қазақ жұрты өзін бір ата Алаштың ұрпағымын деп сезінді.
Тарихқа үңілсек, қазақтың қазіргі заманғы тұңғыш прозалық, поэзиялық,
драматургиялық шығармалары - романдар (М. Дулаттың «Бақытсыз Жамал», С.
9

Букейхановъ А. Петиція казаховъ [киргизъ]. //«Сынъ отечества», № 173, 04.09.1905 г. СПб; Петиція
казаховъ.//«Иртышъ», № 32, суббота, 26.08.1906 года. Омскъ.
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Торайғырұлының «Қамар сұлу», С. Көбейұлының «Қалың мал» және т.т.), әңгімелер,
поэмалар, пьесалар, өлең жинақтары, мысалдар, ауыз әдебиетінің үздік үлгілері және
т.б., алғашқы мерзімді басылымдар - газеттер («Серке», «Қазақ газеті», «Қазақстан»,
«Қазақ», Сарыарқа»), журналдар («Айқап», «Абай»), сондай-ақ ұлттық зайырлы мектепке
арналған оқулықтар, оқу құралдары, хрестоматиялар, көркем әдебиет 1917 жылғы дейін
пайда болды. Оның ішінде ұлы ақын Абай өлеңдері мен аудармаларының, М. Дулаттың
«Оян, қазақ!», А. Байтұрсынұлының «40 мысал», «Маса» жинақтары және т.б. болатын.
Демек, қазақтың қазіргі мәдениеті 1917 жылғы Ақпан төңкерісіне дейін қалыптасып
үлгерді. Кейінірек, кеңес дәуіріндегі 1960-80 жылдарда Батыстың қазақ тарихын
зерттеуші орталықтары «Алаш» қайраткерлерінің ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасыр
басындағы іс-әрекетіне «мәдени ренессанс жасады» деген баға берді10.
Шынында да «Алаш»» қозғалысының жетекшілері халқына жаңа бағыт-бағдар, жаңа
ұлттық құндылық, үлгі-өнеге, жаңа ХХ ғасырдың талаптарына сай жаңа мақсат пен міндет
қойып, қалың бұқарының ұлттық сана-сезімін, ар-намысын оята алды. Нәтижесінде
1917 жылдың 5-13 (қазіргі күнтізбе бойынша 18-26) желтоқсанында Орынборда болып
өткен ІІІ Жалпықазақ құрылтайы (іс жүзінде; І және ІІ Жалпықазақ сиездері тағы да
сол Орынборда 1917 жылдың 2-7 сәуір және 21-26 шілдесінде болып өтті. – С.А.) Алаш
ұлттық-территориялық автономиясын құрып, оның жоғарғы мемлекеттік атқарушы
билігін – Алаш Орда Халық Кеңесін (үкіметін) жасақтады11.
1917 жылдың 13 (26) желтоқсаны – қазақ халқының жаңа тарихи кезеңінің бастауы,
тарихи бетбұрыс күні болып табылады. Бұл күн қазақтың ұлттық мемлекеттігінің қайта
жаңғырған, жаңа үлгідегі Қазақ мемлекетінің құрылған күні болатын.
ІІІ Жалпықазақ құрылтайы шынайы демократиялық негізде – 4 балама үміткердің
дауысқа түсуімен – Алаш Орда төрағасын (президентін) сайлады. Нәтижесінде басқа 3
үміткерден әлдеқайда басым дауыс алған бүкіл Алты Алаштың көсемі болып танылған
Әлихан Бөкейхан Алаш Орда төрағасы (президенті) болып сайланды.
Алаш Республикасының құрылуынан 7 жыл бұрын, 1910 жылы С.-Петерборда
басылып шыққан «Қазақтар» атты тарихи-анықтамалық очеркінде Әлихан Бөкейхан
қазақтың ежелгі және қазақтар басым тұратын көне жері ретінде 9 облыс, 1 гүберне
(Астрахан. – С.А.) және Алтай өңірінің бірнеше болысын тізіп жазды12. Алаш ұлттықдемократиялық республикасы құрылған 1917 жылдың желтоқсанында осы 9 облыс 1
гүберне және Алтайдың бірнеше болысын «Алаш территориясы» деп жариялады13.
1918-1920 жылдардың барысында өзін өзі «бүкілресейлік үкімет» деп жариялаған
10 Букейхановъ А. Н Киргизы. //Костелянскій, А. Н (ред.). Формы национального движенія въ современныхъ
государствахъ. стр. 577–600. 1910 г. СПб. – Society for Central Asian Studies. Kazakhs on Russians Before 1917. A.
Bukeykhanov, M. Dulatov, A. Baytursynov, T. Ryskulov. Reprient series № 5. Oxford, 1985.
11 Алаш-Орда: Сборник документов. //Составитель Н. Мартыненко. - Алматы: Малое издательство «Айқап», 1992 г. – Сс.
69-70, 74.
12 Бөкейхан Әлихан. Таңдамалы – Избранное. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995 ж. – Сс. 66-67.
13 Н. Ч. Изъ мусульманской жизни. – Оренбургъ: «Оренбургскій казачій вестникъ», № 7, 10.01.1918 г. – с. 1-2.

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

273

№ 1 фото. Профессор Г.Н. Черданцевтің «Жаппардың Қазақстан туралы әңгімесі» атты кітабындағы 1927
жылдағы Қазақстан картасы (Мәскеу, 1927 ж.)

құрылымдармен (Сібір автономиясы, Комуч, Уфа директориясы, Колчак үкіметі және
Кеңес үкіметі) арадағы келіссөздерінде Алаш Орда төрағасы Әлихан Бөкейхан табанды
түрде: «Пішіні шар сияқты территорияны алып жатқан Алаш автономиясы... 10 миллион
халқы бар ірі саяси бірлік болып табылады», - деп қорғап келді14.
Алашордашылар сыртқы пішіні «шар сияқты» Алаш жерінің тұтастығын 1930
жылға дейін ғана сақтап келіп, 1925 жылдан бері қарай оны бөлшектеу басталды (№№
1-3 фотосуретті қараңыз.). Атап айтқанда, 1925 жылға дейін Кеңестік Қазақстанның
астанасы болып келген Орынбор қаласымен бірге дәл солай аталатын облыс сол жылы
Ресей (РСФСР) құрамына берілсе, Ташкент қаласы мен оның төңірегіндегі бірқатар
аудан – Иосиф Сталиннің менменшіл шешімімен және Түркістан АКСР-ның ақырғы
төрағасы Тұрар Рысқұлұлының қолымен Өзбек КСР-не берілді. Дәл сол кезде өзбек
үкіметі Самарқанд қаласын астана деп қаулы шығарып үлгерген-ді.
1930 жылға дейін Қазақ (Қырғыз) КСР-ның құрамында болған Қарақалпақ
автономиялық облысы алдымен РСФСР-дың құрамына беріліп, 1936 жылы тағы да сол
Өзбек КСР-не берілді.
Қазақстан шекарасын осылайша өз білгенінше кескілеп-бөлшектеуіне қарамастан,
қазіргі тәуелсіз Қазақстан Республикасы – Алаш Республикасының басшылары,
алашордашылар қорғап қалған жердің денін иеленіп отыр (№ 1, 2 фото).
Тарих тұрғысында да, заң жүзінде де бүгінгі Қазақстанның тұңғыш астанасы Алаш
14

Аккулы С. Алихан Букейхан. Творец истории. – Шымкент: Издательство «Азиат», 2016. Т. І. С. 60.
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№ 2 фото. 1920-1929 жылдардағы Қазақстан жерінің картасы.

қаласы (бұрынғы Заречная Слободка, бүгінгі Семей. – С.А.) болып табылады. Оған тарихи
дәлел: ІІІ Жалпықазақ құрылтайының қаулысына сәйкес, 1917 жылдың желтоқсанынан
1920 жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта Алаш қаласы – Алаш Республикасының
саяси-әкімшілік орталығы, астанасы болып, қалада оның жоғарғы саяси және атқарушы
мемлекеттік билігі – Алаш Орда Халық кеңесі орналасты15.
«Алаш» партиясының жарғысы мен 1910-1911 жылдары Барлыбек Сырттанұлы
(Сыртанов) жазып қалдырған Алаш конституциясының жобасына сәйкес, Алаш
Республикасы - президент басқаратын және жергілікті өзін өзі басқару жүйесі (земствосы)
дамыған парламенттік унитарлық (біртұтас) зайырлы мемлекет болып дүниеге келді.
Алаш конституциясын Құрылтай жиналысында (ұлттық мәжілісте) қабылдау көзделді.
Алаш Республикасының және Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш қайраткерлерінің
өшпес тарихи рөлі мен миссиясы – Қазақ хандығының 1847 жылы біржола ыдырап,
тарих сахнасынан кетуінен 70 жыл өткенде, оның үйіндісі үстінен қазақтың жаңа үлгідегі
заманауи ұлттық мемлекетін көтерді. Алаш Республикасы құрылған 1917 жылдың 13
желтоқсанында толық тәуелсіздіктің мызғымас іргетасы қаланды.
Алаш Республикасы бір қазақтың емес, қазақ пен қырғыздың біртұтас мемлекеті
болып құрылды. Мысалға, Н.Ч. деген автор Орынбор казак әскерінің «Оренбургскій
казачій вѣстникъ» газетінде жарияланған «Автономія Казакыстана» атты мақаласында
былай деп жазды: «Қазақтар қайсақ және қара-қырғыз болып бөлінеді, бірақ «Алаш»
атауы оларды бір ұлтқа біріктіреді (біздің «Қасиетті Русь» сияқты). Бұл сөз сондай-ақ
15

Аккулы С. Алихан Букейхан. Завещание. – Шымкент: Издательство «Азиат», 2016. Т. ІІ. С. 408
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бүкіл қазақты жаудан қорғауға шақыратын қасиетті үндеу болып табылады»16.
«Алаш» - «Қазақстан» дегенмен салыстырғанда қазақтардың өзімен қатар, оған туыс
қара-қырғызды да қамтитын әлдеқайда кең түсінік, - деп жазды Мұстафа Шоқай Қазақ
КСР-ның құрылтай жиналысы өтіп жатқан 1920 жылдың қазан айында грузиндердің
«Вольный горец» атты орыс тілді газетіне жарияланған «Киргизская (Казахская. – С.А.)
Советская Республика» атты мақаласында, Қазақтың тек өзімен ғана шектелетін тар
түсінік ретінде «Қазақстан» атауында, қазақтардың өз көзқарасы бойынша, әрқашанда
тар ұлтшылдық пен шовинизмнің бояуы бар»17.
Оған қоса Алаш пен Башқұртстан жетекшілері біріккен Қазақ-Башқұрт мемлекетін
құру туралы уағдаласты. Ол туралы Алаш Орданың бұрынғы төрағасы (президенті)
Әлихан Бөкейхан ОГПУ-НКВД тергеушісіне 1937 жылдың 6 тамызында берген
жауабында былай деп мәлімдеді:
«1918 жылдың қыркүйегінде Уфада Алаш Орда мен Валидов бастаған Башкұрт
үкіметінің өкілдері арасында мәжіліс болды... Осы мәжілісте біз Кеңес өкіметіне қарсы
бірлесіп күресу және біріккен Башқұрт-Қазақ мемлекетін құру туралы келістік...
Мұндай шешімге келуге төменгідей ой түрткі болды:
Біріншіден, Кеңес өкіметіне қарсы біздің қарулы күштерімізді біріктірудің аса
қажеттігі. Күш біріктіруді біз Қызыл армияға қарсы тұра алатын шынайы мүмкіндік
деп қарастырдық. Оған қоса біз патшалық Ресей тұсында қазақтардың әскери
қызмет атқармағанын жағдайын ескердік, ал башқұрттар қызметті еті. Демек біздің
жасақтарымыз башқұрттармен біріксе, олардың соғысу қабылеті арта түспек.
Екіншіден, жеріміздің көрші болуы және Башқұрстанда башқұрттанып кеткен
қазақтардың (!) көп тұратыны.
Үшіншіден, Қазақстан мен Башқұрстан экономикаларын ұштастырудың тиімділігі.
Башқұрт рудасы, орманы және қазақтың астығы, малы және мұнайы. Міне осы жайттарды
ескере келе біз біріксек, әскери тұрғысынан да, экономика жағынан да қуатты мемлекет
құра аламыз деп есептедік»18.
Әлихан Бөкейхан бұл жауабында Кеңес өкіметіне белгілі тарихи фактіні
толықтырғанымен, барлық ақиқатты жайып ағынан жарылған жоқ. 1918 жылдың
қыркүйегінде Уфада болған «мемлекеттік мәжілістен» тыс өткен бұл бас қосу
барысында «Оңтүстік-шығыс мұсылман облыстарының федерациясын құру» мәселесін
талқылаған тек Алаш пен Башқұрт жетекшілері ғана емес-ті. Мәжіліске Татарстан мен
Түркістан мұхтариатының өкілдері де болды. «Болашақ мемлекеттің атауы туралы
сөз болғанда, - деп жазды Ахмет Зәки Уәлидов алғаш рет Түркияда Зәки Уәлиди Тоған
16

Н.Ч. Автономія Казакыстана. – Оренбург: «Оренбургскій казачій вѣстникъ», 10.01.1918 г., № 7. - С. 3-4. Н. Ч. Изъ
мусульманской жизни. – Оренбургъ: «Оренбургскій казачій вестникъ», № 7, 10.01.1918 г. – с. 1-2.
17 Шокай М. Киргизская (Казахская. – С.А.) Советская Республика. – Тифлис: «Вольный горец», 11.10.1920 г., №
57.Шоқай М. Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. – Алматы: Дайк-Пресс, 2012. Том ІІ, с. 203-204.
18 Следственное дело № 12066 по обвинению Букейхана (Букейханова) А.Н. – Москва: ЦА ФСБ России: Д. Р-34862. Л.
30-31.
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№ 3 фото.

деген есімімен басылып шыққан естелігінде, - Ақшора (Юсуф немесе Жүсіп. - С.А.)
оны «Шығыс түркілердің федерациясы» деп атауға кеңес берді. Әлихан (Бөкейхан.
– С.А.) өз тарапынан түзетуін ұсынды: енгізді: - орыстардың бізге пантүркизм деген
айдар тағуына түрткі болатын атаулардан аулақ болған дұрыс. Келешекте мұндай атау
әбден-ақ лайық болар, ал әзірше «Шығыс Ресейдің мұсылман федерациясы» атауымен
шектелу керек»19.
Ахмет Зәки Уәлидидің бұл сөзін Ресейдің Мемлекеттік мұрағаты қорындағы Алаш
Орда құжаттарында сақталған келешек түркі-мұсылман федерациясы картасының
қолдан сызылған нобайы толығымен растайды (№ 3 фото).
Демек, тарыдай шашылып, түрлі тарихи құбылыстың салдарынан Ресей
империясының отарлығына душар болған түркі халықтарын (қазақ, қырғыз, қарақалпақ,
татар, башқұрт және т.б.) біріктіріп, біріккен Түркі мемлекетін, Тұран империясын қайта
құру Алаш идеясының, Алаш республикасының көздеген түпкілікті мақсаты болып
шығады. Кейін келе бұл мақсатты Мұстафа Шоқай Францияда эмиграцияда жүріп «Ұлы
Түркістан» идеясы ретінде насихаттады. «Алаш» қозғалысы мен Алаш Республикасы
басшыларының осындай мақсат-мүддегі көздегенін басқа да тарихи жәдігерлер
19 Тоган З.В. Воспоминания (Борьба народов Туркестана и других Восточных мусульман-тюрков за национальное
бытие и сохранение культуры). Книга І. – Уфа: «Китап», 1994г. - с. 262.
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растайды. Мысалға, кеңес тарихында (мифологиясында) «Қоқанд автономиясы»
деп аталып келген, іс жүзінде Түркістан мұхтариаты деп аталған мемлекетті құру
туралы бастама мен шешім Қоқандта емес, Бүкілресейлік Уақытша үкіметтің Торғай
облысындағы комиссары Әлихан Бөкейханның Орынбордағы кеңсесінде қабылданыпты.
Ол туралы жоғарыда аталған З.У. Тоған орыс тіліне аударылып 1994 жылы Уфада
басылып шыққан естелігінде жазады. Бұрынғы башқұрт көсемі Әлихан Бөкейханның
Орынборындағы кеңсесінде 1917 жылғы қазан айының соңы – қарашаның басындағы
осы тікелей мәжіліске қатысыпты. «Азаттық қозғалысы Түркістанда күшеймесе, ол не
Қазақстанда, не Башқұрстанда кең етек жаймайды» деген ортақ ұйғарымға келген сол
мәжіліске Ахмет Байтұрсынұлы, Жанша Досмұхаметұлы, Міржақып Дулат және т.б. Алаш
қайраткерлері де қатысқан.
Естелік авторының мәлімдеуінше, бірнеше күн қызу жалғасқан бас қосудың ізінше
М. Шоқай, А.З. Уәлидовтың өзі, М. Тынышбайұлы және т.б. қазақ қайраткерлері Ташкентке
аттанады, ол қаладан соң атбасын Қоқандқа бұрады да, 1917 жылғы қарашаның
соңында IV Төтенше Жалпымұсылман құрылтайында Түркістан мұхтариаты құрылғанды
жарияланады20.
Құруына мұрындық болған және басшылығына негізінен М. Тынышбайұлы, М.
Шоқай, Ә. Ақайұлы сынды көрнекті Алаш қайраткерлері сайланған Түркістан мұхтариаты,
өзінің құрылтайшыларының түпкілікті мақсаты бойынша, біріккен Алаш мемлекетінің
құрамдас бөлігіне айналыуға тиіс еді. М. Тынышбайұлы мен М. Шоқайдың, бірі Түркістан
мұхтариатының премьер-министрі, екіншісі оның сыртқы істер министрі болып тұруына
қарамастан, 1917 жылдың желтоқсан айында Алаш Орда Халық кеңесінің мүшесі болып
сайлануы соның бірден бір дәлелі болатын. Яғни М. Тынышбайұлы мен М. Шоқай –
қатарынан Түркістан мұхтариаты және Алаш Орда үкіметтеріне мүше болып сайланды.
1920 жылдың 26 тамызында Алаш Республикасы, Кеңес өкіметінің сценарийімен,
Қазақ (ол кезде Қырғыз. - С.А.) Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасы
болып өзгертілді. 1920 жылдың қыркүйегінде Орынбор қаласы Қазақ-Қырғыз АКСРдың астанасы болып жарияланды.
Алаш Республикасының тарихи миссиясы. Кеңестік және автономиялық болса да
Қазақ республикасының өмір сүруі 1924 жылы Кеңес өкіметін Орта Азияда жасанды
болса да басқа ұлттық республикалар құруға мәжбүр етті. Мысалға, бұрынғы Бұқара
және Хиуа әмірліктерінен және бұрынғы Түркістан АКСР-ның бір бөлігінен Өзбек
КСР, Түркімен және Тәжік АКСР құрылды, Қазақ АКСР-ның құрамындағы қырғыз бен
қарақалпақтың дербес автономиялық облыстар пайда болды.
Міне Алаш Республикасының Орта Азиядағы қазіргі ұлттық мемлекеттері алдындағы
әлі де мойындалмаған, лайықты бағасын алмаған тарихи, саяси маңызы мен миссиясы
осындай болатын.
20

Тоган З.В. Воспоминания (Борьба народов Туркестана и других Восточных мусульман-тюрков за национальное
бытие и сохранение культуры). Книга І. – Уфа: «Китап», 1994г. – с. 215.
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№ 4 фото. Қазақстаннан 1924, 1925 және 1929 жылдары Ресейге (РСФСР ) берілген жерлердің
картасы (фото Facebook-тан алынды).

Басқа ұлттық республикаларды құрған Кеңес өкіметінің көздегені – аталған
ұлттарды Қазақ республикасының ықпалынан алып шығу, өзге ұлттарды республикареспубликаға бөліп әлсірету, сөйтіп Қазақстанның ықпалын біржола жою болатын.
Кеңес өкіметінің 1925 жылы Орынбор облысын Қазақ АКСР құрамынан бөліп
РСФСР-ға қосуының астарында да Татарстан мен Башқұрстанды территориялық
жағынан Қазақстаннан ажырату пиғылы жатты (№ 4 фото). Оның ең басты сыры: Кеңес
өкіметі Ұлы Түркістанның қайта тірілуінен патшалық Ресейден бетер сескенді.
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SOVYET DİL POLİTİKALARI
Prof. Dr. Okan Yeşilot*
Dr. Burcu Özdemir**

Özet
Sovyetleştirme politikalarının temel hedefi, etnik kökene dayanmayan ortak bir
Sovyet kimliği oluşturmaktı. Bundan maksat, her türlü dini ve milli özelliklerinden
arınmış; iletişim aracı olarak Rusça’yı kullanan ve toplumun çıkarını bireysel çıkarlarının üzerinde tutan Sovyet insanının yetiştirilmesiydi. Sovyet insanının yetiştirilmesi, sosyalizm uğrundaki mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanmaktaydı. Sovyet kimliğinin oluşturulmasında en önemli araçlardan biri Rus diliydi. Bu
çalışmada, Sovyet dil politikalarında izlenen metotları ortaya koymaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Komünizm, Sosyalizm, Sovyet kimliği, Komünist Parti,
Sovyet dil politikası.
SOVIET LANGUAGE POLICIES
Abstract
The main goal of the sovietization policies was to create a common Soviet identity that are not based on ethnicity. The purpose of these policies was to educate the
‘Soviet people’ that is free of religious and national features. Education of Soviet
people was identified as an integral part of the struggle for socialism. In the creation of a Soviet identity the Russian language was one of the most important means.
In this study will discuss the methods of Soviet language policy.
Keywords: Communism, Socialism, Soviet Identity, Communist Party, Soviet
language policy.
Giriş
Sovyet Rusya’sı döneminde uygulanan Sovyetleştirme politikalarının temel hedefi, etnik kökene dayanmayan ortak bir Sovyet kimliği oluşturmaktı.1 Gazeteler,
dergiler, kitaplar gibi her çeşit yayın; fabrikalarda, kolhozlarda, okullarda düzenlenen toplantılar; işçi kulüpleri, çocuk evleri, gençlik teşkilatları gibi çok sayıda kurum
Sovyet toplumunun karakterinin şekillendirilmesine hizmet etmekteydi. Bununla
birlikte, kreşler ve anaokulu ile çok erken yaştan itibaren başlayan okul sistemi,
Sovyet insanının şekillendirilmesinde en önemli vasıtaydı. Sovyet Eğitim Bakanlığı, Sovyet eğitiminin nihai hedefinin Sovyet okullarının kültürel devrimin bir aracı,
1

Raymond E. Zickel, Soviet Union: A Country Study, Area Handbook Series, 1971, s.246.
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toplumun yeniden doğuşu için bir silah haline getirilmesi olduğunu ifade etmekteydi.2 Sovyetler Birliği Merkez Komitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Akademisi ve Pedagoji
İlimler Akademisi’nin ortaklaşa hazırladığı ders kitabında da Sovyet insanının yetiştirilmesi, sosyalizm uğrundaki mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanmaktaydı. Bu olmadan yeni düzenin zafer kazanması düşünülemezdi. Sosyalizm ve
komünizm; insanların şuuru, görüşleri, örf ve adetleri esaslı bir surette değişmeden
kökleşemezdi.3 Sovyet insanının yaratılması sürecinde dine, aile kurumuna, tarihe
ve dile yönelik büyük bir tahribat gerçekleştirildi. Bu siyasetin hedefi, insanların
birer birey olma vasfını yitirerek kolektifin bir parçası haline gelmesiydi.4
Sovyet kimliğinin oluşturulmasında en temel araçlardan biri Rus diliydi. Rus dilinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların amacı, Rus olmayan toplulukların anti-sosyalist fikirlerin etkisi altına girebilme olasılığının önüne geçmekti.
Bununla birlikte, yeni bir kimlik oluşturulmasına yönelik politikalarda Rusça’nın bir
araç olarak kullanımı, yeni bir yöntem değildi. Aynı siyaset Çarlık Rusya’sı döneminde de uygulanmıştı. Bu dönemde Rus yetkililer, filoloji ve Türkoloji uzmanları
vasıtasıyla Türk halkları arasındaki dil birliğini bozma girişiminde bulunmuşlardı.5
Rus İmparatoriçesi Katerina döneminde Arap alfabesi yerine Kiril alfabesi getirilmek
istenmiş ancak, İdil-Ural ileri gelenlerinin itirazları sonucunda bundan vazgeçilmişti.6 Bununla birlikte esas Ruslaştırma girişimleri, 19. yy’da başlamıştı. Bu dönemde
milliyetçilik akımının etkisiyle, egemenliği altında yaşayan ve Rus olmayan çeşitli
halkların bağımsızlık talepleriyle karşılaşan Çarlık Rusya’sı, bu halkları denetim altında tutabilmek için Ruslaştırma politikalarını devreye sokmuştu. Bu siyaset, imparatorluk sınırları içerisindeki Türk halklarının dilinin Ruslaştırılması ve dininin ise
Hristiyanlaştırılması temeline dayanmaktaydı. Rus Eğitim Bakanlığı tarafından 1870
yılında yayınlanan bir raporda, ülke içerisinde yaşayan ve farklı etnik kökene mensup
halkların kaynaştırılması açısından Rus dilinin önemi vurgulanmaktaydı.7
Çarlık Rusya’sı uygulamaya çalıştığı bu politikalarda, Kazan Üniversitesi’nde Türkoloji profesörü olan Nikolay İlmisky’den de yardım aldı.8 İlminsky politikalarının
hedefleri; Türkistan’da ortak dil olarak Türkçe yerine Rusça’nın kullanımı ve Türkiye Türkleri ile Türkistan Türkleri arasındaki irtibatın koparılmasıydı.9 Bu hedefleri
gerçekleştirebilmenin iki yolu vardı. Birinci yol, Müslümanlar arasında misyonerlik
2
3
4
5
6
7
8
9

Victor Peters, “Education in the Soviet Union”, The Phi Delta Kappan, Sayı: 37 (9): 1956, s.421.
S. Voronitsin, “Nazariyatta ve Gerçeklikte Yeni Sovyet Adamı”, Dergi, Sayı: 52, 1968, s.57.
Michael Heller, Makine ve Çarkları, çev. İbrahim Canan, Adım Yayınları, İstanbul 1998, s.36-40.
Eyüp Akman, Sovyetler Birliği Döneminde Azerbaycan’da Folklor Politikaları Ve Çalışmaları, Platin
Yayınları, Ankara 2008, s.106.
Mustafa Aytugan, “Bolşeviklerin İdil-Ural Türkçe’sini İmha Siyaseti”, Dergi, Sayı: 3, 1955, s. 51.
Oliver Roy, Yeni Orta Asya Ya da Ulusların İmal Edilişi, çev. Mehmet Moralı, Metis Yayınları, İstanbul 2005, s.89.
Ali Ahmet Beyoğlu, Kafkas Dosyası, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul 2006, s. 166.
Birsel Haktan, Eski Dünyanın Karanlık Yüzü Orta Asya Jeopolitiği, IQ Yayınları, İstanbul 2006, s. 44.
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vazifesi görmesi için, Avrupa standartlarına göre yetiştirilmiş yerli bir aydın sınıfı
oluşturarak Müslüman halkları dinlerinden uzaklaştırmaktı. İkinci yol ise, Müslüman
gruplar arasındaki iletişimi koparmak için Kiril alfabesiyle yazılan edebi diller ortaya
çıkarmaktı.10 İlminsky’nin ortaya koyduğu bu proje doğrultusunda; Rus okulları ve
basın vasıtasıyla yazılı dil konumuna getirilen diller, lehçe ve şivelere ayrılmak suretiyle pek çok yazı dili oluşturuldu. Böylece Rus olmayan halklar, ortak dil olarak
Rusça’yı kullanmaya zorlandı.11
Çarlık Rusya’sının bu politikalarının hedefi, Rus dilini iletişim aracı haline getirerek ortak bir Rus kimliği yaratmaktı. Bununla birlikte, Rus dilinin ortak bir kimlik yaratma aracı olarak kullanımı Sovyetler Birliği’nde de devam etti. Bu dönemde de Rus
dilinin yaygınlaştırılması, Rus olmayan Sovyet halklarını ideolojik tesir altına alabilmenin ve onları anti-Sovyet fikirlerden uzak tutabilmenin bir yolu olarak görüldü.
Sovyetler Birliği Döneminde İzlenen Dil Politikaları
Lenin ve diğer Bolşevikler, sosyalist ideolojinin bir gereği olarak Rus milliyetçiliğini reddetti ve Komünist Parti öncülüğünde yeni bir kimlik inşasına başladı. Bu
süreçte Rus milletinin değer ve geleneklerinin yerini, Marksist ideolojinin değer ve
sembolleri aldı.12 Doğu Halkları Emekçileri Komünist Üniversitesi Rektörü Eroydo, bu
politikaların gerçek hedefini açıkça ortaya koydu. Eroydo, 1925’te kaleme almış olduğu bir yazıda; “Komünist Cemiyet’in inkişafı neticesinde insanlar, milli inkişafları
ve münasebetleri unutacaklar. Bu suretle millet ölecektir” açıklamasında bulundu.13
Sovyetler Birliği’ndeki milliyet politikaları toplumların her türlü geleneksel ve milli
bağlarından arındırılmasına yönelikti. Bu bakımdan milli bağların en önemli tezahürlerinden biri olan dile yönelik özel bir siyaset takip edildi.
Lenin döneminde tüm halkların ve tüm dillerin eşitliğine yönelik bir anlayış söz
konusuydu. Bu dönemde Sovyetler Birliği’ndeki tüm etnik gruplara kendi dillerini
tekâmül ettirme imkânı verildi. Her millet hem kamusal hem de özel alanda kendi
dilini kullanma ve kendi dilinde eğitim alma hakkına sahipti. Bununla birlikte, yeni
rejimin temel problemlerinden biri, ülkede birliğin sağlanmasına duyulan ihtiyaçtı.
Bu noktada, farklı etnik gruplar arasında iletişimi sağlayacak ortak bir dilin varlığı
büyük önem arz ediyordu.14 Lenin de bu durumun farkındaydı ve Sovyet yönetimi
altında tek bir dil vasıtasıyla dayanışmanın arttırılabileceği düşüncesindeydi. Bu-

10
11
12
13
14

A. Benningsen ve C. Quelquejay, Sultan Galiyev Ve Sovyet Müslümanları, çev. Nezih Uzel, Elips
Yayınları, Ankara 2005, s. 30.
Haktan, Eski Dünyanın Karanlık Yüzü Orta Asya Jeopolitiği, s.45.
Zeynep Dağı, Kimlik, Milliyetçilik ve Dış Politika: Rusya’nın Dönüşümü, Boyut Yayınları, İstanbul
2002, s.81.
Baymirza Hayit, Sovyetlerde Türklüğün ve İslamın Bazı Meseleleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Yayınları, İstanbul 2000, s. 170.
Bernard Comrie, The Languages of the Soviet Union, Cambridge University Press, Cambridge 1981, s.22.
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nunla birlikte, Rusça’nın zora dayalı kullanımına karşı çıktı.15 Bu yaklaşım çok büyük
olasılıkla, o dönemdeki karışık siyasi ortamın bir sonucuydu.
Lenin döneminde dil alanında var olan eşitlikçi yaklaşıma Stalin döneminde son
verildi. Stalin, milli kültürlerin ve dillerin ortak bir sosyalist kültür ve ortak bir dil
-Rusça- içerisinde eriyeceğini ifade etmekteydi.16 Bu görüşün ilmi bir dayanağı da
vardı. Bu politikanın ilmi sahaya tezahürü, Gürcü asıllı Sovyet dilci Nikolay Yakovleviç Marr’ın (1865-1934) Yafet Dil Teorisi’ydi. Marr bu teorisinde ilk olarak, tüm
Kafkas dillerinin akraba olduğu tezini savundu. 1924 yılında bu teoriyi daha da ileri
götürdü ve dünyadaki tüm dillerin ortak kökene sahip olduğunu iddia ederek farklı
dil gruplarının varlığını reddetti.17
Marr’ın teorisine göre tüm diller tek bir kökene sahipti; ancak sonraki gelişim
sürecinde 4 tip dil grubu ortaya çıktı. Bunlardan sadece Rusça ve Hint-Avrupa dillerinin dâhil olduğu 4. grup, sosyalizm gerçekleştiğinde meydana gelecek olan tek
bir dünya diline kaynak sağlayabilirdi.18 Buradan da anlaşılabileceği gibi Marr, gelecekte tek bir dilin, birleşmiş küresel bir dilin kurulacağını savundu.19 Marr’ın teorisindeki bu tek dil tezi, Bolşeviklerin dil politikalarına da uygundu.20 Ancak bu birleştirici dil teorisinin Türkler arasında Türk dili esasına dayanan bir birlik oluşturması
ihtimali de vardı. Bunun önüne geçmek için ‘muhtevaca sosyalist, şekilce milli’ şiarı
benimsendi. Burada şekilce ile kastedilen dil, bu dilden kasıt ise Rusça’ydı.21 Marr
ve takipçileri, 1950’lere kadar Sovyet dil politikalarını şekillendirdi. Ancak Stalin,
1953’te Yafet Dil Teorisi’nin hatalı olduğunu kabul etti.22
Stalin döneminde uygulanan dil politikalarının neticesinde Slav dilleri dışındaki
tüm diller büyük tahribata uğradı. Ornstein’e göre, bilhassa Türk dilleri bu siyasetin
özel bir hedefiydi ve bu süreçte Türk dillerini birbirinden ayırmak için mümkün olan
her şey yapıldı.23 Bu tahribatta en önemli rolü ise, alfabe değişiklikleri oynadı.
Alfabe Değişiklikleri
Alfabe değişimi, bir milletin mensubu olduğu bir medeniyetten bir başka medeniyete geçişini temsil eden bir süreçti. Örneğin İslam dininin kabulünden sonra, Arap
alfabesi de Türkler tarafından kabul edilmiş ve bu, Türk milletini İslam medeniyet
15 Jacob Ornstein, “Soviet Language Policy: Theory and Practice”, The Slavic and East European Journal, Sayı: 3 (1), 1959, s. 59.
16 Ornstein, “Soviet Language Policy: Theory and Practice”, s.3.
17 “Nikolay Yakovleviç Marr”, Sovetskaya İstoriçeskaya Entsiklopediya, C. 9, Moskova 1966, s. 508.
18 Ornstein, “Soviet Language Policy: Theory and Practice”, s.3.
19 Lenore Grenoble, Language Policy in the Soviet Union, Kluwer Academic Publishers, New Hampshire
2003, s. 56.
20 G.Von Stackelberg, “Bakü’den Bondunga Kadar”, Dergi, Sayı: 2, 1955, s. 97.
21 Süleyman Tekiner, “Azerbaycan Türkçe’sinin Resmi Devlet Dili İlan Edilmesi Münasebetiyle”, Dergi,
Sayı: 7, 1956, s. 107, 108.
22 Ornstein, “Soviet Language Policy: Theory and Practice”, s.4.
23 Ornstein, “Soviet Language Policy: Theory and Practice”, s.7.
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dairesi içerisine sokmuştu.24 Ancak 1917 İhtilalinden sonra, Türkler arasında kullanılmakta olan Arap alfabesinin bu milleti Ruslardan ayırırken İslam dünyası ile yakınlaştırdığını gören Sovyet yönetimi, Arap alfabesini yasaklama yoluna gitti. Arap
alfabesi yerine Latin alfabesinin kabul edildiği ilk yer, Azerbaycan oldu. Azerbaycan
Sovyet Hükümeti, 1 Mayıs 1925’te Latin alfabesini kabul etti. Bu uygulama Azerbaycan’da başarılı olunca, diğer Türk bölgelerinde de Latin alfabesine geçişi sağlamak
için 1926’da Bakü’de bir Türkoloji Kurultayı toplandı. Kurulayın toplanmasını sağlayan, Stalin’in emriyle kurulan ve başına Azerbaycan Türklerinden Samadağa Ağamalioğlu’nun geçirildiği “Merkezi Yeni Türk Alfabe Komitesi” oldu. Bu kurultayda; Türk
şivelerinin incelenmesi, yeni alfabeler oluşturulması ve ana dilde eğitim metodları
gibi konular ele alındı. Kurultay, Latin alfabesine geçişi ilericilik ve büyük bir kazanım olarak nitelendirdi.25 Kurultaydan sonra Türk dünyasında Latin alfabesine geçiş
süreci hız kazandı. Sovyet yönetiminin 7 Ağustos 1929’da yayınladığı genelgeyle,
Latin alfabesi Sovyetler Birliği’ndeki tüm Türk topluluklarının resmi alfabesi olarak
ilan edildi.26
Latin alfabesine geçiş, Türkler arasında hala iletişimi sağlıyor olması sebebiyle
fazla tepki çekmedi. Ayrıca bu alfabe, Arap alfabesinin aksine Türk dilinin sesli harf
ihtiyacını da karşılamaktaydı. Ancak Tacikler için durum, Türkler açısından olduğu
kadar kolay olmadı. Çünkü Latin alfabesi, Tacikçe ile Farsça arasındaki farklılıkları
belirgin hale getirdi. Latin alfabesinin kullanımı, sadece Türkistan ve Azerbaycan’la
sınırlı kalmadı. II. Maarif Kongresiyle; Karaçaylar, Kabardin, Çerkes, İnguş ve Çeçenler de Latin alfabesini kullanmaya başladı.27 Ancak aynı tarihlerde Türkiye’nin de
Latin alfabesine geçmesi, ayrıca Rusya Türklerinin gittikçe sadeleşen ve genelleşen
bir Türkiye edebi Türkçe’siyle anlaşmaya başlaması, bunların yanı sıra Latin alfabesinin, Türk topluluklarını birbirine gittikçe daha da yakınlaştırması Sovyet yönetimini
rahatsız etti.28 Böylece Latin alfabesinin kullanımına bu alfabenin ‘anti-proleter’ olduğu gerekçesiyle son verildi.29
Kiril alfabesine geçiş sürecinde, bu defa Latin alfabesi aleyhine bir kampanya
yürütüldü. Bu alfabenin ‘Sovyetler Birliği halklarının dillerini suni surette ve mesnetsiz olarak Rus dilinden tecrit ettiği’ ve bunun çoğu zaman milli cumhuriyetlerde
burjuva-milliyetçi unsurların işine geldiği dile getirilmeye başlandı.30
24 Mirza Bala, “Sovyetler Birliği’nde Türkoloji, Türk Dilleri ve Türk Milletleri”, Dergi, Sayı: 8, 1957, s. 7.
25 Emine G. Naskali ve Leisan ŞAHİN, Stalin Ve Türk Dünyası, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2007, s. 254,
255.
26 Abdullah Gündoğdu, “Türk Dil Birliği’nin Sonbaharı (1926-1941 Latin Alfabesi Dönemi)”, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı: 54 (2), 2004, s. 11.
27 Süleyman Tekiner, “Sovyetler Birliği Türklerinin Alfabelerinde Birleşme Eğilimi”, Dergi, Sayı: 61,
1970, s.54.
28 Bala, “Sovyetler Birliği’nde Türkoloji, Türk Dilleri ve Türk Milletleri”, s. 12.
29 Ornstein, “Soviet Language Policy: Theory and Practice”, s. 2.
30 Tekiner, “Sovyetler Birliği Türklerinin Alfabelerinde Birleşme Eğilimi”, s. 54.
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Latin alfabesinin kaldırılıp Kiril alfabesine geçilmesi, Sovyet yönetimine Rus alfabesinde bulunmayan Türkçe sesler için farklı semboller kullanma imkânını sağladı. Politik, sosyal ve ekonomik değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni
terimler ya doğrudan Rusça olarak ya da Rusça’dan Türkçe’ye çevrilerek Türk diline
girmeye başladı. Rusça’dan Türkçe’ye çevrilerek dile giren terimler, Rus dilinin özelliklerine uydurularak alındı. Örneğin problem kelimesi Rusça’daki dişil-eril özelliğine göre problema’ya, çevrilirken, Rusça’da çifte harflerle yazılan kelimeler -örneğin
grammatika, kommunist- Türk dillerinde de aynı şekilde kullanıldı.31 Kısaca Kiril
alfabesinin kabulü, Rusça kelimelerin Türkçe’ye girişini daha kolay hale getirdi. Bu
şekilde Türkçe’de karşılığı bulunan kelimeler dahi, Rusça olarak kullanılmaya başlandı.32 Örneğin, inkılap yerine revolyutsiya, fırka yerine partiya, cumhuriyet yerine
respublika gibi Rusça terimler kullanıldı.33
Alfabe Değişimi Sürecinde Türk Aydınlarının Rolü
1929’dan önce Latin alfabesinin kabul sürecinde Sovyet yönetimi tarafından
Türk aydınlarına da bazı görevler verildi. 1924’te Samet Ağamalıoğlu, C. Memmetkuluzade, Veli Huluflu ve A.S. Hocayev’den oluşan bir heyet; Simferapol, Ufa, Orenburg, Kazan, Moskova ve Taşkent gibi şehirlere giderek Latin alfabesinin kabulü için
aydınlarla görüştü.34 Bu görüşmeler, Hocayev’in kaleme almış olduğu Yeni Elifba
Yollarında Eski Duygu ve Hatıralarım adlı eserde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Müellif,
‘Azerbaycan Yeni Alfabe Komitesi’nin diğer Türk cumhuriyetlerinde Latin alfabesinin
kabulüne yönelik çalışmalarında görevlendirilmişti. Bu amaçla gittikleri yerlerde yöneticilerle ve eğitim bakanlarıyla çeşitli görüşmeler yapmıştı. Hocayev, yapılan bu
görüşmeler neticesinde meselenin ilmi konseye taşınmasını sağlayabilmişti. Müellif
bu olayı, eserinde şu sözlerle anlatmıştı:
Meselenin ilmi konseye nakli beni memnun etmişti. Çünkü ilmi konseyin başkanı
Gazi Alim yoldaştı. Daha önceki görüşmemizde mesele ilmi konseye gelirse teklifi
kesinlikle kabul ettireceğine söz vermişti. Toplantı başladı… Yapmış olduğum kısa
konuşmayı dinlediler. Kati teklifiniz nedir dediler. Ben bütün kurslarda haftada ikişer saat olmak üzere yeni alfabe okutulmasını teklif ettim. Prof. Polivanof karşı
çıktı: ‘Henüz kesin olarak kabul edilmiş bir alfabemiz yoktur. Yeni alfabemiz proje
halindedir. Azerbaycan alfabesi de belki değişecek. Kesin olmayan bir şeyi nasıl
okutabiliriz? Bu iş ancak, Alfabeleri Birleştirme Konferansı’ndan sonra olabilir’ dedi.
Gazi Alim buna itiraz etti: ‘Gerek bizim alfabede gerekse Azerbaycan alfabesinde
ancak 3-4 harf üzerinde değişiklik olabilir. Bu sebeple meseleyi ertelemek gerek31
32
33
34

Bala, “Sovyetler Birliği’nde Türkoloji, Türk Dilleri ve Türk Milletleri”, s. 14.
Elizabeth Bacon, Esir Orta Asya, çev. Tansu Say, Tercüman Yayınları, İstanbul, s. 201.
Ornstein, “Soviet Language Policy: Theory and Practice”, s. 7.
Elövset Zakiroğlu, Azerbaycan Alfabesi Tarihinden Türk Dillerinin Tarihsel Gelişme Sorunları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 96.
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mez’ dedi. Teklif onaya sunuldu ve kabul edildi. Bütün kurslara süratle tamim gönderilmesi, İçtimai Terbiye Müdüriyeti ’ne havale edildi.35
Latin alfabesinin kabulü, Türk aydınlarının geneli tarafından olumlu karşılandı.
Sadece Arap alfabesinin kaldırılması sonrasında, bu alfabe ile meydana getirilen
eserlerin anlaşılamayacağından ve yüzyıllar alan bir sürecin boşa gideceğinden endişelenen birtakım Türk aydını buna karşı çıktı. Diğer aydınlar ise, Latin alfabesinin
Türk dil fonetiğine daha uygun olduğu ve Türk dilinin sesli harf ihtiyacının da bu
alfabe tarafından karşılandığı gerekçesiyle Latin alfabesinin kabulüne destek verdi.36
Esasında daha Sovyetlerin bu yöndeki faaliyetlerinden çok önce, 19.yy ortalarında, Azerbaycanlı yazar Mirza Fethali Ahundzade’nin (1812-1878) Latin alfabesinin
kabulü konusunda birtakım faaliyetleri olmuştu.37 Ancak henüz alfabe alanında temelden bir reform yapılmasına halkın hazır olmadığına inandığı için, ilk zamanlarda Arap alfabesinde ıslahat yapılmasını, noktaların kaldırılmasını ve sesli harflerle
harekeler için birtakım işaretler konulmasını teklif etmiş; bu yöndeki ilk teklifini
Osmanlı Devleti’ne sunmuştu.38 Çünkü Ahundzade, bu meselenin Osmanlı Devleti’nin
muvaffakatı ile halledilebileceğine inanmış; tüm bu düşüncelerle alfabe tasarısını
1863 yılında Hariciye Nazırı Ali Paşa’ya sunmuştu. Ahundzade aynı mesele hakkında
Sadrazam Fuad Paşa ile de görüşmüş ve tasarı, Fuad Paşa’nın emri üzerine Cemiyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye’de ele alınmıştı. Fakat bu çabalardan herhangi bir sonuç
alınamamıştı.39 Bunun üzerine Kafkasya’ya dönen Ahundzade, aynı tasarıyı bu kez,
Tahran’a sunmuş; ancak bu çabası da neticesiz kalmıştı.40 Alfabe tasarısının başarısızlıkla sonuçlanmasından üzüntü duyan Ahunzade, bu konudaki düşüncelerini şu
şekilde dile getirmişti: “1857 miladi yılında ben, Müslüman alfabesinin ıslahı fikrine
düştüm. Bunun için İstanbul ve Tahran’a gitmek lazım geldi. Birçok müzakereler
ettik. Heyhat, Müslüman reisleri alfabelerini değiştirecek gibi değiller; hâlbuki bu,
her şeyden daha gerekli ve önce gelir”.41
O dönemde, Ahundzade’nin Latin alfabesinin kabulü yönündeki çabaları netice
vermedi. Ancak bu hedef, ondan çok sonraları bizzat Rus yönetimi tarafından hayata
geçirildi. Daha önce de ifade edildiği gibi, Latin alfabesine geçiş Türk aydınlarının geneli tarafından olumlu karşılandı. Ancak Sovyetlerin Latin alfabesinin kabulü
sürecinde, Türklerin lehçelerine göre farklı harflerin kabulüne yönelik politikaları,
Türk aydınları arasında rahatsızlık yarattı. Bunu engellemek isteyen Türk aydınları
35 Halid Said Hocayev, Yeni Elifba Yollarında Eski Duygu Ve Hatıralarım, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara 2006, s. 110, 111.
36 Tekiner, “Sovyetler Birliği Türklerinin Alfabelerinde Birleşme Eğilimi”, s. 53.
37 Ag.m., s. 53.
38 A.Vahap Yurtsever, Mirza Fethali Ahuntzade’nin Hayatı ve Eserleri, Yeni Cezaevi Matbaası Yayınları,
Ankara 1950, s. 20.
39 Yavuz Akpınar, “Mirza Fethali Ahundzade”, Atatürk Üniversitesi Doktora Tezi, Erzurum 1980, s. 36-39.
40 Yurtsever, Mirza Fethali Ahuntzade’nin Hayatı ve Eserleri, s. 22.
41 Yusuf Akçura, Yeni Türk Devletinin Öncüleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, s. 36, 37.
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meseleyi, Yeni Türk Alfabesi Merkez Komitesi’nin 1927 yılındaki Bakü Kurultayı’nda
gündeme getirdi. Bakü Üniversitesi profesörü olan Bekir Çobanzade (1893-1937),
lehçelere göre farklı olarak hazırlanan alfabelerin Türkler arasında bölünmeye sebebiyet vereceğini ve bunu önlemek için alfabe birliğinin gerekli olduğunu vurguladı. Bunun da öncelikli olarak, Türkler arasında ortak bir edebi dilin kurulmasıyla
gerçekleşebileceğini dile getirdi. Çobanzade’nin bu raporundan sonra kurultay, Türk
alfabesinin birleştirilmesini onayladı. 33 harften oluşan alfabeye ‘Birleştirilmiş Türk
Alfabesi’ adı verildi ve bu alfabe, 1927’den 1930’a dek Türk lehçelerinin hepsine
uygulandı. Aynı dönemde Türkiye de Latin alfabesini kabul etti. Birleştirilmiş Türk
alfabesi ve Türkiye’de kullanılan Latin alfabesi arasındaki fark oldukça azdı. Bu sayede Türkiye’de çıkan bir neşriyat, Sovyet Birliği’ndeki Türkler tarafından rahatlıkla
okunabilmekteydi. Bütün bunlardan tedirgin olan Sovyet hükümeti, Türk cumhuriyetlerindeki aydınlara uyarıda bulundu.42
Latin alfabesinin kabulüyle Türk dünyası arasındaki iletişimin planlananın aksine
daha da kuvvetlendiğini gören Rus hükümeti, yeni alfabenin kabulü üzerinden çok
kısa bir süre geçmişken, bu defa Kiril alfabesine geçilmesi için hazırlıklara başladı.
1937-38’deki tasfiye sürecinde pek çok yazar, şair ve ressamın da dâhil olduğu aydın
kesim öldürüldü.43 Bu isimler arasında Latin alfabesine geçiş sürecinde aktif rol üstlenen Bekir Çobanzade ve Seyid Hocayev de bulunmaktaydı. Çobanzade, Türkçülük
iddiasıyla tutuklanarak Sibirya’ya gönderildi ve daha sonra Azerbaycan’da öldürüldü.
Hocayev de benzer bir suçlamayla 1937’de Bakü’de kurşuna dizildi.44 Kiril alfabesinin
kabulü, ancak bu süreçten sonra mümkün olabildi. Daha önceki alfabe değişikliği
sürecinde Türk aydınlarından da faydalanan ve bunların alfabe meselesini tartışması için kurultaylar toplamasına izin veren Sovyet yönetimi, bu defa kurultay dahi
toplanmasına gerek duymadan 1939 yılında Kiril alfabesini kabul etti.45 Rus dili,
1938-39 akademik yılında tüm okullarda zorunlu eğitim dili haline getirildi.46 Rusça
zorunlu eğitim dili haline getirilse de Stalin, ana dilde eğitim yasasını da yürürlükte
tuttu.47
Uygulanan bu politikalar, Rusya Türklerinin kendi aralarında ve Rusya dışında
kalan Türkler arasındaki dil birliğini yok etmek amacına yönelikti. Dil siyaseti, Stalin
sonrası dönemde de değişmedi. Nitekim 1950’li yılların ortalarında da Sovyet dil
politikalarının odak noktasında Rusça’nın ortak iletişim aracı haline getirilmesi me42 Ebulfez Süleymanlı, Milletleşme Sürecinde Azerbaycan Türkleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2016, s.
160, 161.
43 Bala, “Sovyetler Birliği’nde Türkoloji, Türk Dilleri ve Türk Milletleri”, s. 12.
44 Betül Aslan, “Sovyet Rusya Hâkimiyetinde Yaşayan Türklerin Ortak Birleştirilmiş Türk Alfabesinden
Rus Kiril Alfabesine Geçirilmesi”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 40, 2009, s. 369.
45 Bala, “Sovyetler Birliği’nde Türkoloji, Türk Dilleri ve Türk Milletleri”, s. 17.
46 Robert Service, A History of Twentieth-Century Russia, The Penguin Press, Newyork, 1997, s. 207.
47 Ferhat Karabulut, “İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları”, Bilig, Sayı: 50, 2009, s. 76.
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selesi yer almaktaydı. Nikita Kruşçev (1894-1971) dönemindeki yeni Sovyet insanı
vizyonu, sadece siyasi olarak değil dil olarak da bir birlikteliğin meydana getirilmesiydi. Bu dönemde bir yandan iki dillilik desteklenirken, diğer taraftan Rusça dışında
herhangi bir ulusal dile ihtiyaç olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Bu politikalar
eğitim alanına da yansıdı. 1958-59 Eğitim Reformu ile okullarda Rus dili eğitimi
ağırlık kazandı. Bu reformun neticesinde, erken yaştan itibaren Rus dili eğitimi verilmeye ve pek çok okulda ulusal dillerin yerini Rusça almaya başladı.48 Kruşçev dönemi
dil politikalarının dayanağı da Stalin’in daha önce ifade ettiği ‘etnik farkların zamanla yok olacağı ve tek bir anlaşma dilinin ortaya çıkacağı’ teziydi.49 Bu dönemde
uygulanan politikalar neticesinde, ana dilde eğitime önemli bir darbe vuruldu. Daha
önceleri lise düzeyine dek verilen ana dil eğitimi bu dönemde ilkokul seviyesine
çekildi. Ana dilde eğitim için verilen ders saatleri de azaltıldı.50
Sovyet dil siyaseti, İsmail Gaspıralı’nın başlattığı ve sonraları Türk aydınları tarafından sağlanmaya çalışılan dil birliğine yönelik çabalara önemli bir darbe vurdu. Bununla birlikte, Türk dünyasında dil birliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, SSCB’nin
bağımsızlığını kazanmasından sonraki süreçte tekrar gündeme geldi. Bu amaçla ilk
olarak 18-20 Kasım 1991’de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün girişimiyle ‘Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu’ düzenlendi.
Sempozyumda tüm Türk dünyası için ortak bir alfabe tavsiye edildi.51 16-23 Mayıs
1992’de ‘Türk Cumhuriyetleri Eğitim Bakanları Konferansı’ düzenlendi. Burada Türk
lehçeleri arasında birliğin sağlanması için çalışmaların başlatılacağı kararı alındı.
Benzer bir konferans, 29 Eylül- 2 Ekim 1992’de bu defa Kırgızistan’da toplandı.52
21-23 Mart 1993’te Antalya’da gerçekleştirilen Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk-Kardeşlik ve İş Birliği kurultayında da ortak alfabe konusu ele alındı.53 Ancak
günümüzde hala Türk dünyası arasında dil birliğinin sağlanamamış olması, bu çabaların yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Sovyet dil politikalarının, Türk dünyası
açısından ortaya çıkarmış olduğu iletişimdeki kopukluk her ne kadar birbirimizle anlaşmamızı zorlaştırıyor olsa da bu durum, örneğin Slav ve Germen dillerinde olduğu
kadar büyük boyutlarda değildir.54
48 Grenoble, Language Policy in the Soviet Union, s. 57.
49 Karabulut, “İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları”, s. 66.
50 Karabulut, “İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları”, s. 77.
51 Erdal Şahin, “Orta Asya ve Kafkasya Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Yeni Dil Politikaları Bağlamında Alfabe Değişimi”, Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye, ed. Okan
Yeşilot, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 379.
52 Ekrem ve Nuri Köstüklü, Yeni ve Yakınçağ’da Türk Dünyası, Çizgi Yayınları, 2000, s. 153.
53 Şahin, “Orta Asya ve Kafkasya Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Yeni Dil Politikaları Bağlamında
Alfabe Değişimi”, s. 380.
54 Nadir Devlet, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Çağ Yayınları, İstanbul 1993, s. 22.
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Sonuç
Sovyetleştirme siyasetiyle hedeflenen, etnik kökene dayanmayan ortak bir kimlik
yaratmaktı. Böylece ülkede sosyalizmin daha sağlam bir temele oturacağı umuluyordu. Ancak Sovyet yönetiminin oluşturmaya çalıştığı Sovyet kimliği için ortak bir
iletişim aracına ihtiyaç vardı. Esasında Lenin döneminde ‘halkların kardeşliği’ siyasetinin bir neticesi olarak tüm dillerin eşitliği savunulmaktaydı. Ancak bu durumun
diğer Sovyet cumhuriyetlerinde -özellikle Türk cumhuriyetlerinde- milli bağımsızlık
duygularını açığa çıkarması üzerine ‘dillerin eşitliği’ siyaseti terk edildi. Böylece Stalin döneminden itibaren, Rus dilinin ülke genelinde yaygınlaştırılması için özel bir dil
politikası takip edildi. Büyük ölçüde Çarlık döneminin dil siyaseti örnek alınarak uygulamaya konulan Sovyet dil politikalarının amacı, ülkede oldukça geniş bir nüfusa
sahip olan Türk halklarını bölmek ve böylece bunların gelecekte olası bir bağımsızlık
talebinin önüne geçmekti. Bu politikaların sonucunda Türk halklarının yazılı olarak
anlaşma olanağı ortadan kalktı. Böylece onlar, iletişim dili olarak Rusça’yı kullanmaya mecbur edildi. Günümüze baktığımızda da bu durum açıkça görülebilmektedir.
Bağımsızlıklarını kazanmış olmalarına rağmen, çoğu Türk cumhuriyetlerinde Rusça, bu ülkelerdeki önemini hala muhafaza etmeye ve ortak iletişim dili konumunu
sürdürmeye devam etmektedir. Ancak son dönemde Kazakistan’ın Latin alfabesine
geçiş sürecini başlatması önemli bir adımdır. Ortak alfabeye geçiş sürecinde henüz
çok fazla eksiklikler mevcutsa da zamanla bunların giderileceğini umut etmekteyiz.
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SOVYET DÖNEMİNDE TÜRK CUMHURİYETLERİ EDEBİYATINDA
BAYMİRZA HAYİT KARAKTERİ
Prof. Dr. Tursın Jurtbay*

Özet
Sovyet döneminde muhacerette Türkistan tarihi hakkında gerçekleri bilimsel
araştırma metotlarıyla ortaya koyan önemli isimlerden biri Baymirza Hayit’tir. Onun
çalışmaları Sovyet rejiminin Türkistan’daki baskı ve zulüm siyasetini açık bir şekilde
ortaya koymaktadır. Bu sebeple dış dünyada Hayit büyük bir tarihçi olarak görülmektedir. Ancak, Sovyetler Birliği’nde ise durum başkadır. Moskova Hayit’i Nazilerle
işbirliği yapan “vatan haini” olarak kendi yurttaşlarına tanıtmaktadır. Bağımsız kaynaklara erişimi olmayan Türkistan haklarının aydınları ve araştırmacılarının bu yanlı
propagandanın etkisinde kalmaları doğaldır. Bu sebeple Sovyet döneminde Türkistan coğrafyasında genelde Hayit olumsuz bir şekilde ele alınmıştır. Tebliğde kardeş
Sovyet Türk halklarının edebi eserlerindeki Baymirza Hayit tasviri ile bu konuyla
eserler, görüşler ve yazarları hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Baymirza Hayit, Sovyet Rusya, Türkistan, tarih
BAYMIRZA HAYIT’S CHARACTER IN THE TURKIC REPUBLICS LITERATURE
DURING THE SOVIET PERIOD
Abstract
Baymirza Hayit is one of the most important names in the Soviet period who
reveals the truth about the history of Turkestan by using scientific research methods. His works clearly set out the Soviet regime’s oppressive and cruel policies in
Turkestan. That is why Hayit is considered as a great historian in the outer world.
However, the situation in the Soviet Union was different. Moscow shows Hayit to his
compatriots as a “traitor” who collaborated with the Nazis. And it is normal when
intellectuals and researches from Turkestan without having access to the independent resources were under the propaganda of the soviet regime. For this reason,
Hayit has been treated negatively in the Turkestan region during the Soviet period.
This article contains figure of Baymirza Hayit in the Turkic authors literature, as well
as information about authors and opinions concerning this topic.
Key words: Baymirza Hayit, Soviet Russia, Turkestan, History.
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КЕҢЕСТІК ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ЖАҒЫМСЫЗ ОБРАЗДАРДЫҢ ИДЕЯЛЫҚ АСТАРЫ
ЖӘНЕ БАЙМЫРЗА ХАЙТ БЕЙНЕСІ
Мұхтарам жамиғат! Мен өз сөзімді бір сұрақпен бастағым келеді: «Рух дүшпаны»
– кеңес өкіметін құлатқан, кеңестер одағын күйреткен қандай күш? Қару емес, ол тым
ашық жол. Кеңесті күйреткен күш – ішкі қарсылық күші, рух күші.
Ондай құдіретті идеологияны кеңестік санаға кімдер кіргізді?
Ол күш – көркем сана, көркем шындық яғни, көркем әдебиет пен публицистика.
Өйткені, көркем тарихи шындық – барлық тарихи және өмірлік шындықтан өтімді.
Сондықтан да, көркем ой әр адамның ұлттық санасына тарихи деректен бұрын ұя
салады әрі оның қиялын ұшқырлықпен жетелеп, көркем әсер арқылы жаңа идеяны
оятады. Сонымен қатар оның тұтынушылары (оқырмандары) да көп. Бұл өзі аясы кең,
астары тереңде жатқан, көркем таным мен тарихи таным мәселесіне ғана қатысты
емес, әдебиеттану мен тарихтану (историяграфия) пәнінің жікарасын ажырататын
әрі тұтастандыратын, сөйтіп бірін-бірі толықтыратын, бірақ, әлі де орнықты зереттеу
логикасы қалыптаспаған ғылыми теориялық мәселе.
Қазіргі күнде: көркем шындық (ойдүрма) пен тарихи-өмірлік шындықты (бәлгісіл
хикая) талдау барысында, көптеген ілім салалары, соның ішінде тарихшылар да көркем
шығармаларда баяндалған көркем шындықтың әсерінен арыла алмай, ондағы көркем
әдебиеттің басты талабы мен ерекшелігі болып табылатын (сюжетті ширықтыру,
конфликт, көркемдік шешім мақсатында пайданылған) қиялдан туған оқиғаларды өмірде
болған нақты дерек ретінде қарастыратын, немесе, жазушының көркем көзқарасын –
оның тарихи көзқарасы, тұжырымы ретінде қарайтын жағдайлар орын алып келеді.
Бұл мәселе, әсіресе, саясаттанған идеологиялық қоғамда (кеңес одағында) өмір сүрген
шығармашылық иелерінің туындыларын бүгінгі көзқарас тұрғысынан бағалауда анық
байқалып отыр. Бұлай біржақты үкім шығару – әдебиетке де, шығармашылық иесіне
де, зиялы оқырмандарға да қиянат. Кеңес өкіметі өзінің идеологиялық дұшпаны деп
есептеген тұлғалардың және түрлі ұйымдардың атын ататпады, оларды тек жағымсыз
жағынан ғана көрсетіп, халықтың жауы ретінде бейнелеуді талап етті. Осыдан келіп,
социалистік реализмнің талабымен өмірге келген көркем шығармалардағы (роман,
хикаят, әңгіме, пьеса, поэзия), жағымды және жағымсыз образдар арасындағы тартыс
(конфликт) мәселесі бара-бара аса шиеленісті көзқарас қайшылықтарына алып келді.
Оның мәнісі мынада. Мысалы, осы жолдардың авторы (мен) «Түркістан легионының»
өмірде болғанын және Мұстафа Шоқай, Қаюм-хан, Баймырза Хайт, Қарыс Қаңатбаев,
Мәжит Айтбаев, Қалимолдин, Қорқыт, Асан Қайғы деген есімдерді 16 жасымда чекист,
полковник Серік Шәкібаевтің «Үлкен Түркістанның күйреуі» атты деректі хикаяты
арқылы білдім. Әрине, бұл шығармада: легион – кеңес өкіметіне қарсы жау құрылым, ал
аталған адамдар отанын сатқан опасыздар ретінде суреттелген, яғни, жағымсыз кейіпкер
ретінде алынған. Бірақ, шығарма кейіпкерлерінің: «Біздің мақсатымыз – түрік бірлігі,
түрік текстес халықтардың азаттығы, тіл, діл, дін бірлігі», – деп айтқан сөздері әлі де

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

297

көзқарасы қалыптаспаған жас, әсершіл оқырманның ұлттық сезімі мен санасын оятты.
Мысалы, сол шығармадағы жағымсыз кейіпкердің бірі Асан қайғының атынан
жазылған хаттағы:
«Сондықтан да сізден менің сұрайтыным, мининстр мырза: 1.Татар мен Башкирияны
Түркістанға қосу; 2. Егер Қаюм хан татар-башқұрттармен бірлесіп еңбек етуден бас
тартатын болса, онда қазақ-қырғыз және татар-башқұрт халықтарынан жеке мемлекет
құру; 3. Қазақ-қырғыз және башқұрттардан бөлек легион ұйымдастыруды, осыған
байланысты «Түркістан легионындағы» қазақ-қырғыздарды осы легионға ауыстыру; 4.
Қазақстан, Қырғызстан және Еділ-Орал проблемасына басшылық етуді Берлинде бір
жерге жұмылдыру... Ресейдің сорлы халықтары өздерінің құтқарушысын тапты»1, –
деген мәліметтің өзі неге тұрады.
Мұндағы көтерілген мәселелер «Иттихат уә тараккидің» Түркістан өлкесіндегі
ұйымдардың алдына қойған жалпы мақсаттармен тікелей астатсып жатыр. Осындай
мағлұматтарды ол кезде тек көркем шығармадан, соның ішінде жағымсыз кейіпкердің
диалогінен ғана білуге болатын. Асан Қайғының хаты арқылы чекист полковник «Ресейдің
сорлы халықтарының» мұң-мұқтажы мен саяси аңсарын оқырманға жеткізіп отыр.
Ал: «Көп мәселенің ішінде біз үшін ең қиыны – тіл. Ресей бізді альфавитсіз
қалдырды, үйірді-айналдырды, ақырында орыс альфавитін берді... Каюм хан мырза
бізді мүлдем тілсіз қалдырды. «Милли Түркістан» журналы мен радионы ол өзбек
тілінің монополиясына берді де, бізге: сол тілді үйреніңдер – деді. Каюм хан мырза
біздің ескі жарамызға тиіспесе жөн болар еді...», – деп баяндалатын тіл мәселесі ол
кезде Қазақстанда өте шиеленісіп келе жатқан.
«Иттихат уә тараккидің» жалпы тұтас Түркістан идеясын жүзеге асыру барысындағы
үлкен қайшылық та осы «ортақ тіл» мәселесінен туындаған болатын. Соның ішінде,
әдеби тіл ретінде татар не өзбек тілін қолдану туралы пікір таластары саяси реңк алды.
Қазақ зиялалары да ондай жасанды тілді «шырықты бұзған шыбар тіл» деп атады. Бұл
қазір де шетін және намысты мәселе.
Қаншама большевиктеніп, «чекистеніп» кетті десек те, қазақ тілінде көркем шығарма
жаза алатындай қабілетке ие адамның, өз ұлтының өткен тарихы мен алдағы уақытта
күтіп тұрған тұйық жолын қаперге алмауы мүмкін емес еді. «Үлкен Түркістанның күйреуі»
араб тілі пәнінің ұстазы Нұралы Өсеровтің ой салуымен студенттердің, соның ішінде
Айтуған Шәйімов, Мұратхан Қаниев, Құрманғазы Бексайынов, Есен Сафуанов, Несіпбек
Айтов, Жанболат Әуіпбаев, Аманжол Қанафин сияқты курстатстарымыздың арасында
үлкен пікір таласын тудырды. Ақыры, 1970 жылы ақпанда: «Лениннің туғанына 100
жыл толуына орай» әдеби диспут өткіземіз» деген желеумен жартылай жабық жағдайда
өткізілген отырыс саяси пікір таласқа айналып кетті.. «Үлкен Түркістанның күйреуіндегі»
Мұстафа Шоқайдың, Қаюм ханның, Баймырза Хайттың, Қарыс Қанатбаевтің, Асан
1

С.Шәкібаев, Үлкен Түркістанның күйреуі. Деректі повесть/ – Алматы: Жазушы. 1968. -264 б.
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Қайғының т.б. жағымсыз кейіпкерлердің диалогінде айтылған немесе жоғарыда
келтірілген деректерге сүйеніп: 1. Кез-келген империя 300 жылдан артық өмір сүрген
емес. Ресейдің қазақты колонияға айеалдырғанына 3 00 жыл толады. Кеңес одағы 20152025 жылдары құлайды. 2. Бізді орыстанып кетуден мұсылман діні қорғап қалады. 3.
Бізді сырттан қолдайтын Түркия мемлекеті бар, – деген болжам жасадық.
Біз онда 19-20 жаста едік. Сол рух күресі қазақ жастарын 1986 жылғы желтоқсан
оқиғасына алып келді. Алла жар болып, азаттықты 40-41 жасымызда көрдік. Бостандық
біз күткен күннен тез жетті. Шындығында да Түркия Қазақстанның тәуелсіздігін алғашқы
үш сағаттың ішінде мойындады. Азаттықты тездету жолында «Үлкен Түркістанның
күйреуі» атты деректі хикаятының авторы, чекист Серік Шәкібаевтің де, ондағы
жағымсыз образдардың да, соның ішінде бүгінгі конференцияның алғауы болып
отырған Баймырза Хайттың да ықпалы болды. Сонымен қатар, кеңес өкіметіне деген
наразылығын кеңестік жазалаудың түрмесін де, жазалау саясатының қыспағын да
қашан көзі жұмылғанша көрген М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясындағы Абайдың
заманға қарата: « – ... Ей сорлы заман, тар заман!.. Менің маңдайыма сені берді.
Аштырмадың адымымды. Менен аяған қай қастығың қалды.Мұнша ғазап шеккендей
не жазық, не айыбым бар?»2, – деген монологі арқылы жеткізді. Сол әдіспен жазылған
З.Шашкиннің – «Ақын жүрегі», І.Есенберлиннің – «Қатерлі өткел», Қ.Мұхамеджановтың
– «Жат елде», Ә.Әлімжановтың «Мұстафа Шоқай», «Стрела Махамбета» (Махамбеттің
жебесі), «Чокану быть» (Шоқан мәңгі), С.Жүнісовтің «Жапандағы жалғыз үй», Оралхан
Бөкеевтің «Өз отыңды өшірме» атты көркем шығармаларында ұлттық идея – жағымсыз
образдардың ойымен, көзқарасымен емеуірін арқылы берілді. Сол туындылардың
көркемдік әдіс-тәсілімен 1975-1976 жылдары жазылып, 1982 жылы жарық көрген менің
«Жер-бесік» атты роман-новелламда бостандық жолындағы күрес құрбаны кәрі абыз
(озан) Кәрібоз (Шаһкерім Құдайбердіұлы) бен азатшыл ақын, түрік елі Шанаққаланың
түбінде шайқасып жатқанда «Алыстағы бауырыма» деп өлең-хат жолдаған Саржанның
(Мағжан Жұмабаев) образдары арқылы ұлт-азаттық идеясын оқырмандарға жеткізуге
тырыстым. Сыни мақалаларда С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу», С.Мұқановтың
«Өмір мектебі» атты мемуарлық шығармаларын сыни тұрғыдан талдау арқылы алаш
қайраткерлерінің атын атап, олардың мақсаттары баяндалды. Тұтқында болған татар
ақыны Мұса Жәлилдің «Моабит дәптері» арқылы милли Түркістан идеясын поэзия
арқылы түсіндік. Сол жылдары ақын Жәркен Бөдешевтің «Аяулы Шығыс Түркістан» атты
өлеңіне Абылай Түгелбаев марш екпініндегі ән жазды. Қазақ зиялылары бұл әнді оңаша
отырыстарда хормен айтып жүрді.
Әрине, тек қазақ әдебиетіне ғана қатысты емес, кеңес одағының құрамындағы
барша шығармашылық иелерінің мұндай көңіл-күйі мен шығармалық идеясын, әдебиет
2

Әуезов Мұқтар. Абай жолы: Роман-эпопея.-Алматы: Жеті жарғы, 1997.
4-кітап:Абай жолы.- 336 б, Б.310-311
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сыншылары жағымсыз кейіпкерлерді талдау арқылы олардың емеуірін идеясын ашуға
ұмтылатынын КПСС Орталық комитеті білді. 1977 «Көркем әдебиет сыны» туралы қаулы
қабылдады. Компартияның қаулысы – кеңес өкіметі тұсында сот үкімімен пара-пар еді.
Түркістан бірлігі, дін бостандығы, азаттық үшін күрескен жағымсыз образдарды талдап,
пікір айтуға тиым салды. Оны: ұлтшылдық идеясын насихаттау деп бағалады. Соған
қарамастан, кеңес жазушылары жағымсыз образ арқылы өзінің басты идеясын жеткізіп
отырды. Мен сол тұста 13 жыл бойы әдеби журналдың сын бөлімін басқарғандықтан да
мұндай тиым салуға тікелей нұсқау алған әдебиетшінің бірі болдым.
Шүкір. Тәуелсіздікке жеттік. 1990-1995 жылдары арасында мұһажирлер Халифа
Алтайды, Дәлелхан Жаналтайды, Хасен Өралтайды, Мансұр тәйжіні, Мұстафа Өзтүрікті
көрдім. 1995 жылы Алматыда Баймырза Хайтпен әңгімелестім. Сонда Баймырза
марқұмға: кеңес әдебиетіндегі, соның ішінде С.Шәкібаевтің «Үлкен Түркістанның
күйреуі» атты деректі хикаятындағы өзінің жағымсыз образдардың бірі ретінде
суреттелгеніне қалай қарайтыны туралы пікірін сұрадым. Сонда Баймырза Хайт марқұм:
– Біз ол романды да, басқа беллестрикалық шығармаларды да, тұтқындардың
естеліктерінде (әсерлерінде), чекистердің жазбаларында білеміз. Ол – заманның
жазмышы жаздырған сөздер. Оларға қарсы біз де өзіміздің лайықты жауабымызды
бердік. Оның ең жақсысы – жағымсыз образдардың арқасында, сіздер – түркістандықтар,
әсіресе, жастар біздің мақсатымызды білдіңіздер. Бұл үлкен жетістік. Демек, чекитердің
өзі бұл орайда бізге көмектесті, – деп жауап берді.
Ал «Түркістан легионы» туралы С.Бекеновтің «Қазақ тұтқыны», Ә.Толғанбаевтің «Исповедь
судьбы жестокой» атты естеліктері Қазақстан тәуелсіздік алған соң ғана жарық көрді.
Сонымен, кеңестік өнер иелері, соның ішінде кеңестік түркі республикаларының
жазушылары өзінің туындыларына социалистік реализм әдісін (методын) пайдалана
отырып, жағымсыз образдар арқылы өзінің идеясын, ал әдебиет сыншылары – сол
жағымсыз бейнелердің іс-әрекеті мен ой-мақсатын талдау арқылы жазушының
түпкі идеясын және оның астарын емеуірінмен аңғартты. Оған Шыңғыс Айтматовтың
шығармалары толық дәлел.
Кеңес өкімет тұсындағы көркем туындылардағы жағымды, жағымсыз образ және
оның астары туралы мәселе – әлі де толық орнығып болмаған үлкен теориялық
мәселе. Алдағы уақытта қоғамдық ғылымдар мен көркем әдебиетке арналған ғылыми
конференцияларда арнайы сөз етуге тұрарлық. Әйтпесе, бұрынғы кеңестік заманда өмір
сүрген жазушылар мен олардың шығармаларының көркем идеясы ашылмайды. Бұл –
сол халықтың 80 жылдық рухани өмірін сызып тастаумен пара-пар деген сөз.
Міне, «Үлкен Түркістанның күйреуі» деректі хикаятының жағымсыз кейіпкерлерінің
бірі Баймырза Хайттың миллат рухына, азаттық идеясына көркем әдебиеттегі астарлы
бенелеу тәсілі арқылы жасаған идеялық ықпалының бір көрінісі осындай. Ал оның
«Қоқан және Алашорда ұлттық үкіметтері» ғылыми диссертациясы (1956 ж., Вестфалия)
жеке талдауды қажет етеді.

300

DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

Пайдаланылған әдебиеттер:
Алимжанов А. Собрание сочинение в 5-и томах, т.2. Стрела Махамбета: роман. – А.
изд. дом Жібек жолы, -2010, стр. -4-262.
Әуезов Мұқтар. Абай жолы: Роман-эпопея.-Алматы: Жеті жарғы, 1997. 4-кітап:Абай
жолы.- 336 бет.
Бекенов С.Қазақ тұтқыны. –Алматы: Қазақ знциклопедиясы, 2007.-256 б.
Есенберлин І. 10 томдық шығармалар жинағы. т. 2. Қатерлі өткел: роман. – А.
Жазушы, 1981, -384 бб.
Жұртбаев Т. Жер-бесік. Роман-новелла. –А. Жалын. -1985.– 384 б.
Жүнісов С. Жапандағы жалғыз үй. Заманай мен Аманай: роман, повесть/-Алматы:
Жазушы, 1990.-3-281б.
Мұхамеджанов Қ. Шығармалары. Жат елде: пьеса - Астана: Фолиант, 2009. Т.-29-69
бб
С.Шәкібаев, Үлкен Түркістанның күйреуі. Деректі повесть/ – Алматы: Жазушы. 1968.
-264 б.
Толғанбаев А. Исповедь судьбы жестокой. – Алмат: Қазақстан, 1993, -112 б.
Шашкин З. Таңдамалы шығармалар: 6 томдық. Құрастырған Т.Шаханов – Алматы:
Жазушы, 1979. 6-том.-59-101 б.б.

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

301

TÜRKİSTAN’DA SOVYET HÜKÜMETİNİN DİN POLİTİKASI
(1920’LER)
Doç. Dr. Yegane Çağlayan*
Erhan Çağlayan**

Özet
Sovyet hükümetinin kuruluşundan hemen sonra kilise, sinagog ve camilerin faaliyetleri kati şekilde kısıtlandı. 18 Ocak 1918 tarihli Kanuna göre; Sovyet Rusyasında din ve eğitim birbirinden ayrılmıştı. Türkistan’da bu kanun 20 Kasım 1918’de
yürürlüğe girdi.
1920’lerin ortalarından itibaren Sovyet hükümetinin Türkistan’da din politikası
daha sert bir şekil almaya başladı. Medreselerin binaları ve mülkiyetleri zorla alınarak devletin mülkiyetine geçirildi, laik okullarda dini dersler tamamen ders programlarından çıkarıldı, inançlı insanların devlet işlerinde çalışmaları yasaklandı. 1924’te
ise Şeriat mahkemelerinin faaliyetleri tamamen askıya alındı.
Bu yıllarda uygulanmaya konulan müslüman kadınların başörtülerini çıkarmaları
kampanyası Sovyet hükümetinin din politikasının bir parçası olmuştur. “Hücum” adlı
bu kampanya bir taraftan Türkistan’daki kadınlara erkeklerle eşit haklar tanırken,
diğer taraftan kadınların kitlesel katliamlarına da neden olmuştur.
Böylece Sovyet devletinde özellikle onun tarihinin ilk on yılında İslam dini ile
mücadele halk içinde ateizmin ve komünist ideolojisinin yayılması bayrağı altında
gerçekleştirilmiştir. Bu mücadele sadece din adamlarına değil, aynı zamanda bütün
müslümanlara onların yüzyıllara dayanan kültür ve geleneğine de karşı olup repressiyonlar yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: din politikası “hücum” kampanyası, ateizm, repressiyon
RELIGIOUS POLICY OF SOVIET GOVERNMENT IN TURKESTAN (1920s)
Abstract
Immediately after the establishment of the Soviet government, the activities of
churches, synagogues and mosques were strictly restricted. According to the Law
dated 18 January 1918; In Soviet Russia, education was secularized. This law entered into force on November 20, 1918 for Turkestan.
As of the middle of the 1920s, the Soviet government’s religious policy started
to be more rigid in Turkestan. The buildings and property of the Madrasahs were forcibly taken to be property of the state; religious lessons were completely eliminated
from the curriculum in secular schools, and religious people were forbidden to work
* Muş Alpaslan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilimler Bölümü
Öğretim Üyesi
** Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Doktora Öğrencisi
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in state affairs. The activities of Shari’a courts were completely suspended in 1924.
The campaign based on removing the headscarves of Muslim women applied
these years became a part of the Soviet government’s religious policy. This campaign, called “Hujum”, offered equal rights to both men and women in Turkestan while
also causing massive massacres of women.
In this way, the struggle with the Islam religion was carried out under the banner
of spreading atheism and communist ideology in Soviet state particularly within the
first decade of its history. This struggle was carried out through repression against
not only the clergy but also all Muslims’ centuries-old culture and tradition.
Keywords: religious policy, “hujum” campaign, atheism, repression
Giriş
1917 yılına kadar Çarlık Rusyasi dini her türlü şekilde desteklese de fakat İslam’a
karşı münasebeti farklıydı. Çar hükümeti, İslamiyetin Rusya topraklarında yaşayan
bütün müslüman halkların birleşmesi için çok güçlü ama aynı zamanda Rusya için
çok tehlikeli bir ideoloji olduğunu da biliyordu. Diğer taraftan müslüman cemaatler
ve din adamlarının desteği olmadan müslüman halkların Ruslara tabi olmasının da
zor olacağını biliyordu. Bu nedenle 1917 yılına kadar Çar hükümeti Türkistan da
dahil olmak üzere imparatorluğun topraklarında yaşayan müslüman din adamlarına
karışmamayı tercih etmişti. Rusya’nın emperyalist siyasetine karşı ara sıra isyanlar
olsa da Türkistan’ın yüksek vazifede olan din adamları Çar hükumetini desteklemiş,
bunun karşılığında Çar da medreselere ve şariat mahkemelerine karışmamayı ve dinde serbestliği tanımıştır.
Fakat Sovyet hükümeti kuruldukdan sonra eski Rusya imparatorluğu topraklarında din ve din adamlarına karşı münasebet keskin şekilde değişti. Ateizmi ideoloji
olarak kabul etmiş Sovyet hükümeti için sadece din adamları değil aynı zamanda
dindar insanların hepsi ideolojik düşman olarak görülüyordu. Ard arda çıkarılan kanunlar dini Sovyet toplumunun hayatından tamamen çıkarmaya yönelikti. Bu kanunların hayata geçirilmesi büyük repressiyonları da beraberinde getirmişti.
Türkistan’da bu süreç daha ağır bir hal almıştı; çünkü müslüman din adamlarıyla
birlikte bunlara destek veren halkın da bu kanunlara karşı direnci güçlüydü.
Bundan dolayı Sovyet hükümeti dinin aleyhine kanunlar oluştururken bu bölgelerde yetkiyi ilk başlarda tamamen devlet memurlarına bırakmıştı. Şöyle ki bir
taraftan Sovyet memurları mollalara karşı repressiyonlar uyguluyordular, diğer taraftan da bazi bölgelerde mollalara laik okullarda ders verme iznini vermişlerdi. Her
ne kadar ateizm resmi ideoloji olsa da devlet kurumlarında dindar insanların çalışmasına da izin verilmişti. Bazı yerlerde özellikle de köylerde şeriat mahkemeleri
faaliyetlerini davam ettirmişlerdir.
Fakat bu durum uzun sürmeyip 1920’li yılların ortalarına doğru Sovyet hüküme-
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tinin din siyaseti Türkistan’da daha ağır şekilde hayata geçirilmeye başlandı. 1920’li
yılların sonlarına doğru ise Türkistan’da din ve din adamları çeşitli yollarla (repressiyonlar, idam vb.) toplumun hayatından çıkarıldı.
1. 1920’li Yılların Başlarında Hükümetin Eğitim Alanındaki Din Siyaseti
1920’li yılların başlarında Türkistan’da siyasi durum çok karışıktı. Bir taraftan
Sovyet hükümeti yoksul insanların desteğini almış ve bunların hukukları için mücadelesini esas gaye olarak ilan etmişti. Diğer taraftan bu yoksul insanların büyük
ekseriyeti İslam’a çok bağlı olduklarından dolayı Sovyet hükümetinin din siyaseti bu
ülkede büyük sorunlarla karşılaşmıştı.
Sovyet hükümetinin din siyasetinin esas meselesi; eğitimin dinden ayrılmasıydı.
Kurulmasından sadece bir kaç ay sonra 20 Ocak 1918’de Rusya Sovyet hükümeti din
hakkında Kanun çıkarmış ve bu Kanuna göre; ülkede devletin ve eğitimin dinden
ayrıldığını duyurmuştu. Aynı Kanun Sovyet Türkistan’ı için 20 Kasım 1918’de ilan
edilmişti. Her iki kanun da devletin ve eğitimin laikliğini kabul etmiş; kilise, mescit
ve sinagogların faaliyetlerini ise sınırlandırmıştı.1
Bu kanundan haraket eden Sovyet memurları (bunların ekseriyeti yerli adetleri, dili ve İslamiyeti bilmeyen rus kökenlilerdi) Türkistan’da çoğu zaman sabırsızca
davranıyor ve insanların dini inançlarını tahkir edip onlara zülum yapıyordular. Bu
da haliyle vatandaşlar arasında din hakkındaki kanuna karşı nefret uyandırıyordu.
Bunun gibi durumların önünü almak için 1918 yılının ortalarına doğru Sovyet Rusya
hükümeti Türkistan’da mollaların repressiyonunu yasaklayan kanun çıkarmış, aynı
zamanda bu kanuna göre de mollara evlerinde ders verme izni verilmişti.2
Belirtelim ki Türkistan’da dinle ilgili yapılan kanunların uygulanması oldukça zordu. Laik okulların açılması süreci çok zayıf gidiyordu, valideynlerin çoğu kızlarının
erkek çocuklarıyla birlikte okumasını istemiyordular. Laik okullarda namaz kılınmasının yasak olunması da insanların itirazına sebep oluyordu. Diğer taraftan din
adamlarının halk arasındaki saygınlığı çok fazla olduğu için hiç kimse onlara ya da
medrese eğitimine karşı çıkmak istemiyordu. Tesadüfi değil ki artık 1920’li yılların
başlarında Sovyet hükümeti “Doğu halklarına müracaat”ında müslüman halkların
bilincinde komünist ideolojisinin daha geniş şekilde yer edinmesi için memurlarını
daha çok çaba göstermeye ve dine karşı değil, cehalete karşı savaşmaya çağırmıştı.3
1920’lerin ortalarından itibaren Sovyet hükümetinin Türkistan’da din politikası
daha sert bir şekil almaya başladı. Medreselerin binaları ve mülkiyetleri zorla alınarak devletin mülkiyetine geçirildi, laik okullarda din dersleri tamamen ders programlarından çıkarıldı ve inançlı insanların devlet işlerinde çalışmaları yasaklanıldı.
1
2
3

Одинцов М. Государство и церковь. История взаимоотношений. 1917-1938 гг. Москва: Знание,
1991, c.10
Вишневский А. Как это делалось в Средней Азии // Наука и религия, 1990, 3, с.44
Известия ЦК РКП (б), 1920, 2 марта, 13
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1924 yılında Şeriat mahkemelerinin faaliyetleri tamamen askıya alındı. Bu dönemde
Türkistan’da laik okulların sayısı da hızla arttı. Artık 1927 yılında Edican’da 207
medrese, 277 laik okul, Fergane’de – 118 medrese, 272 laik okul, Zerefşan’da – 120
medrese, 110 laik okul, Xocent’de – 68 medrese, 90 laik okul vardı.4
1920’li yılların ilk yarısında Türkistan’da Sovyet hükümetinin din siyasetinin bir
yönü eğitimin dinden ayrılması ise de diğer yönü şeriat mahkemelerinin lağv edilmesiydi. Bu ise bölge halkının daha büyük itirazına sebep olmuştu, çünkü şeriat
mahkemelerinin halk arasında nüfuzu çok fazlaydı. 1922 yılının Aralık ayında Sovyet
hükümetinin çıkardığı kanuna göre; şeriat mahkemeleri Fergane, Semarkant ve Sırderya bölgelerini çıkmak şartıyla bütün Türkistan’da lağv edildi.5 1924 yılına doğru
Türkistandaki şeriat mahkemelerinin hemen hemen hepsi faaliyetlerini durdurmuştu. Sadece bazı yerlerde özellikle de uzak köylerde “Gazi mahkemeleri” kalmıştı ki
onlar da 1920’li yılların sonuna doğru ortadan kaldırılmıştı.
2. Din Alehyine Siyasetin Güçlenmesi
1920’li yılların ortalarına doğru Sovyet hükümeti eski Rusya imparorluğunun
topraklarında gücünü arttırdı. Bazı bölgelerde Sovyet hükümetine karşı direniş harekatları (Örneğin; Türkistan’da Basmacı Harekatı) devam etse de bunların önünü almak için Soyvet hükümeti en gaddar metodları uygulamakla bütün ülkede totalitar
bir rejim kurmayı başarmıştı. Sovyet hakimiyetine ve siyasetine karşı isyanlar ya da
herhangi bir itiraz beraberinde büyük cezalarla sonuçlanırdı.
Bu sebeple 1920’li yılların sonuna doğru Sovyet hükümetinin din aleyhine siyaseti daha da güçlendi. Din adamlarına ve dindar vatandaşlara eskiden uygulanan
mutedil münasebet değişti. Bu insanlara en ufak bir ayrıcalık dahi söz konusu değildi. Tesadüfi değildir ki SSCB’de kurulan “Allahsızlar Cemiyeti”nin şubeleri şark
bölgelerinde (Kafkaslarda, Türkistanda) sayıca daha fazlaydı. Gençlerin ve devlet
memurlarının bu cemiyetlere üye olması onlar için siyasi kariyerlere yol açar ve onları repressiyonlardan korurdu.
1929 yılının Şubat ayında Sovyet komünist partisinin meşhur temsilcilerinden L. Kaganoviç’in eyalet valilerine gönderdiği mektubunda; din aleyhindeki siyasetin daha da
güçlendirilmesini talep etmişti.6 1929 yılının Nisan ayında yapılan kanuna göre; (bu kanun 1990 yılına kadar yürülükte kalmıştır) din adamları toplum hayatının bütün alanlarından çıkarılmalı ve sadece camilerde faaliyet göstermelidirler. Bu kanunda aynı zamanda din adamları ve dini teşkilatların hukuki taraf gibi kabul edilmesini de yasaklamıştı.7
4
5
6
7

Икрамов А. О духовенстве в школе // Избранные труды в 3-х томах. Т. 1. Ташкент: Узбекистан,
1972, с.289
Вишневский А. Как это делалось в Средней Азии // Наука и религия, 1990, 3, с.52
Одинцов М. Государство и церковь. История взаимоотношений. 1917-1938 гг. Москва: Знание,
1991, c.33
Одинцов М., с.37
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Bütün önlemlere rağmen siyasi dairelerde ve komünist partisi teşkilatlarında dindar insanların halen kaldığı şüphesi vardı. Bu nedenle 1929 yılında SSCB’nin bütün
bölgelerinde özellikle Türkistan’da komünist partisinin bütün üyeleri arasında “temizleme” harekatı hayata geçirilmiş ve dindar olduklarından şüphe edilen komünistler partiden ve işten uzaklaştırılmıştır.8
1920’li yılların sonunda Sovyet hükümetinin din aleyhine özellikle İslam’a karşı
mücadelesinin güçlenmesi müslüman halkların alfabesinin değiştirilmesi siyasetini de gündeme getirdi. SSCB’de yaşayan halklar içerisinde (Gürcü, Ermeni, Leton,
Eston, Rus, Belarus, Ukrayna) sadece müslümanların alfabesinin değiştirilmesi kararı alındı. Müslüman halklarını İslam’dan özellikle de Kuran’i Kerim’den tamamen
uzaklaştırmak için Türkistandaki Türk halkları ve Taciklerin kullandıkları arap alfabesi
latinleştirildi.
Aslında Türkistan’da kullanılan arap alfabesinin latinleştirilmesi fikri 1921 yılında
ortaya atılmıştı. Fakat alfabe reformu biraz uzun sürdü ve nihayetinde 1929 yılının
Ağustos’unda Türkistan’da arap alfabesinin yerine latin alfabesinin kullanılması hakkında kanun kabul edildi.9
Burada bir haşiye açıp şu faktı da demek isterdik ki; İslam dinini Türk müslüman
halklarının hafızasından silmeye çalışan Sovyet hükümeti, latin alfabesini kullanan
Türkiye Cumhuriyeti ile SSCB’nin Türk halkları arasındaki ilişkiyi de yok etmek için
sonraki yıllarda latin alfabesini kiril (rus) alfabesi ile değiştirdi. Böylece Türkistanın
Türk müslüman halkları, İslam ve Türk değerlerinden zorla uzaklaşdırılarak tamamen
Rus medeniyetinin etkisi altına girmiş oldular.
3. “Hücum” kampanyası
Sovyet hükümeti kurulduğunda kanun önünde bütün vatandaşlarını eşit saymış
ve bu prensipten yola çıkarak kadınların da erkekler gibi çalışma, tatil, eğitim, tıbbi
yardım vb. haklara sahib olduğunu göstermişti. SSCB’de kadınların hukuki eşitliği prensibi 1920-1930’lı yıllarında daha çok “kadınların özgürleştirilmesi” ideası
adı altında hayata geçirilmiştir. Bu idea SSCB’nin müslüman vilayetlerinde özellikle
Türkistan’da kadınların başörtüsünü çıkarmaları, başlık parasının alınmasının yasaklanması, kızların çok erken yaşlarda evlenmesinin önünün alınması şeklindeydi. Bu
kampanya “Hücum” adını almıştı.
Hiç şüphesiz Sovyet hükümeti; müslüman kadınların çalışması, eğitim alması
ve sosyalleşmesi için büyük reformlar hayata geçirdi. Fakat 1920’li yıllarda hayata geçirilen bu reformlar yerel örf ve adetleri göz önünde bulundurmadan hızlı bir
şekilde hayata geçirildiği için cemiyette büyük itirazlara da sebep oldu. Kadınların
hukuki eşitliğinin temin edilmesine hizmet eden “Hücum” adlı kampanya ise male8
9

Известия ЦК РКП (б), 1929, 14 июня, 16 (275), с.24
Вишневский А. Как это делалось в Средней Азии // Наука и религия, 1990, 3, с.45
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sef toplumda büyük karışıklıklara, dindar insanlarla ateistler arasında ideolojik bir
mücadeleye dönüştü.
Belirtelim ki bu yıllarda müslüman kadınların başörtülerini çıkarmaları kampanyası Sovyet hükümetinin din aleyhine politikasının bir parçası olmuştur. Sovyet hükümetinin 14 Haziran 1921 tarihli kanuna göre; kızların 16 yaşından erken evlenmeleri yasaklanılırdı, aynı zamanda başlık parası alanlar da kanunla cezalandırılırdı.10
Lakin bütün bu yasaklara rağmen bu yıllarda kızların erken yaşlarda evlendirilmeleri,
başlık parasının alınması devam etmekdeydi. Örneğin 1926 yılına ait bilgilere göre;
Türkistanda 16 yaşına kadar evlenen kızlar ülkedeki kadınların % 60’nı oluşturmaktaydı.11
“Hücum” kampanyasının halk arasında özellikle müslüman erkekler arasında
kötü karşılanmasının sebepleri içerisinde psikolojik nedenler de vardı. Şöyle ki kadınların özgürlüğünü savunan Sovyet memurlarının çoğu Slav kökenli erkeklerdi ve
bu da Türkistandaki erkekler arasında büyük hoşnutsuzluklara sebep oluyordu. Hatta
o yıllarda bölgede böyle bir deyim de yayılmıştı: “Beyaz derili erkekler gelip kahve
derili kadınları kahve derili erkeklerden koruyorlar”.12
“Hücum” kampanyası bir taraftan Türkistan’daki kadınlara erkeklerle eşit haklar
tanırken, diğer taraftan kadınların kitlesel katliamlarına da neden olmuştur. Şöyle
ki yerel örf ve geleneği dikkate almayan Sovyet hükümeti, kadınların başörtülerini çıkarmalarını zorla gerçekleştirdiği için halk arasında büyük protestolara neden
olmuştur. Ancak bu protestoların mağdurları ne yazık ki yine de başörtüsü zorla
attırılan kadınlardı. 1927-1928 yıllarında başörtüsünü çıkarmaları yüzünden sadece
Özbekistan’da 2500 kadın öldürülmüştü.
Sonuç
Sovyet devletinde özellikle onun tarihinin ilk on yılında İslam dini ile mücadele,
halk içinde ateizmin ve komünist ideolojisinin yayılması bayrağı altında gerçekleştirilmiştir. Bu mücadele sadece din adamlarına değil, aynı zamanda bütün müslümanlara, onların yüzyıllara dayanan kültür ve geleneğine de karşı olup repressiyonlar
yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Lakin SSCB’nin din siyasetini tamamen siyah renkte takdim etmek de doğru değildir. Bu siyasetin bazı tarafları örneğin; cehaletle mücadelesi ve kadınlara hukuk
eşitliğinin temin edilmesi için hayata geçirilen reformlar zoraki usullara rağmen ülЩурко Т. «Худжум»: женская эмансипация в период ранних советских экспериментов в
Советской Киргизии (1918-1930) //
http://www.art-initiatives.org/sites/all/themes/bootstrap_business/favicon.png
11 Щурко Т. «Худжум»: женская эмансипация в период ранних советских экспериментов в
Советской Киргизии (1918-1930) //
http://www.art-initiatives.org/sites/all/themes/bootstrap_business/favicon.png
12 Спивак С.Ч. Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования, часть 2.
Санкт-Петербург., 2001, с.649
10
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kede ilmin ve eğitimin, hukukun gelişmesi için imkanlar oluşturdu. 1920-1930’lu
yılların repressiyonları ve totalitar rejimi sonraki yıllarda “yumuşama” siyaseti ile yer
değiştirdi. Dindar insanlar haklarının bir kısmını geri alabildiler. 1950-1980’li yıllarda camiler ve medreseler her ne kadar devletin kontrolü altında olsalar da faaliyetlerini devam ettirdiler ve Türkistanın müslüman halkı İslam kültür ve medeniyetini
kaybetmeyip günümüze kadar koruyup getirebilmişlerdir.
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BAYMİRZA HAYİT’İN ESERLERİNDE BUHARA TARİHİNİN BAZI
SORUNLARI
Prof. Dr. Sulaymon Inoyatov*

Özet
Baymirza Hayit’in eserlerinde Buhara’nın teması özel bir yere sahiptir. Özellikle
Buhara Halk Cumhuriyetinin önemli tarihsel etkinlik kaynakları ve kaderi ile önemli
liderleri Osman Hocayev, Feyzullah Hocayev, Ata Hoca Polathocayev, Baymirza Hayit’in eserlerinde değindiği başlıca konulardır. Bu makalede, Buhara Halk Cumhuriyeti liderlerinin bu tarihsel kaynaklara dayanan faaliyetleri hakkında bazı bilgiler
vermeye çalıştık. Özellikle Usmonhuzha Pulatkhujaev ile Baymirza Hayit arasındaki
ilişkiyi Türk halklarının kaderi ve umutları üzerine açıklamaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Baymirza Hayit, Buhara Halk Cumhuriyeti, Osman Hocaoğlu, Halk
SOME ISSUES OF BUKHARA HISTORY IN BAYMIRZA HAYIT’S WORKS
Abstract
The work of Bukhara in Baymirza Hayit’s works has a special place. Particularly
important historical activity sources and destinies of the Bukhara People’s Republic
and its leaders are Usmonkhuja Pulatkhujaev, Fayzulla Khuzhaev, and Otaxuja Pulatkhujaev. In this article, we tried to find some information about the activities of the
Bukhara People’s Republic based on these historical sources. In particular, we must
explain the relationship between Usmonhuzha Pulatkhujaev and Baymirza Hayit on
the fate and hopes of the Turkish people.
Keywords: Baymirza Hayit, Bukhara People’s Republic, Nation
БОЙМИРЗА ҲАЙИТ АСАРЛАРИДА БУХОРО ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ
Боймирза Ҳайит Туркистоннинг 20-асрнинг биринчи ярмидаги тарихини яратган
забардаст тарихчидир. У умр бўйи Туркистноннинг озодлиги учун курашган ватанпарвар
инсондир.
Боймирза Ҳайит “босмачилик” деб атаган, мустақилликка эришилганидан кейин
Туркистондаги миллий озодлик ҳаракати деб тан оинган қаршилик ҳаракатларига, ХХ
асрдаги Марказий Осиё республикалари тарихига доир ўнлаб китоблар, ўндан ортиқ
илмий рисолалар, 400 дан зиёд мақолалар чоп эттирди. Боймирза Ҳайитнинг “Туркистон
Русия ва Чин орасида”, “Турк дунёсида рус империализмининг излари”, “Туркистонда
ўлдирилган турк шоирлари”, “Совет Иттифоқида туркликнинг ва Исломнинг баъзи
масалалари”, “Туркистонда миллий озодлик ҳаракати” сингари ўнлаб китоблари немис,
* Buhara Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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француз, инглиз, араб, турк, урду, форс тилларида қирқдан ортиқ мамлакатларда нашр
этилган, мажмуа, журнал ва газеталарда эълон қилинган. Ҳозир ҳам чоп этилмоқда.
Боймирза Ҳайитнинг “Türkistan Rusya ile Çin arasında” номли китобининг VI
бўлимида Россия империясининг Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонликларига ҳужуми
кўрсатилган. Муаллиф Бухоро амирлигининг мустамлакага айлантирилгандан кейинги
ҳаётини қуйидагича кўрсатади:
“Rusya’ya karşı çetin direnişi ile büyük güçlükler çıkarmış olan Kokand Hanlığı’nın varlığına, 1876’da, cebir yolu ile son verildi. Buna mukabil Ruslar, Buhara ve
Hive’nin, küçük bir toprak parçasında, içişlerinde bağımsız bir devlet olarak varlıklarına müsamaha ettiler. Bu ise, Rusya’nın bu devletlere karşı iyi niyet beslediği ve
onların içişlerine karışmaktan uzak durduğu anlamına gelmez. Rus himaye devri,
1873’te başlamış ve Sovyet Rusya Devleti tarafından 1920’de bu devletlerdeki kırallık sisteminin kaldırılması ile sona ermiştir. Rusya, bu iki yarı bağımsız Türkistan
devletini, evvelemirde kendi iktisadî siyasetinin faydalı birer objesi olarak telâkki
ediyordu. Rusya, 1895 yılında Buhara’da gümrük kontrolünü ele aldı ve Amu Derya
boyunca Rus gümrük daireleri kuruldu. Rus Hükûmeti, gümrüğü murakabe etmek
maksadı ile Buhara’nın hükümranlık bölgelerine asker gönderdi. Bunun bir sonucu
olarak, 1897’de, Buhara ile Afganistan ve Hindistan arasındaki önemli ticaret ve
nakliyat yerlerinden biri olan Tirmiz’de Rus kalesi meydana getirildi. Rus gemicileri,
daha 1894 aralığında Tirmiz’e erişiyor ve bu şehri bir liman olarak kullanıyorlardı.
Rusya 1916 yılında Semerkand ile Tirmiz arasında bir demiryolu inşa etti. 1904
yılında Buhara toprakları dahilinde 4.000’e yakın Rus vardı. Rusya ile Buhara arasında ticarî münasebetler artırıldı. 1913’te Buhara, Rusya’dan 35 milyon ruble değerinde mal ithal etti. Buna mukabil Ruslar, 31 milyon değerinde mal ithal ettiler.
Ticaret hacminin artması, Buhara topraklarından geçen Aşkabad – Semerkand Demiryolu’nun inşa edilmesinin zaruri bir sonucu idi (hizmete giriş yılı: 1888). Ruslar,
demiryolu boyunca araziye sahip olma imtiyazını elde ettiler ve burada yerleşme
köyleri kurdular. Yerleşme köyleri dokunulmazlık hakkına sahiptiler. Buhara ile Katta Kurgan arasındaki iskân yerleri, Yeni Buhara (=Kagan)’nın Rusyalı şefi tarafından
doğrudan doğruya; diğerleri (Çarcoy, Tirmiz, Kerki) ise Rusların askerî kumandanları tarafından idare edildiler. Buhara’nın askerî ve siyasî kontrolü, 1885 yılına kadar
doğrudan doğruya Türkistan Genel Valiliği tarafından yapıldı. 1885 yılında Buhara’da, Türkistan Genel Valisi’ne bağlı siyasî bir mümessillik teşkil edildi. Bu mümessillik, Emirliği her bakımdan kontrol ediyordu. Bu kuruluş, diplomatik bir temsilcilik
olmayıp, yarı bağımsız bir devletin idaresinde Rusya’nın bir icra organı idi. Siyasî
mümessilliğin başkanı, Rus menfaatleri için lüzumlu olursa, Buhara vatandaşlarına
ölüm cezası vermek yetkisine de sahipti”1.
Боймирза Ҳайитнинг Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi: Türkistan Türklüğü’nün Milli
1

Dr. Baymirza Hayit. Türkistan Rusya ile Çin Arasında. Ankara: Otağ Yayınları, 1975. s. 170 – 172.
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Mücadelesi асарида совет ҳокимияти томонидан Бухоро амирлиги ва Хива хонлигининг
босиб олиниши кўрсатилган. Муаллиф совет ҳокимиятининг 1918 йил мартда Бухорога
қарши қилган илк босқини – Колесов юришини қуйидагича тасвирлайди:
“Kolosev, Sovyetler’in saldırıya geçmelerini, askerlerin Kagan’a çekilerek savunma pozisyonuna girmelerini emretti. Taşkent’teki Sovyet yönetimi Domogatski’nin
kumandasındaki sayısı bilinmeyen birliklerden bir kısmını ve Koluzaev’in komutasındaki bir başka birliği, destek maksadıyla şehre gönderdikten sonra Buhara’daki
Sovyetler’in ilk birliklerini tamamen yok olmaktan kurtarmıştı. Türkistan birliklerinin kumandanı 14 Mart 1918’de ateşi kesti ve Buhara topraklarından çekilmeyi emretti. Sovyet birliklerine itimat eden Yenilikçiler’le Buhara’da ayaklanma beklentisi
içinde olan Taşkent Sovyet idaresi arasında anlaşmazlıklar meydana gelmeye başladı. Sovyet Rus Ordusu’nun utanç duyulacak mağlubiyeti her yerde konuşulmaya
başlanmıştı. Her iki taraf da birbirini suçluyordu.
Daha sonra Buhara Emirliği ile Sovyet birlikleri arasında barış antlaşması yapıldı. Rus tarihinde Anlaşma Protokolü olarak bilinen Rus ve Buhara temsilcileri arasındaki barış anlaşması her iki taraf heyetlerinin 25 Mart 1918 tarihinde Kızıl Tepe
tren istasyonunda fikir birliğine varmasıyla gerçekleştirildi. Bu anlaşmayla Sovyet
Hükümeti Buhara Emirliği’nin bağımsızlık haklarını ikinci defa tanımış oluyordu.
Sovyetler tarafından “Kolosev Macerası” olarak tanımlanan ve her iki tarafa da
büyük felaketler getirmiş olan Sovyet Rusya’nın Buhara Emirliği’ndeki askerî eşkıyalığı, Kızıl Tepe’deki barış anlaşmasıyla son buluyordu. Yenilikçi liderlerden biri olan
şair Sadrettin Ayni, Sovyet birliklerinin geri çekilirken tren istasyonu civarındaki
yerleşim bölgelerini yağmalayıp harap etiklerini, Genç Buharalıları acımasızca kurşuna dizdiklerini belirtmiştir”2.
Боймирза Ҳайитнинг асарларида Туркистондаги жадидчилик ҳаракати ёритилар
экан, у XX асрнинг бошида Туркияда таҳсил олган Бухороликлар ҳақида маълумотлар
беради.
Муаллиф Бухоро амирлиги ағдарилгач, Бухоро Халқ Республикаси шўролар
томонидан қилинганлигини манбалар асосида ёритади. Бу Республиканинг бир қатор
раҳбарлари Файзулла Хўжаев, Усмонхўжа Пўлотхўжаев, Ота (Отаулла) Хўжаев, Фитратлар
фаолияти ва фожиали тақдири тўғрисида асарларида муҳим маълумотлар келтиради.
Боймирза Ҳайит Ўзбекистон мустақилликка эришгач, 51 йилдан сўнг ўз она
юртига келар экан, Ўзбекистон Республикасида чоп этиладиган “Ўзбекистон адабиёти
ва санъати” газетасида 1992 йил 3 январ ва 8 майда икки мақоласи чоп этилади. Шу
мақоланинг бирида у қуйидагиларни таъкидлайди:
“Умуман, маълумки, Туркистоннинг бу кунги тупроқлари 1715–1897-йиллар орасида
Россия томонидан одим-одим ишғол этилгандир. Шунга қарамай, Бухоро ва Хева
2

Dr. Baymirza Hayit. Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi: Türkistan Türklüğü’nün Milli Mücadelesi.
İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2006. s. 93 – 94.
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давлатлари Чор Русияси замонида ич ишларида мустақилликларини сақлаб қолгандилар.
Фақат бу давлатлар ҳам 1920-йилда совет тажовузи оқибатида “Бухоро ва Хева совет
Халқ Жумҳуриятлари” ўлароқ эълон этилдилар. Совет ҳукумати бу икки давлатнинг
мустақиллик ҳақларини музокаралар чоғида қабул этган эди. Аммо 1924-йилда совет
ҳукумати бир уруш операцияси йўли билан бу икки давлатнинг чегараларида ёйилиб
ва таҳдид этиб, давлат борлиқларига барҳам бериб, амалда тупроқларини ҳам ўзига
қарам қилди”.
Боймирза Ҳайит ўзининг 1987 йилда Истамбулда чоп эттирган “Совет Иттифоқида
Туркликнинг ва Исломнинг баъзи масалалари китобида 1925 йил февралида Бухорода
ўтказилган Ўзбекистон Компартиясининг биринчи сеъздида “Туркистон” номини йўқотиш
учун қилинган ҳаракатларни қоралаб қўйидагиларни ёзади:
“Туркларнинг бешиги сифатида қабул қилинган Туркистон бу кун Ўрта Осиё ва
Қозоғистон деб юритилмоқда ва 4 миллион квадрат километрли тупроқлари билан
Совет Иттифоқи ҳудудининг 20 фоизини ташкил этмоқда. 15 иттифоқдош жумҳуриятдан
5 таси (Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон) Туркистондир.
Туркистон, маълумки, дунёнинг муҳим цивилизация марказларидан ҳисобланади.
Бу ўлка 1925-йилдан бери Совет терминологиясида “Ўрта Осиё ва Қозоғистон” бўлиб
қолди. Совет идора органлари бу ўлканинг исмини рад этиб, туркистонликлар орасида
миллатга мансублик онгини йўққа айлантириш ниятида зўр бериб “Туркистон”
номининг қўлланилишига қаршилик қилдилар. Одамни ҳайратлантирувчи ва янглиш
бир шаклда, баъзан ғарблик тадқиқотчилар ҳам 1950-йилдан буён совет таъбири
бўлган “Ўрта Осиё”ни қўлламоқдалар. Шу тариқа ғарб афкори умумиясида ва Ислом
оламида “Туркистон” калимасининг унутилишига ҳисса қўшиб, совет нуқтаи назарига
хизмат қилмоқдалар. Туркистон бутун Ўрта Осиёни юзага келтирмоқда, фақат Ўрта Осиё
тупроқлари ичида бўлмоқда. Дунё қомусларида (масалан: Америка энциклопедияси,
Британия энциклопедияси, Брокҳаус энциклопедияси ва бошқаларда) бу ўлка жўғрофий
жиҳатдан очиқ-ойдин суратда “Туркистон” сифатида зикр этилмоқда.”
Боймирза Ҳайитнинг “Босмачилар” деб қўштирноққа олиниб, Туркистондаги 19171934 йиллардаги озодлик учун кураш тарихи ёритилар экан, унда қатор Бухоролик
курашчилар номлари келтирилган. Шунингдек, Боймирза Ҳайитнинг “Туркистонда
ўлдирилган турк шоирлари” асарида ҳам Бухоролик мустабид тузум қурбонларининг
фожиали қисмати тасвирланади3. Шундай қилиб, умри давомида машҳур тарихчи
Боймирза Ҳайит она юрти Туркистоннинг тақдири ҳақида қайғурди ва бу ҳақда тарихий
китобларда ҳасрат билан ёзди. Уларнинг орзулари бугун рўёбга чиқди. Унинг бутун
фаолияти Туркистон тарихи билан қалбан боғлангандир.

3

Baymirza Hayit. Ваsmatschi: Nationaler Kampf Turkestans in den Jahren 1917 bis 1934. Taschenbuch: Juli, 1999.
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TÜRKİSTAN’IN SOVYETLEŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE BUHARA VE
HAREZM HALK CUMHURİYETLERİ
Doç. Dr. Nurettin Hatunoğlu*

Özet
Rusya’da meydana gelen Bolşevik ihtilali tüm dünyada olduğu gibi Türkistan coğrafyasında da önemli siyasi gelişmelere sebep olmuştur. Bolşevik ihtilalinin gerçekleştiği dönemde Türkistan coğrafyasında Hive ve Buhara dışındaki topraklar doğrudan Çarlık Rusya’sına bağlı şekilde idare ediliyordu. Buhara Emirliği ve Hive Hanlığı
ise iç işlerinde serbest dış işlerinde ise Rusya’ya tabi manda yönetimleri ile yönetiliyordu. Bolşevik ihtilalinin ortaya çıkması ve meydana gelen siyasi gelişmeler bu iki
ülkede de gelişmelere sebep olmuş Çarlık İdaresi döneminde kurulan siyasi dengeleri
tamamıyla değiştirmiştir. Hive’de iktidarı ele geçiren Cüneyt Han Bolşeviklere karşı
mücadele etmeye başlamıştır. Buhara Emirliği’nde ise Alim Han kaos ortamından
istifade ederek bağımsızlığını kazanmış ve Bolşevikler ile mücadele etmiştir. Bolşevikler hem Hive’deki hem de Buhara’daki reformistleri kullanarak bu ülkeleri işgal
etmiş ve bu yönetimlere son vermiştir.
1920 yılında meydana gelen bu işgallerden sonra Hive’de, Harezm Halk Sovyet
Cumhuriyeti, Buhara’da ise Buhara Halk Sovyet Cumhuriyeti kurulmuştur. Bolşevikler bu iki cumhuriyeti zamanla sosyalist cumhuriyetlere dönüştürmüştür. Türkistan’ın
boy devletlerine dönüştürülmesi arifesinde bu cumhuriyetlerin siyasi yaşamına bir
süreliğine izin verilmiştir. Bu açıdan, Türkistan’ın Sovyetleştirilmesi sürecinde bu
cumhuriyetlerin siyasi varlığı geçiş dönemi şeklinde değerlendirilebilir. Siyasi ve askeri açıdan iktidarını sağlamlaştıran Bolşevik yönetimi bu ülkeleri 1924 yılının sonlarına doğru lağvetmiştir. Kısa ömürleri ve Sovyet etkisine rağmen bu devletlerin Türkistan’da meydana gelen Ceditçilik hareketinin siyasi sonucu olmaları ve geleneksel
hanlık rejimlerinin yerine cumhuriyet idaresini benimsemeleri son dönem Türkistan
tarihi açısından bu ülkeleri önemli kılmaktadır. Bu çalışmada Sovyetlerin hanlıkları
ortadan kaldırması, yerine kurulan cumhuriyetlerin niteliği ve siyasi gelişmeler gibi
hususlar, Bolşevik Rusya’nın Türkistan’ı Sovyetleştirmesi açısından ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Buhara, Hive, Harezm, Sovyet Rusya, Bolşevik İhtilali
THE BUKHARA AND HAREZM PEOPLE’S REPUBLICS DURING THE SOVIETIZATION OF TURKESTAN
Abstract
The Bolshevik Revolution that took place in Russia had significant political de* Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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velopments in Turkestan geography as well as in the whole world. In the period of
the Bolshevik revolutions, the territories of Hive and Bukhara which are outside of
Turkestan region were governed directly by Tsarist Russia The Bukhara Emirate and
the Hive Khanate were governed free in the internal affairs and dependent in foreign
affairs as the mandate governments of Russia. The emergence of the Bolshevik Revolution and the political developments that took place in these two countries led to
developments and completely changed the political balances established during the
Tsarist administration. Cuneyt Khan, who seized power in the Hive, began to fight
against the Bolsheviks. In Bukhara Emirate, Alim Khan gained his independence by
taking advantageof chaos environment and began to fight against the Bolsheviks.
The Bolsheviks invaded and ended these governments by using reformists in both
Hive and Bukhara.
After these occupations that took place in 1920, Harezm People’s Soviet Republic was established in Hive and Bukhara People’s Soviet Republic was established in
Bukhara. The Bolsheviks eventually transformed these two republics into socialist
republics. On the eve of the transformation of Turkestan into tribal states, the republic’s political life was allowed for a period of time. In this respect, the political
presence of these republics during the Sovietization of Turkestan can be regarded as
a transitional period. The Bolshevik administration, which strengthened its political
and military power, abolished these countries towards the end of 1924. Despite
their short life span and Soviet influence, these states are the political result of the
Ceditarian movement in Turkestan and their adoption of the republican regime in
place of the traditional khanate make these countries important in terms of the recent history of Turkestan. In this study, issues such as the Soviets’ abolishing of the
khanate, the nature of the republics that were established instead of them and the
political developments will be examined from the perspective of Bolshevik Russia’s
Sovietization of Turkestan.
Keywords: Bukhara, Hive, Harezm, Soviet, Bolshevik Revolution.
Giriş
19. yüzyılın sonları 20. yy başlarında Rusya’ya doğrudan bağlı olan Türkistan
coğrafyasında ve yarı bağımsız olarak Rusya’ya bağlı olan Buhara Emirliği ile Hive
Hanlığı’nda siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Bu dönemde Türkistan coğrafyasında görülen en önemli gelişmelerden biri Ceditçilik hareketidir. Eğitim ve kültür hareketi olarak başlayan bu hareket Buhara
Emirliği’nde Yaş Buharalılar, Hive Hanlığı’nda ise Yaş Hiveliler adını alarak siyasi
bir harekete dönüşmüştür. Her iki hareket ve bu hareketlerin temsil ettiği yeni halk
cumhuriyetleri Türkistan coğrafyasının Sovyetleştirilme sürecinde Ruslar tarafından
etkin şekilde kullanılmışlardır.
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Hanlıklardaki Yaşlar hareketinin Bolşeviklerin etkisine girmesinde 1917 yılındaki
Şubat ve Ekim ihtilallarının ve sonrasında meydana gelen siyasi olayların önemli
payı vardır. Yaşlar hareketinde yer alan aydınların amacı yaşadıkları ülkeyi Sovyetleştirmek olmasa da, olayların gelişimi bu ülkelerin birer Sovyet cumhuriyetine
dönüşmesine sebep olmuştur.
Buhara ve Harezm Halk Cumhuriyetlerinin ilanı ve öncesi siyasi gelişmelere bakıldığında gelişmelerin birbirine çok benzerlik gösterdiği gözden kaçmamaktadır.
Şubat ihtilalı sonrası, 5 Nisan 1917 tarihinde başını Palvan Niyaz Hacı Yusupov’un
başını çektiği Yaş Hiveliler, dönemin Hive Hanı İsfendiyar’a meşruti idareyi hayata
geçirecek bir ıslahat layihasını imzalatmayı başarmışlardır. Yapılan seçimlerde oluşturulan meclisin başkanlığına Baba Ahun Selimov, Bakanlar Kurulu başkanlığına da
Hüseyinbek Matmuradov seçilmişlerdir. Fakat kurulan meclis iki buçuk ay çalışabilmiş, Selimov’un Taşkent’de olduğu haziran ortalarında meclis ve hükümette görevli
Yaş Hiveliler han idaresi tarafından hapse atılmışlardır. Dinsizlik ile suçlanan Yaş
Hivelilerin bir kısmı idam edilmiş, bir kısmı ise kaçarak Hive şehrini terk etmişlerdir.
Bu olaydan sonra Yaş Hiveliler gizli olarak faaliyet göstermeye başlamışlardır. Ceditçiler Amuderya’nın sağ kolunu kontrolleri altında tutan Ruslara sığınmaya başlayınca
Bolşevik İhtilali’nin etkisine girmeye başlamışlardır. Böylece Hive’deki Ceditçiler arasında, tıpkı Buhara’da olduğu gibi, amaçlarına Rus devrimi ve Rusların yardımı ile
ulaşabileceklerine dair bir eğilim ortaya çıkmıştır.1
Benzer bir durum Buhara Emirliği için de söz konusudur. Şubat Devrimi’ni fırsat
bilen Yaş Buharalılar, Abdurrauf Fıtrat ve Saidcanov imzalı bir telgrafı geçici hükümete göndermişlerdir. Bu telgrafta ıslahatlar yapmak için emîre baskı yapılması istenmiştir. Bunun üzerine geçici hükümetin Buhara’daki temsilcisi Miller, Âlim Han’a
ıslahatlar içeren bir ferman yayınlaması için baskı yapmıştır2. Ayni’nin 27 Cemaziyülahir 1335 (6 Nisan 1917) olarak belirttiği tarihte devlet ileri gelenleri ve Ceditçilerin hazır olduğu bir törenle Islahat Fermanı ilan edilmiştir. Farsça kaleme alınıp Kazi
Şerifcan tarafından okunmuş olan fermanda ekonomi, hukuk, siyaset, yönetim, bütçe, basın konularında ıslahatlar yapılacağı ve bir meclisin açılacağı ilan edilmiştir3.
Buhara’da Islahat Fermanın ilanından sonra 8 Nisan’da bir gösteri düzenlenmiştir.
Göstericilerin sayısı gösterinin başlangıcında yaklaşık 1000 kişi iken bu sayı zamanla
yaklaşık 7000 kişiye çıkmıştır4. Çıkan olaylar üzerine emîr, Yaş Buharalıların dağı1

2

3
4

Satımcan Halbayev. – Nimetcan Palvanov., “Hive Hanlıgıde Cedit Milli Demokratik Konstıtuyevi Monarhiye Devlet Başkeruvınıng Ornetılışı”, Turkistan Cedıtçılıgı Milli Oyğanış Devrı Tarihi, Nemengan
Neşriyatı, Nemengan 2012, s. 207-208.
S. Halbayev - O . Razıkulov, “Buhara Ceditlerining Milli Demoratik Konstitityevi Monarhiye Devlet
Başkeruvı İçun Kureşı”, Turkistan Ceditligi Milli Oyganış Devrı Tarihi, Namangan Neşriyatı, Namangan 2012, s. 187.
Sadrettin Ayni, Buhara İnkılabı Tarihi İçun Materyaller, Moskova: SSSC Halklarınıng Merkezi Neşriyatı, 1926, s. 154-159.
Ayni, age, s. 164. Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi, TTK Yayınları. Ankara
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tılması emrini vermiştir. Askerlerin geldiğini gören bir kısım Yaş Buharalılar hemen
kaçmaya başlamışlardır. Geri kalanlar da ya asker ve Kadimciler ile çatışmış ya da
kaçmışlardır. Nitekim çatışanlar da kaçma yolunu seçerek bir kısmı şehrin muhtelif
yerlerine dağılarak saklanmışlardır. Bir kısmı da Rus kontrolünde olan Kagan’a doğru
kaçmışlardır. Bu olaydan sonra meydan Kadimcilere kalmış ve onlar da beş kişilik bir
heyeti saraya görüşme için göndererek dağılmışlardır. Bu heyet sarayda bayrak açıp
emîre karşı gelenlerin asi ve bunların katlinin helal, mallarının da mübah olduğunu
ifade eden bir fetva hazırlamışlar ve bu fetvayı da müftülere imzalatmışlardır. Ayrıca
Yaş Buharalılardan tutuklanacak olanların isimlerinin yazıldığı bir de liste hazırlanmış, Yaş Buharalıların malları müsadere edilmiştir5.
Yaş Buharalılar, Buhara merkezinde barınamayarak Kagan ve değişik yerlere dağılmışlardır. Bu gösteri esnasında ve sonrasında emîrlik yönetiminin Yaş Buharalılara
karşı tutunduğu tutum iki taraf arasında bir anlaşma zemininin ortaya çıkma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır. 1917 yılının Ekim ve Kasım aylarında Rusya’da
ve Taşkent’te yaşanan siyasi gelişmeler de bu sürece etki etmiştir. Bu durum Yaş
Buharalılar olarak adlandırılan hareketin içinde ayrışmaları da beraberinde getirmiştir. Örneğin ulemadan olup ıslahat taraftarı olan Damla İkram ve taraftarları bu
hareketten ayrılmışlardır. Zengin tüccarların da bir kısmı bu hareketten çekilince
Yaş Buharalılar olarak bilinen harekettin ağırlıklı kısmını şehirlerde yaşayan orta ve
alt sınıflara mensup kişiler oluşturmaya başlamıştır. Siyasi hedefler açısından değişimin yaşandığı bu dönemde farklı görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durum,
hareketin ortak bir programa ihtiyaç duymasına da sebep olmuştur. Merkezi komite
bu iş için Abdurrauf Fıtrat’ı görevlendirmiştir. Abdurrauf Fıtrat’ın 1918 yılının Ocak
ayında tamamladığı Yaş Buharalılar Hareketi Programı, merkezi komite tarafından
onaylanarak Islahat Layihası adıyla ilan edilmiştir. Anayasal meşruti bir idarenin talep edildiği programda askeri, mali, siyasi konularda ve eğitim konularında talepler
dile getirilmiştir6. Bu dönemde Yaş Buharalılar Kagan’da Merkezi komiteyi de yeniden organize etmişlerdir. Yeni başkan Muhiddin Mansur olmuştur. Yaş Buharalılar
hareketine mensup kadrolar 1917’nin sonuna kadar yeni program hazırlamak dışında başka bir faaliyette bulunamamışlardır7.
Ekim Devrimi ve sonrasında Taşkent’teki kontrolün Bolşeviklerin eline geçmesi Yaş Buharalılar hareketini etkileyen en önemli olaylardan biri olmuştur. Çünkü
düzenledikleri gösteri sonrası Buhara’da barınma şansını kaybeden Yaş Buharalılar,

5
6

7

1995, s. 260. Feyzullah Hocayev “Buhara İnkılabınıng Tarihige Materyaller”, Feyzullah Hocayev Hayatı
ve Faaliyetı Hakkıda Yengı Mulahazalar, (Haz. D. A Alimova), Fen Neşriyatı, Taşkent 1997, s. 90.
Ayni, age, s. 171., Muhammed Ali Belcuvani Tarih-i Nefe-i (Haz: F.R Ergeşev - R.E Halikova), Akedemiya Neşriyatı, Taşkent 2001, s. 50.
Remiş Koziyev Yaş Buharalikler Teşkilatıning Teşkil Tapışı ve Uning Buhara İçtimai Siyasi Hayatıge
Tutken Ornı, Özbekıstan Respublikası Ali ve Orta Mahsus Talim Vezirligi Buhara Devlet Unıversıtıtı
Tarih Fakultetı Tarih Kafederyası Biturıv Makalevi İs, Buhara 2014, s. 51.
Hayit, age, s. 261.
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Taşkent’deki siyasi gelişmeden sonra emîrlik yönetimini devirmek için silahlı mücadeleyi tercih etmişlerdir. Bu iş için de Bolşeviklerin Taşkent’teki yönetiminin başında
bulunan Kolesov’dan yardım talebinde bulunmuşlardır. Kagan’a sığınmak zorunda
kalan Yaş Buharalılar, Kagan’lı komünistlerin lideri Preobrajensky, sayesinde Taşkent
Sovyetleri ile temas kurmuşlardır. Yaş Buharalılar Merkez Komitesi, Aralık 1917’de
Feyzullah Hoca vasıtasıyla Halk Komiserleri Şurası Başkanı Kolesov ile görüşerek
emîrin devrilmesi için destek sözü almışlardır8. Bu süreçte başkanlığını Feyzullah
Hocayev’in yaptığı 7 kişilik devrim komitesi kurulmuştur9. Kolesov’dan yardım alarak
Âlim Han’ı devirme projesi için görevlendirilen Hocayev bu hususta şu ifadeleri kullanmaktadır: “2 hafta geçtikten sonra merkezi komite üyeleri silahlı ihtilali onayladılar. Bu hususta iki önemli karar alınmıştı. Alınan kararlardan biri silahlı ihtilale hazırlık uzun sürmesin idi. İkincisi ise ihtilal mümkün mertebe erken başlatılsın idi.”10
Kurulan bu temas sonrasında Taşkent merkezli Sovyet idaresi, kendileri ile beraber hareket eden Yaş Buharalılardan oluşan 18 kişilik komiteyi Âlim Han’ın yerine
iktidara geçirmeye çalışmışlardır11. Rus birliklerinin komutanı F. Kolesov ve Ceditler
ortak hareket ederek Buhara’ya saldırmışlar fakat bu saldırı başarısızlığa uğrayınca
Rus Komutan Kolesov ile Âlim Han arasında 25 Mart 1918 tarihinde Kızıltepe Anlaşması imzalanmıştır. Böylece Buhara Emîrliği bağımsızlığına kavuşmuştur12.
Bu gelişmeden sonra Âlim Han, Buhara’nın işgal edildiği 2 Eylül 1920 tarihine
kadar bağımsız hareket etmiştir. Yaş Buharalıların Kolesov ile ortak hareket ettiği
bu olaydan sonra bağımsızlığına da kavuşmuş olan Âlim Han, Yaş Buharalılara karşı
tavrını çok sertleştirmiştir. 1500’e yakın kişi cedit suçlaması ile öldürülmüş malları
müsadere edilmiştir. Bu baskılar sonucunda Ceditçilerin hicret yılları başlamış harekette parçalanma meydana gelmiştir. En önemlisi kurtulmak için Bolşeviklerin hakim olduğu bölgelere sığınan Yaş Buharalılar arasında yardım alma amacıyla Rusya
Komünist partisine yöneliş meydana gelmiştir. Böylece Yaş Buharalılar arasında devrimcilik fikri daha da ağırlık kazanmaya başlamış 25 Eylül 1918 yılında Taşkent’te,
Buhara Komünist Partisi Geçici Merkezi Komitesi kurulmuştur. Yaş Buharalıların sol
kanadı Komünist Parti çatısı altında birleşmişler ve önem kazanmaya başlamışlardır.
Böylece Rusya ve Taşkent Komünist partilerinin yardımı ile Buhara Komünist Partisi
kurulmuştur. Feyzullah Hocayev ise Ekim 1918 yılında Moskova’da Taşkent merkezli
Hayit, age, s. 261.
Koziyev, age, s. 52.
Hocayev, age, s. 116-117.
Ömer Raşidov –, Ulmascan Raşidov XX Asr Başlerıde Buhara Emîrligideki Siyasi ve İktisadi Cereyanler, Buhara Neşriyatı, Buhara 2011, s. 58.
12 O. Hayitov- H. Abuyev. “F. Kolesovnıng Buharage Yurışı ve Uning Akıbetlerı”, XX Asr Ahırı XX Asr
Başlerıde Buhara Mevzusıde Respublike İlmi Nezeri Encumenı Meteryallerı, Buhara Devlet Üniversitesi Neşriyatı, Buhara, 2010, s. 43. Seymour Becker, Russia’s Protectorates İn Central Asia (Bukhara
And Khiva, 1865-1924, RoutledgeCurzon, Newyork 2004, s. 267-268. Hayit, age, s. 262.
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Türkistan Cumhuriyeti Merkezi İcraiye Komitesinin Moskova’daki Temsilciliği bünyesinde Yaş Buharalılar Partisi temsilciliğini açarak burada propaganda faaliyetlerini
yürütmüştür. Moskova’daki Yaş Buharalılardan Feyzullah Hocayev ve Abulkadir Muhittinov gibi üyeler Bolşevik yönetimden maddi yardım almışlardır13.
16 Ekim 1918 tarihinde Moskova’da Feyzullah Hocayev tarafından Yaş Buharalılar hareketinin programı hazırlanarak ilan edilmiştir. Bu programda en önemli
husus, Yaş Buharalılar hareketi’nin amacının Buhara’da Demokratik bir cumhuriyet
kurmak olduğunun zikredilmesidir. Bolşeviklerin desteğini alan Yaş Buharalılar 1919
ortalarına gelindiğinde Taşkent, Semerkand, Merv, Kerki, Kette Kurgan ve Kagan
gibi merkezlerde temsilcilikler açmışlardır. Bu yılın sonuna kadar üç defa kurultay
tertip etmişlerdir. 1920 yılının Ocak ayında Feyzullah Hocayev tarafından Taşkent’de
İnkılabî Yaş Buharalılar Partisi Türkistan Merkezi Bürosu kurulmuştur. Böylece hareket partileşme sürecini tamamlamıştır. 15 Nisan 1920 tarihinde de Yaş Buharalılar
Partisinin yayın organı olan Uçkun gazetesi yayın hayatına dahil olarak propaganda
faaliyetlerine başlamıştır. Yaş Buharalılar Partisi Türkistan Merkezi Bürosu’nun 1314 Haziran 1920 yılında gerçekleştirdiği toplantıda daha öncesinden ilan edilmiş
olan parti programı onaylanmıştır. “Zulme karşı birleşiniz.” sloganı ile başlayan bu
programda, emîrlik yönetiminin silah zoru ile devrilmesi gerektiği vurgulanmıştır14
Yaş Buharalılar partisinin emîri devirecek silahlı gücünün olmadığı açık şekilde
ortada iken parti programında bu hususun zikredilmesi yukarıda özetlemeye çalışılan sürecin sonucu ile ilgilidir. Şubat ve Ekim devrimleri ile siyasallaşan hareket
emîrlik yönetiminin tutumları sayesinde Bolşevikler ile iş birliği yapmak zorunda
kalmışlardır. Bolşevikler de yardım bahanesi ile Buhara Emîrliğini işgal etmişlerdir.
Bu yardım Sovyet döneminde Buhara halkının kendi isteği ile Sovyetlere katıldığı
propagandasına da zemin hazırlamıştır. Bu durum Sovyet dönemi eserlerinin birinde
şu şekilde ifade edilmiştir: “Mahalli halk, kurtarıcısı olan Rus halkına ve Kızıl Ordu’ya
samimi minnettarlığını bildirdi”15.
Buhara Halk Sovyet Cumhuriyeti
Sovyetler cephesi ve Yaş Buharalılar cephesinde olgunlaşan şartlar neticesinde 2
Eylül 1920 tarihinde Yaş Buharalıların desteklediği Kızıl Ordu birlikleri Buhara’yı işgal ederek Âlim Han’ı ülkenin doğusuna çekilmeye mecbur bırakmıştır. Bolşeviklerin
yardımı ile iktidarı ele geçiren Yaş Buharalılar hareketi emîrlik yerine kurulan Buhara
Halk Sovyet Cumhuriyeti’ni 1924 yılına kadar idare etmişlerdir. İlk dönemlerde milliyetçi Yaş Buharalıların ısrarlı talepleri ve diğer siyasî sebepler dolayısıyla Sovyet Rusya Buhara’nın Sovyetleştirilmesi işini ileriki tarihlere ertelemiştir. Sovyetleştirilme
13 Halbayev – Razıkulov, “agm”. s. 195.
14 Koziyev, age, s. 53-54.
15 V. S. Grişin Buhara Revolyutsiyesınde Kızıl Armiyening İnternatsional Missiyesı, Ozbekıstan Neşriyatı, Taşkent 1973, s. 25
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sürecinde ilk basamak olarak Buhara Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasına Sovyetler tarafından izin verilmiştir16 İlk dönemlerde çok fazla hissedilmeyen Rus baskısı giderek
şiddetini arttırmış ve şartların olgunlaşması ile Bolşevik Ruslar kontrolü ele almıştır.
Buhara Emîrliği, Kızıl Ordu ve Yaş Buharalıların ortak operasyonu ile ele geçirildikten sonra, Yaş Buharalılar içinde ismi zikredilen Abdulvahid Burhanov, Mukammil
Burhanov, Sadreddin Ayni, Abdurrauf Fıtrat, Feyzullah Hocayev, Osman Hocayev,
Ataullah Hocayev, Abdulkadir Muhittinov, Musacan Saidcanov17 gibi isimlerin birçoğunun emîrlik sonrası kurulan Buhara Halk Sovyet Cumhuriyeti’nin yönetim kadrolarında yer almasının sebebi Sovyetlerin tercihi ile ilgilidir. Sovyetler asıl amaçlarını
bir süreliğine gizleme gereği duyarak Yaş Buharalılar ile birlikte çalışmışlardır. Zira
işgaldeki asli unsur Yaş Buharalılar birlikleri değil Rus Kızıl Ordusu olmuştur.
Yaş Buharalılar, sonraları anlayacakları bu gerçeğe rağmen büyük bir umut ve
samimiyetle cumhuriyet idaresine inanmışlardır. Daha hükümet kurulmadan önce,
yayın organları olan Buhara Ahbarı gazetesinde yayınladıkları yazıdan, gerçekleşen
devrimi kendilerinin yaptığına samimiyetle inandıkları anlaşılmaktadır.
28 Ağustos’ta Buhara’nın bütün şehirlerinde başlatılan inkılap hareketleri nihayet başarıya ulaştı. Bu sebeple asırlardan beri zulüm ve zillet içinde kalan Buhara
ülkesi de diğer bağımsız ülkeler safına katılmıştır. Buhara her türlü özgürlük nurları
ile aydınlanmaya başladı. İşte bizim amacımız bu gazete ile Buharalı vatandaşlara
inkılabımızı ve onun sebeplerini bildirmek tanıtmak ve onun faydalarını gerçekçi bir
şekilde onlara anlatmaktan ibarettir18
Buhara işgal edildikten sonra hakimiyet, Geçici Bütün Buhara İnkılabı Komitesi’nin eline geçmiştir. Geçici komite Sovyetlerin Türkistan’ı işgalini organize eden
Türkkomisye tarafından hazırlanan manifestoyu ilan etmiştir. Bu manifestoda Buhara Devleti “Bağımsız Buhara Sovyet Cumhuriyeti” olarak adlandırılmıştır. 11 Eylül
1920 tarihinde İnkılabî Yaş Buharalılar Partisi dağıtılıp onun üyelerinden birçoğu
Feyzullah Hocayev başkanlığında Buhara Komünist Partisine (BKP) geçmişlerdir. 14
Eylül’de de M.V Firunze başkanlığında BKP Merkez Komitesi, Geçici Bütün Buhara
İnkılabî Komitesi ve Rus temsilcilerinin katıldığı ortak toplantıda Abdulkadir Muhittinov başkanlığında yasama organı olan Bütün Buhara İnkılabî Komitesi ve Feyzullah Hocayev başkanlığında Cumhuriyet Hükümeti kurulmuştur. Bu hükümetin yaş
ortalaması 29 olup Feyzullah Hocayev bu tarihte 24 yaşındadır. Genç hükümetin
karşısında çok önemli görevler bulunmakta idi. Bu görevlerden en önemlisi kuşkusuz
Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) ve Buhara Halk Sovyet Cumhuriyeti’nin arasındaki ilişkiler olmuştur. Bu toplantıda alınan kararlar Sovyet yar16 İbrahim Yarkın, “Buhara Halk Cumhuriyeti ve Bunun Ortadan Kaldırılarak Sovyetler Birliğine İlhakı”,
Türk Kültürü, Sayı 124, Şubat 1973, s. 242.
17 Kahraman Recebov, “Yaş Buharalikler: Ulerning Şark Memleketlerıdeki Yaşler Hareketlerı Bılen Uzvi
Alakelerı”, Buhara Mevclerı, S. 2, Yıl 2005, s. 26.
18 Buhara Ahbarı Gazetesi, 9 Eylül 1920, s. 1.
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dımının işgale dönüştüğünün açık göstergesi olmuştur. Çünkü Buhara’da olan Kızıl
Ordu’nun bir süre kalması ve ihtiyaçlarının karşılanması, savaş ile ilgili organların ve
Buhara’daki harbî unsurların Sovyet idaresine bağlanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca
emîr ve onun dönemindeki idarecilerin, tüccarların, zenginlerin, din adamlarının
malları ile vakıf mallarına el konulmuştur19.
Yaş Buharalılar hareketinin kurumsal kimliğinin ortadan kalkmasını sağlayan Buhara Komünist Partisine katılma olayı cumhuriyetin resmi yayın organı olan Buhara
Ahbarı gazetesinde “Mühim İlan” başlığı ile verilmiştir.
“14 Eylül 1920 tarihinde Buhara’da İştirakiyun ve İnkılabî Yaş Buharalılar Partisi’nin
ortaklaşa düzenlediği toplantı gerçekleşmiştir. Bu toplantıda her iki partinin geleceği
tartışılmış aşağıdaki karar alınmıştır. Buhara İştirakiyun Partisi ve İnkılabî Yaş Buharalılar Partisi’nin amacında ve hedeflerinde hiçbir fark yoktur. Her iki partinin Buhara’nın
kaderi ile ilgili siyasî, toplumsal ve ekonomik istekleri birebir aynıdır. Bu sebeple işbu
tarihten itibaren İnkılabî Yaş Buharalılar Partisi ve Buhara İştirakiyun Partisi birleşmiştir. Buhara İştirakiyun Partisi idare heyeti azalığına İnkılabî Yaş Buharalılardan Feyzullah Hoca, Abdullah Hocaoğlu, Kari Yoldaş Polatoğlu yoldaşlar da dahil oldu”20.
Bu olay Yaş Buharalılar hareketinde Bolşevik Devrim’i ile başlayan Sovyet etkisinin
somut örneğidir. Yaş Buharalılar, Buhara Komünist Partisi içinde faaliyetlerine devam
etmişlerdir. Bu partinin, genç cumhuriyetin siyasî hayatında oynadığı başat rol düşünüldüğünde bu işin Yaş Buharalıların elini zayıflattığı ortada olan bir gerçektir.
Fakat Sovyetlerin ve onlara bağlı Buharalı komünistlerin bütün baskı ve sızmalarına rağmen inkılaptan sonraki ilk devrede milleti temsil eden kuruluşlarda ve hükümet idarelerinde yurduna ve milletine bağlı aydın, milliyetçi kişiler çoğunluğu
oluşturmuştur. Türkistan’ın değişik yerlerinden de milliyetçi aydınlar Buhara’ya gelerek değişik birimlerde faaliyetlerde bulunmuşlardır. Hükümetin milli hususiyetini
ortaya koyan en önemli gelişmelerden biri de Buhara’da uzun yıllar resmi dil olarak
kullanılan Farsça’nın yerine Türkçe’nin resmi dil olarak ilan edilmesi olmuştur21. Buhara Halk Cumhuriyeti’nin resmi yayın organı olan Buhara Ahbarı gazetesinde ilk
sayılarda birkaç Farsça yazı çıksa da diğer sayılarda kullanılan dil Türkçe olmuştur.
Gazetede Özbekçe tabirinin kullanılmaya başlanması 1924 yıllarının sonlarına denk
gelmektedir. Gazetenin 19 Ekim 1922 tarihli 103. sayısında, mitingde konuşan Rus
temsilcilerinin konuşmaları Ata Hoca tarafından “Türki dile” tercüme edilip halka
anlatıldı ifadesi kullanılmıştır22.
19 Dilaram Alimova -,Umar Raşidov XIX Ahırı XX Başlerıde Buharadaki Siyasi Hareketler ve Kureşler,
Buhara Devlet Unıversitıtı Neşriyatı, Buhara 2009, s. 58-59. M. Coraev. v.d Ozbekıstannıng Yengı
Tarihi, Ozbekıstan Sovyet Mustemlekeçılıgı Devrıde, 2. Kitap, Şark Neşrıyatı, Taşkent 2000,s. 130.
Kahraman Recebov Feyzullah Hocayev, Abu Matbuat Konsalt Neşriyatı, Taşkent 2011, s.15.
20 Buhara Ahbarı Gazetesi, 15 Eylül 1920, sayfa 1.
21 Yarkın, “agm”, s. 244.
22 Buhara Ahbarı Gazetesi, 19 Ekim 1922, s. 2.
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Sovyet Rusya, ülkenin işgal edilmesine karşı isyanların artması ve halk arasında
bir galeyana sebep vermemek için, bir yıllık zaman diliminde komünist olmayan
zümreleri bertaraf etme siyasetini hayata geçirmemiştir. Zaman geçtikçe Buhara
hükümeti üzerinde Moskova’nın baskısı artmaya başlamıştır. Sovyetlerin politikalarına muhalif olanların idareden uzaklaştırılmaya başlanması Yaş Buharalıların bir
kısmının Basmacı denilen Rus aleyhtarı silahlı güçlere katılmasına sebep olmuştur.
Sovyet Rusya temsilcileri tarafından 1922-23 yıllarında Sovyetleştirme yönündeki
baskılar artmış, bu duruma karşı çıkan bakanlar ve idareciler görevlerinden alınmıştır. Halkın tepkisinden çekinildiği için zirai krediler arttırılarak işçi sendikalarının hükümete katılımı sağlanmıştır. Eski idareciler, tüccarlar ve zenginler seçme ve seçilme
hakkından mahrum bırakılmışlardır. Nihayetinde 20 Eylül 1924 yılında Buhara Halk
Cumhuriyeti, sosyalist bir devlet olarak ilan edilmiştir23
Buhara Halk Cumhuriyetinde siyasî gücü emîrden alarak Yaş Buharalıların eline
veren Bolşeviklerin hedeflerinden bazıları da cumhuriyetin ekonomisini merkezden
(Moskova) idare etmek, ekonomik ıslahatlar yaparken Sovyetlerin çıkarlarını gözetmek, ham madde ve diğer kaynakları Buhara’dan merkeze taşımayı kolaylaştırmak
idi24. Sözde bağımsız iki ülkenin yaptığı anlaşma gibi gözüken anlaşmalar ile Buhara
Halk Cumhuriyeti zamanla Sovyetlerin uydusu bir devlet haline getirilmiştir. 4 Mart
1924 yılında Moskova’da RSFSC ile Buhara Halk Cumhuriyeti arasında ittifak anlaşması imzalanmıştır. 9 Ağustos 1922 yılında da iki ülke arasında ekonomik iş birliği
anlaşması yapılmıştı25. Bu anlaşmalar siyasî, ekonomik ve kültürel açıdan Buhara’yı
Moskova’ya bağlamıştır.
Yaş Buharalılar, Bolşeviklerin işçi köylü iktidarını kurup sömürge düzenine son
verecekleri, bütün halklara özgürlük verecekleri ve sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırıp eşitlik sağlayacağı gibi vaatlerine inanmışlardır. Bu vaatlerin boş olduğunu ve
kandırıldıklarını ileriki dönemlerde göreceklerdir. Milliyetçi ve halk düşmanı olarak
suçlanıp büyük çoğunluğu Stalin döneminde öldürülmüşlerdir26. Buhara Halk Cumhuriyeti’nin siyasî hayatı devam ederken Yaş Buharalıların büyük bir çoğunluğu bu
vaatlerin gerçekleştirileceği kanaatini taşımışlardır.
Harezm Halk Sovyet Cumhuriyeti
Hive Hanlığı ile Buhara Emirliği’nde meydana gelen siyasi gelişmeler ve işgal
süreci benzerlik göstermektedir. Tarihler 22 Aralık 1919’u gösterdiğinde Rusya
23 Yarkın, “agm”, s. 246.
24 Esrar Abducabbaroviç Perdayev, Buhara ve Harezmdeki İktisadi Kengeşler Faaliyetı (1920-1924 Yıller) Mirza Uluğbek Namıdekı Özbekıstan Milli Unıversıtıtı Tarih Fenlerı Namzedı İlmi Derecesını
Alış Içun Takdim Etılgen Disertetsiya Aftereferatı, Taşkent 2012, s. 15.
25 A. Şukurov, Buhara Respublikasınıng RCFSR Bılen Hemkarlıgı, Ozbekıstan CCR Fan Neşriyatı,
Taşkent 1972, s. 8.
26 Abdurrauf Fıtrat Buhara’da Ceditçilik – Eğitim Reformu Münazara ve Hind Seyyahının Kıssası, Haz:
Seyfettin Erşahin, Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara 2000, s. 9.
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Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin (RSFSC) Hive’deki en üst yetkilisi olarak
atanan G.B Skolov ve Amuderya orduları komutanı Şçerbakov, Hive Hanlığı’ndaki
isyan “etmiş halka yardım etmek” bahanesiyle, Hive topraklarını istila etme emrini
vermişlerdir. Ordu N.A. Şaydakov komutasındaki Kuzey birlikleri ve N.M. Şçerbakov komutasındaki güney birlikleri şeklinde iki bölüme ayrılmış idi. Yaş Hivelilerden
oluşan gönüllü birlikler güney birlikleri ile beraber hareket etmişlerdir.27 Hanlığın
kontrolünü elinde tutan Cüneyt Han28 kızıl askerlere karşı koysa da bir başarı elde
edememiştir. Kuzey birlikleri 14 Ocak’ta Köhne Urgenç’i ve Pursi‘yi, 16 Ocak’ta İlali’yi, 18 Ocak’ta da Taşoğuz’u işgal etmiştir. Savaşın kaderini belirleyen savaş güney
birlikleri ile Cüneyt Han arasında ocak ayının ortalarında Gazavat mevkiinde olmuştur. Savaşlarda ağır mağlubiyete uğrayan Cüneyt Han yanında kalan 100 atlı ile Karakum çölüne çekilmek zorunda kalmıştır.29 1 Şubat 1920 tarihinde Rus birlikleri ve
Yaş Hivelilerden oluşan Kızılordu, Hive şehrine girince, ismen han olan Said Abdullah
Han bu orduya karşı koyamayarak mağlubiyeti kabul etmiştir. Yaş Hivelilerin talebi
ve Rusların baskısı ile Said Abdullah 2 Şubat 1920 tarihinde tahttan vazgeçtiğini
toplanmış olan kalabalık önünde ilan etmiştir.30
Sovyet orduları hanlığın bütün topraklarını işgal ettikten sonra Sovyet Rusya’nın
Türkistan komisyonu üyesi ve Amuderya mıntıkası devrim komitesi başkanlığı görevini yapan Georgij Skalov 7 Şubat 1920 tarihinde Hive halkına şu çağrıda bulunmuştur.
“Sovyet Rusya rehberleri, başka halkların topraklarını hiçbir şekilde işgal etmek ya da
başka halklara karşı herhangi bir güç kullanmak istememektedir. Bütün komşuları ile
barış ve uzlaşma içinde yaşamak ister”.31 Bu ifadeler Sovyetlerin Türkistan topraklarını Ruslaştırma siyasetinin taktiksel gereği olarak sarf edilmiştir. Çünkü Bolşevik
Rusya’nın kendi içinde sorunlar yaşadığı ve Türkistan coğrafyasında silahlı direnişin
yoğun olduğu 1920 yılının başlarında taktik gereği ılımlı bir siyaset takip edilmiştir.
Sovyetler güçlendikçe gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlamıştır. Sovyet idarecileri Harezm Şuralar Cumhuriyeti’ni (HŞC) adım adım kontrolleri altına almışlar ve nihayetinde bu devleti ortadan kaldırarak topraklarını boy esasına göre kurulmuş olan Özbekistan ve Türkmenistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri arasında paylaştırmışlardır.
27 Musallam Coraev - Rüstem Nurilin, Ozbekıstannıng Yengı Tarihi, 2. Kitap, Ozbekıstan Sovyet Mustemlekeçılıgı Devrıde, Şark Neşrıyatı, Taşkent 2000, s. 119.
28 Asıl adı Kurban Muhammed Serdar olup 1857-1938 yılları arasında yaşamıştır. Bugünkü Türkmenistan Cumhuriyeti’ne bağlı Taşoğuz’da meskun Yamut Türkmenlerinin Cüneyt kabilesine bağlı olduğu
için bu isim ile anılmıştır. Hive Hanı İsfendiyar Han’ı öldürttükten sonra ismen han ilan edilen Said
Abdullah Han’ın yanında 1918-1920 yılları arasında Hive Hanlığını fiili olarak idare etmiştir. Hive
Hanlığı’nın işgalinden sonra Yaş Hiveliler hükümeti ve Ruslara karşı yürütülen muhalefet hareketinin
başını çekmiştir. Daha fazla bilgi için Bkz., Coraev.- Nurilin, age, s.215-216.
29 Nezaket Maksudovna Matkarimova, Harezmde Demokratik Hareketlerning Rivaclenışı Tarihi 19001924, Urgenç Devlet Unıversıtıtı Tarih Magıstırı Derecesını Alış İçun Disertetya, Urgenç 2002, s. 70.
30 Atamurad Koşcanov - Nimetcan Palvanov, Harezmdekı İctimai – Siyasi Cereyanler ve Hereketler, Abu
Matbuat-Konsalt Mıç, Taşkent 2007, s. 315.
31 Baymirza Hayit, Basmacılar: Türkistan Milli Mücadele Tarihi 1917-1934, TDV Yayınları, Ankara
1997, s. 108.

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

327

Sözde iç işlerinde bağımsız olan cumhuriyetler her bakımdan Sovyet Rusya’nın
sömürgesine dönüştürülmüşlerdir. Bu sürecin başlangıcını HŞC’nin kısa siyasi ömründe görmek mümkün olmuştur. Halk inkılabı şeklinde gösterilen bu işgal ile ilgili
Matniyazov’un;
“Cüneyt Han baskısı ve han zulmüne karşı yürütülen mücadeleden ustalık ile istifade eden Bolşevikler kendilerini halkı düşünen, özgürlük ve bağımsızlık havarisi
gibi göstermişler, gerçekte ise Çarlık sömürgeciliğinin yerini alan Sovyet sömürgeciliği için uğraşmışlardır”32
şeklindeki ifadeleri Türkistan coğrafyasında hem Çarlık hem de Sovyet dönemi
Rus varlığının gerçek yüzünü göstermesi açısından önemlidir. Bolşevikler bu amaçlarına ulaşmak için aceleci davranmamışlar yeni kurulan devletin iç dinamiklerini
ve bölgedeki gelişmeleri dikkate alarak adım adım hedeflerine ulaşmışlardır. G.B
Skalov, G.I Braydo, A. Izmaılov, R. Şakirov, Başmakov, Cefanov, I. M. Bık, A.A İoffe
gibi RSFSC, Türkfront ve Türkkomisye’nin Hive’deki vekilleri Bolşeviklerin çıkarlarını
korumaya ve yeni devlete nüfuz etmeye çalışmışlardır. Ruslar Hanlık yıkıldığı günden itibaren Sovyet hükümetine benzer bir devlet teşkilatı kurmaya ve ülke içindeki
siyasi durumdan istifade ederek hükümet darbeleri ile kendilerine yakın hükümetleri
iş başına getirmeye çalışmışlardır.33
Fakat her gelen hükümet imkan ölçüsünde Bolşeviklerin sömürgeci uygulamalarına karşı koymuştur. Çünkü bu devletin kuruluşunu sağlayan fikri düşünce, Türkistan coğrafyasının diğer bölgelerinde de görülen ve temelinde bu coğrafyayı içinde
bulunduğu çıkmazdan kurtarmayı hedefleyen ilerici ve milli hususiyetleri de içinde
barındıran Ceditçilik fikri olmuştur. Bu fikri hareket Hive’de modern, milli ve demokratik bir anayasa ilan etmeyi başarmış fakat Sovyet faktörü dolayısıyla bu anayasayı
tam anlamıyla uygulayamamıştır.
Hive’nin işgalinden sonra Yaş Hivelilerden komünist olmayan Cuma Niyaz Sultanmurad başkanlığında Kızılordu himayesiyle Haziran 1918 yılında Urgenç’te kurulmuş
olan Hive İhtilal Komitesi 1 Şubat 1920 tarihinde iktidarı ele geçirmiştir.34 Hive Hanlığı’nın son hanı Said Abdullah’ın tahttan vazgeçtiğine dair kararının 2 Şubat 1920
tarihinde halka okunmasından sonra Harezm’de savaşa destek verenlerden seçilen
geçici bir hükümet kurulmuştur. Siyasi durum dikkate alındığı için farklı boylara mensup kişilerce kurulan geçici hükümetin ilk işi hanlık döneminin baş veziri, yine ileri
gelen idarecilerden Şeripbay Bekkalov, Yasavulbaşı Taze Mahrem gibi devlet adamlarını önce hapse atmak ve kısa süre içerisinde de onları kurşuna dizmek olmuştur.35
32 Mayakup Matniyazov, Harezm Tarihi, Cilt 2, Harezm Tarihi ve Medeniyetı Orgenış İlmi Tedkikatlerı
Labaratoryesı, Urgenç 1997, s.29.
33 Sayib Haşimov, “Harezm Respublikesıde Sovyet Rejimi Yurıtgen Katağanler Tarihiden”, İlmi Habername, Andican Devlet Unıversıtıtı (ADU), No: 2, 2013, s.51.
34 Hayit, Türkistan Devletlerinin .., s 272.
35 Ömerbek Atacanoviç Şeripov, Hive Hanlıgı Tarihi, 1511-1920, El Harezmi Namıdekı Urgenç Devlet Unı-
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Yaş Hivelilere yardım etme bahanesi ile halk ihtilali şeklinde lanse edilen bu savaşta Hive’ye giren Rus ordusu içerisinde sadece 400 kişilik36 Yaş Hiveli gönüllüsü
yer almıştır. Yaş Hivelilerin bu desteği Sovyetler tarafından propaganda malzemesi olarak kullanıldığı için çok tartışılmıştır. Bağımsızlık sonrası Özbek tarihçileri bu
yardımı farklı şekilde ele almaya başlamışlardır. Bu hususta Palvan Niyaz Hacı Yusupov’un hatıralarını yayına hazırlayan Matniyazov şu ifadeleri kullanmıştır:
Bolşevikler kendi işgallerini dünyadan gizlemek adına Hive Hanlığı’ndaki olayları
Harezm Halk İnkılabı olarak ilan ettiler. Fakat gerçekte Harezm’de tam manasıyla
halk devrimi olmamış Bolşevikler tarafından muhalif Yaş Hiveliler desteği ile hükümet darbesi gerçekleştirilmiştir. Çünkü harekete halkın büyük çoğunluğu katılamamış sadece hanın idaresinden rahatsız olan az sayıdaki insan katılmıştır. Devrimi
gerçekleştiren esas güçler Bolşevikler ve onların askeri birlikleri olmuştur. Yaş Hiveliler ise onlara, baskıcı han idaresini yıkıp demokratik devlet kurmak amacıyla destek
vermişlerdir.37
Bu ifadeler hem Sovyetlerin propaganda usullerini göstermesi açısından hem
de bağımsızlık sonrası Özbekistanlı tarihçilerin tarihlerini yorumlamada yaşadıkları
değişimi göstermesi açısından önemlidir. Zira K. Rahmanov, O. Sadıkov38 ve bir çok
Sovyet dönemi yazarları Hive’de gerçekleşen olayları gerçekleri çarpıtarak Sovyetler
lehine değerlendirmeye çalışmışlardır.
Olaylara Sovyet bakışı ile değerlendiren Rahmanov eserinde Hive’nin Bolşeviklerin yardımı ile işgal edilmesi konusunda, Lenin’e yazılan mektuptan da alıntı yaparak, şu ifadeleri kullanmaktadır:
Hive’nin aklıselim emekçi ahalisi komşusu Türkistan Sovyet Cumhuriyeti ve onun
kahraman Kızılordusu’nun siyasi ve askeri yardımı sayesinde han zulmünden ve Cüneyt Han’ın şiddetli hücumlarından kurtulabileceklerine inanmışlar idi… 1919 yılının
mart ayında Tortköl Sovyeti, Hive’den gelen temsilcilerin ricasını dikkate aldı. Lenin’e aşağıdaki telgrafı gönderdi.
“Hive halkı Cüneyt Han zulmü altında azap çekmekte, Hive’yi özgürleştirecek
Sovyet askerlerinin gelişini sabırsızlık ile beklemekteler. Hive ahalisi zülüm altında
yaşarken özgürlük getirecek Kızılordu’ya kardeşlik duygularıyla selam göndermekte
ve özgür Sovyet Rusya’sına katılmayı istemektedir”.
Rus komünistlerinden oluşan Sovyet Türkistan askeri güçleri Hive ihtilal birliği
ile birlikte Hive’de halk ayaklanmasını gerçekleştirmek için geldi.39 Oysa ki, Hive’nin
versıtıtı, Tarih Fenlerı Namıdekı İlmi Derecesını Alış İçun Takdim Kılıngen Disertetiya, Urgenç 2009, 154.
36 agt, s 152.
37 Palvan Niyaz Hacı Yusupov, Yaş Hiveliler Tarihi ( Hatıralar), Neşırge Teyyarlegen M. Matniyazov,
Harezm Neşriyatı, Urgenç 1999, s. 28.
38 Kerim Rahmanov, Hive Harezm Halk Rivolitsiyesıning Beşigi, Ozbekıstan SSR Fen Neşriyatı, Taşkent
1970, Alim Sadıkov, Hive Halk Revolitsiyesıning Galebesı, Ozbekıstan SSR Fen Neşriyatı, Taşkent
1967.
39 Rahmanov, age, s.16.
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işgal edilmesinden sonra şehre gelen RSFSC temsilcisi D. İ. Braydo, Hive’de kaldığı
bir aylık süre zarfında işgal ile ilgili bilgi edinmiş talan ve zalimane hareketlerinden
dolayı askeri birliklerin kumandanlarından N. Şeydakov’a iki yıl, V. Uryedov’a da on
yıl hapis cezası vermiş, Redianov adlı komutanı da 25 Nisan’da idam etmiştir.40 Bu
gelişmeler Hive’deki olayın halk hareketi olmayıp bir işgal hareketi olduğunu ortaya
koymaktadır.
Geçici hükümetin ilk devresinde Han’ın da onayının alınması bir yana, kurulan
geçici hükümet Kızılordu’nun vesayetine rağmen kendi şartlarında demokratik bir
idare kurmaya çalışmıştır. Devrimci geçici hükümette Yaş Hiveliler Tortköl Komitesi
reisi ve iş adamı Molla Cuma Niyaz Sultanmuradov hükümet başkanlığına, şehir halkı
ve esnaf adına Yaş Hiveliler Partisi üyesi Matpenabay Madrahimov, ulema adına Ademahun Artikov, Türkmen kabile reisleri adına ise Molla Oraz Hocemuhammedov ve
Molla Nevruz Rozibaev hükümet üyeliğine seçilmişlerdir. Bu geçici hükümet haftada
en az iki defa toplanarak önemli konuları görüşmüş görev yaptıkları iki aylık süre
zarfında kanun koyma ve yürütme işlerini resmen icra etmişlerdir. Fakat yeterli kadroların bulunmaması sebebiyle hanlık dönemi memurları ve bekler eski görevlerinde
kalmaya devam etmişlerdir.41
9 Nisan 1920 tarihinde geçici hükümetin yapısında bazı değişikliklere gidilmiştir. Molla Cumaniyaz Sultanmuradov geçici hükümetin reisliği ve dışişleri bakanlığına, Adem Ahun Artıkov başkan yardımcılığına, Molla Nevruz Rozıbayev katipliğe,
Molla Oraz Hoca Muhammedcanov katip yardımcılığına, Matpenabay Madrahimov
maliye bakanlığına, Şeyhuddin Hasanov savaş bakanlığına, Palvan Niyaz Hacı Yusuopov devlet yüksek müfettişliğine, Eşan Kari Cabbarkulov tarım havvancılk bakanlığına, Molla Bekcan Rahmanov eğitim ve kültür bakanlığına, Baba Ahun Selimov
ise adalet bakanlığına atanmışlardır. Devrim karşıtları ile mücadele etmek adına üç
üyeli olarak kurulan Yüksek Devrim Mahkemesi, idam cezası vermeye yetkili kılınmış, mahkemenin başkanlığına Alimhan Akçurin, üyeliklerine ise Koşmemedhan Sepayev ve Baba Ahun Selimov atanmıştır. Ayrıca askeri bir teşkilat kurularak başına
Nazır Şalikarov atanmıştır. Adli suçlara bakmak üzere kurulan halk mahkemesine de
Abdulvahid Kerimov başkan olarak atanmıştır.42
İdari teşkilatlanma yanında geçici hükümetin halkın gündelik yaşamında değişiklilere sebep olacak uygulamaları başlatması da devleti kuran hareketin niteliğini
göstermesi açısından önemlidir. Örneğin zindana atma, boyunduruğa vurma, dayak
atma, asma, boğazlayarak ve boğarak öldürme gibi eski döneme ait cezalandırma
yöntemleri yürürlükten kaldırılmıştır. Sekiz saatlik çalışma usulü ve şikayetlerin ya40 Nimetcan Palvanov, Harezmdeki İctimai Hareketler ve Siyasi Partiyeler Tarihi, 1900-1924, Akademnashr Neşriyatı, Taşkent 2011, s. 80.
41 Koşcanov- Palvanov, age, s. 316; Matniyazov, age, s.27-28.
42 Matkarimova, agt, s 71-72.; Matniyazov, age, s.27.
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zılı olarak verilmesi, dilekçe yazma büroları gibi uygulamalar başlatılmıştır.43
Ayrıca geçici hükümet kısa süre zarfında RSFSC temsilcisi D. İ. Braydo’nun da
yardımları ile 8 ilköğretim okulu, öğretmen kursu, siyasi okul, kültür evi, çocuk
parkı, huzur evi, sinema açmıştır. RSFSC’den 40 milyon Ruble kredi alınarak halk
bankası kurulmuş ve milli para basılmıştır. İmar işlerine girişilerek Çarcuy – Hive
telgraf hattı kurulmuştur. İnkılap Koyaşı adlı gazete çıkarılmıştır. Ayrıca Hive Kızılordusu’nun kurulması için 18 tane Müslüman kumandan getirilmiştir. Hanın mülkleri,
faizcilik, vakıflar ve mahkemeler hakkında kararlar çıkartılarak hanın malları müsadere edilmiş, katiler hariç suçlular serbest bırakılmış, adil muhakemeler yapılmaya
çalışılmıştır.44
Geçici hükümetin vakıf politikası da hükümetin yapısı hakkında bize bilgi vermektedir. Vakıflar ortadan kaldırılmayıp bu yerlerden daha iyi istifade dilmesi adına
devlet vakıfların idaresi eğitim bakanlığının kontrolüne alınmıştır. Çıkarılan yönetmeliklerin şeriat hükümlerine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Mesela faizciler için
bir kanun çıkartılarak verilen borca % 10’dan fazla faiz uygulayanlara bir yıldan beş
yıla kadar hapis cezası uygulanması karara bağlanmıştır.45
Ayrıca geçici hükümet I. Bütün Harezm kurultayının yapılabilmesi için hazırlıklar
yapmış, 27-30 Nisan 1920 tarihinde gerçekleşen kurultayda geçici hükümet yerini
HŞC’nin ilk hükümetine bırakmıştır. Anayasal bir cumhuriyetin kurularak, kurulan
yeni devlete Harezm Şuralar Cumhuriyeti46 adının verildiği kurultayın demokratikleşme adına attığı en önemli adım geçici hükümet tarafından hazırlanmış olan anayasayı kabul etmiş olmasıdır.
Böylece anayasal cumhuriyet rejimine geçilerek geçici hükümet yerine yeni hükümet kurulmuştur. Devlet başkanlığına Palvan Niyaz Hacı Yusupov, yardımcılığına
ise Molla Cumaniyaz Sultanmuradov atanmıştır. Baba Ahun Selimov adliye, Molla
Bekcan Rahmanov eğitim, Eşan Kari Cabbarkulov tarım hayvancılık, Matpanabay
43 Matkarimova agt, s. 72.
44 Koşcanov- Palvanov, age, s.319-320.
45 Nadıre Doscanova Atabayeva, Rusiya Şura Hukumetining Harezm Respublikasıge Nısbeten Yurgızgen
Yengı Mustemlekeçılık Siyasetı,(1920-1925 yıl), Ozbekıstan Respublikesı Ali ve Orta Mahsus Talim
Vezırlıgı Urgenç Devlet Unıversıtıtı, Tarih Magıstırı Derecesı Alış Içun Dısertetya, Rehber M. Matniyazov, Urgenç 2003, s.63.
46 Devletin resmi adı ile ilgili kaynaklarda bir karışıklık söz konusudur. Kurulan devletin ası ile ilgili değişik çalışmalarda farklı isimler zikredilmektedir. Atabayeva tezinin 23 sayfasında bu devlete Harezm
Halk Şuralar Cumhuriyeti adı verildi ifadesini kullanmasına karşın tezinin başlığında Harezm Cumhuriyeti ifadesini kullanmıştır. Hatta devletin kuruluşunu sağlayan 30 Nisan 1920 tarihli anayasanın ilan
edildiği kitapçığında başlık olarak Harezm Şuralar Cumhuriyeti ifadesi yer alırken, metin içerisinde
Harezm Cumhuriyeti olarak da zikredilmiştir. Yarkın’da Harezm Halk Cumhuriyeti ifadesini kullanmıştır. Ayrıca bazı çalışmalarda devletin adı Harezm Halk Sovyet Cumhuriyeti olarak da zikredilmiştir.
Bkz., Matniyazov age, s. 30. Harezm Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti adını alması ancak 18-20 Ekim
1923 yılındaki IV Bütün Harezm Kurultayında kabul edilen anayasa ile olacaktır. Bkz., KoşcanovPalvanov, age, s.323 - 326. Devletin ismi I. anayasa kitapçığında Harezm Şuralar Cumhuriyeti olarak
zikredildiği için bütünlük olması açısından bu çalışmada Harezm Şuralar Cumhuriyeti (HŞC) adı bütün
dönemi kapsayacak şekilde kullanılmıştır.
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Madrahimov maliye, Hudaybergen Divanov devlet nezareti, Rıza Şakirov savaş, Nazır Şalikarov iç işleri, Gulam Ali Han Bahadır içtimai teminat, Hakim Babacanov zıraat bakanlıklarına, Abdulvahid Kari ise adliye bakanı yardımcılığına ve Koşmemedhan
Sapiev nazırlar şurası reisliği ikinci yardımcılığına seçilmişlerdir.47
28 Mayıs 1920 yılında HŞC’nin siyasi hayatında derin izler bırakacak olan Harezm
Komünist (İştirakiyun) Partisi (HKP) birinci konferansı tertip edilerek yeni partinin
yönetimi belirlenmiştir. Parti başkanlığına Akçurin seçilmesine karşın onun Buhara’daki başka bir göreve atanması üzerine Harezm Komünist Partisi Merkez Komitesi
başkanlığına Molla Cumaniyaz Sultanmuradov seçilmiştir. Komünist partinin kurulması üzerine merkezden gelen üyelerin baskıları yüzünden milli hususiyetleri daha
ağır basan Yaş Hiveliler Partisi faaliyetlerini durdurmak mecburiyetinde kalmıştır.
Yaş Hiveliler Partisi üyelerinden birçoğu HKP’ye geçmek zorunda kalmışlardır. Fakat
yeni partiye geçen üyelerin birçoğu milli hususiyetlerini yeni partide de korumaya devam etmişlerdir.48 Bu gelişme HŞC’nin fiilen Sovyetleştirilmesinde atılan en
önemli adımlardan biri olmuştur. Çünkü yeni kurulan devletin iç siyasetinin şekillenmesinde bu parti önemli rol oynamıştır. Oysa ki Hive, Kızılordu tarafından işgal
edilene kadar bu bölgede hiçbir yerli komünist bulunmamakta idi. İhtilâl döneminde
Hive’de, Yaş Hiveliler adında sadece bir siyasi parti vardı. Yaş Hivelilerin oluşum esnasında komünist düşünce ile uzaktan yakından bir ilgileri bulunmayan Harezm’deki
milliyetçi liderler ve siyaset adamları, Sovyet Rusya ile iyi münasebetlerde bulunma
hususundaki iyi niyetlerine rağmen, sonraki dönemde çeşitli sebeplerle bulundukları
mevkilerden uzaklaştırılmışlardır. Harezm’deki siyasi ve idari hayatın en can alıcı
noktalarına komünistler getirilmiştir.49 Komünist düşüncedeki yerli aydınların ortaya
çıkmasında ve olayların bu şekilde Sovyetlerin lehine gelişmesinde HKP’sinin kurulması ve çalışmaları önemli rol oynamıştır.
HKP’nin faaliyetleri yanında iki ülke arsında yapılan antlaşmalar da HŞC’yi adım
adım Sovyetlere yaklaştırmıştır. 13 Eylül 1920 tarihinde Moskova’da RSFSC ile HŞC
arasında ittifak antlaşması imzalanmıştır. Bütün halkların kendi kendini idare etme
hakkına sahip olduğunu teyit eden Sovyetler hükümeti bu anlaşma ile Çarlık dönemi politikalardan vazgeçildiğini beyan etmiştir. HŞC’nin tam bağımsızlığı RSFSC
tarafından tanınmıştır. Bu anlaşmaya göre RSFSC çarlık ve onun vasıta organları
ile çarlık döneminde imzalanan anlaşmaları geçersiz saymıştır. Çarlık Rusya’sının ve
47 Atabayeva, agt, s.24. Bazı çalışmalarda yukarıda zikredilen isimler farklıdır. Yarkın’a göre; Hükümet
başkanlığına Palvan Niyaz Hacı Yusuopov’un, başbakanlığına Baba Ahun Selimov, dışişleri bakanlığına Oraz Hoca Muhammedcanov, iç işleri bakanlığına Molla Cumaniyaz Sultanmuradov, eğitim
bakanlığına Molla Bekcan, savunma bakanlığına Hasanov, ekonomi bakanlığına Nur Muhammed Babaov, askeri kuvvetler başkomutanlığına da Taşkentli Mir Şerefov seçilmiştir. Bkz., İbrahim Yarkın,
“Hive Hanlığı’nın Ortadan Kaldırılarak, Harezm Halk Cumhuriyetinin Kuruluşu ve Sonunda Sovyetler
Birliğine İlhakı”, Türk Kültürü, S.99, Yıl IX, (Ocak 1971), s. (57) 241.
48 Matniyazov, age, s. 31-32.
49 Füsun Kara, “Harezm (Hive) Halk Cumhuriyeti”, Türkler, Cilt 18, Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.810.
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onların temsilcilerinin bütün menkul ve gayrı menkullerini HŞC’ye devredilmiştir.
RSFSC, HŞC’ye öğretmen, teknik eleman ve ihtiyaç duyulan sahalarda teknik yardım
sözü vermiştir.50
24 maddeden oluşan bu anlaşma yanında yine aynı tarihte 15 maddeden oluşan ticaret antlaşması da imzalanmıştır. Antlaşmaları RSFSC adına G.V Çiçerin, L.M
Karahan, HŞC adına Baba Ahun Selimov, Molla Oraz Hocamuhammedov ve Molla
Nurmuhammed Babaev imzalamışlardır. Antlaşma tarihinde mevcut olan HŞC sınırı
tanınmış olmasına rağmen bu antlaşmanın HŞC’nin egemenliğini sağlayacak önemli
maddeleri kağıt üzerinde kalmıştır. Çünkü RSFSC hükümeti Harezm içindeki temsilcileri yoluyla yeni kurulan cumhuriyetin iç işlerine müdahale etmeye devam etmiştir.51
Eğitim bakanlığının 18 yaşına kadar olan kız çocuklarının tespiti ile ilgili çalışmasına itiraz eden halk 23 Haziran 1920 tarihinde Muhammed Emin Han medresesi
yanında İbrahim Ahun başkanlığında bir gösteri yapmışlardır. Bu gösteri Ruslar tarafından kanlı şekilde bastırılarak hanlık devrinde Kazi Kelanlık görevini ifa eden İbrahim Ahun, Refik Ahun, Seidcan Kari, Molla Muhammedniyaz Bedihanlı, Muhammed
Emin Ahun ve birçok kişi kurşuna dizilmiştir. Çıkan olaylar bahane edilerek devrik
han Said Abdullah Han ve ahfadı ile birçok ileri gelen devlet adamı Rusya ve Türkistan’ın değişik bölgelerine sürgün edilmişlerdir. Bu hadiseler Harezmdeki Sovyet
vekillerinin gücünü ve asli görevini göstermesi açısından dikkat çekici gelişmelerdir.
Yine aynı yılın eylül ayı ortalarında HŞC nazırlar şurasının ikinci yardımcısı Koşmedcan Sapiev’in ve ona bağlı olan yüz kişilik Türkmen atlı birliğin hiçbir mahkeme
kararı olmadan Sovyet temsilcisi R. Şakirov emri ile Yusupov hükümeti döneminde
kurşuna dizilmesi, Özbekler ile Türkmenler arasındaki sürtüşmeyi alevlendirmiştir.
Bu olay da yeni hükümetin yıpranmasına sebep olmuş, bu durum da HŞC’yi Sovyetlere yaklaştıran olaylar dizisine bir tuğla daha koymuştur.52
Yapılan antlaşmalar ile Sovyetlerin kontrolüne girmeye başlayan milli hükümetin
başını en çok ağrıtan meselelerden biri de hanlık döneminden miras kalan Cüneyt
Han meselesi olmuştur. Yeni hükümet için ciddi bir tehdit olan Cüneyt Han’a ve ülke
içinde Bolşevik idareciler ile yerli idareciler arasındaki sorunlara müdahale etmek
amacıyla RSFSC muhtar vekili Fergana Birliği Kumandanı M. Safanov Hive’ye gönderilmiştir. Onunla birlikte Türkfront’un 3. süvari birliği de Hive’ye gelmiştir. Safanov’un Hive’ye gelmesi yerli idarecilerin elini zayıflatmıştır. Çünkü Safanov’un ilk işi
17 Kasım 1920 tarihinde ordu içinde siyasi başkanlık diye bir birim kurarak başına
geçmek olmuştur. Kızılordu birliklerinde Yaş Hivelilere meyilli olan askerler ordudan
atılmıştır. Onun bu faaliyetlerine karşılık Harezm hükümeti bağımsız hareket etmeye
çalışsa da, Eylül 1919 tarihinde kurulan RSFSC Merkezi İcra Komitesi ve Halk Ko50 Ömer Tohtahanov, Sovyet Hive Munasebetı ve Uning Rivaclenışı (1917-1920 Yıller), Kızıl Ozbekıstan-Pravda Vostaka-Ozbekıstan Surh Birleşgen Neşriyatı, Taşkent 1960, s. 44.
51 Matkarimova, agt, s. 75-76.
52 Koşcanov- Palvanov, age, s.324; Matkarimova, agt, s.76.
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miserleri Meclisi’nin Türkistan İşleri Muhtar Komisyonu’nun (Türkkomisye) tutumları
buna izin vermemiştir.53
1921 yılının başlarında Sovyet vekili M. Safanov, Kızılordu siyasi başkanı Hamza
Musayev, Harezm hükümeti savaş bakanı Şeyhuddin Hasanov ile Yusupov arasında
görüş ayrılıkları ve mücadele başladı. H. Musayev ve Ş Hasanov hükümet darbesi
yaparak Yusupov hükümetini devirmeyi teklif etmişlerdir. Yusupov hükümeti, İslam
dinine mensup halkın dini değerlerine saygı gösterip Türk halkları ile iyi komşuluk
ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarından dolayı Pantürkizm ve Panislamizm taraftarı
diye suçlanmışlardır. Safanov’un ikinci kurultay seçimlerinde emekçi olmayanların
oy kullanmaması isteği Yusupov hükümeti tarafından reddedilmiştir. Bu gelişme
üzerine, Safanov, hükümetin yerli halkın topluca Kızılordu tarafından öldürüleceği
haberlerini yaydığını bahane olarak kullanmıştır. Daha önce vaatler ile kandırdığı
Türkmen beylerinin bir kısmının da desteği ile Yusupov hükümetine karşı harekete
geçmiştir. 6 Mart 1921 tarihinde M Safanov’un emri ve Hive’deki Kızılordu siyasi
temsilcisinin teşvikleri ile HKP gençlik kolları ve kızıl askerler bir miting düzenlemişlerdir. Yaşanan kargaşada silahlı birlikler hükümet binasına girerek hükümet üyelerinden yakalayabildiklerini hapse atmışlardır. Palvan Niyaz Hacı Yusupov, savunma
bakanı Şalikarov ve bazı hükümet üyeleri kaçmayı başarmışlardır. Aynı gün altı kişiden oluşan geçici bir hükümet kurulmuş,54 böylece HŞC’nin Yaş Hiveliler Partisi
tarafından kurulan ilk hükümeti yapılan darbe ile yıkılmıştır.
Yusupov yeni kurulan devleti anayasal zeminde bağımsız ve milli nitelikli bir devlet şeklinde örgütlemeye çalıştığından dolayı devrilmiştir.55 Ayrıca dini konularda
da Bolşevikler ile fikri ayrılığa düşmüş bu hususta vakıfların durumu ile ilgili yürüttüğü politikalar devrilmesinde etkili olmuştur. Yusupov bir meclis konuşmasında
vakıflar ile ilgili şunları söylemiştir. “Ben hayatta olduğum sürece vakıflar serbest
kalacaklardır. Onlardan elde edilen gelirler şeriata uygun olarak cami, medrese ve
din adamları için harcanacaktır”.56 Bu sözleri sarf eden bir idarecinin RSFSC ve onların Harezm’deki uzantıları tarafından desteklenmesi mümkün olmadığından dolayı
Yusupov ve hükümeti devrilmiştir.
Yusupov daha sonra affedilmesine rağmen devlet işlerinden ve siyasetten el çektirilmiştir. Yeni kurulan geçici hükümet 15-23 Mayıs tarihleri arasında halk vekillerinin katılımıyla II. Bütün Harezm Kurultayı’nı gerçekleştirmiştir. Harezm Merkezi İcra
Komitesinin (HMİK) başkanlığına Muhammedrahim Allabergenov, Halk Nazırlar Mec53 Coraev –Nurilin, age, s. 216-217.
54 Matniyazov, age s. 34; Yarkın agm, s. (60) 244.
55 Dilaram Agzamovna Alimova, Mustebit Tuzimning Ozbekıstan Milli Baylıklerını Teleş Siyasetı Tarih
Şahidligi ve Sebeklerı (1865-1990 Yıller), Şark Neşrıyat – Matbaa Konsernı Baş Tahririyetı, Taşkent
2000, s. 75.
56 Egembergen Kazakov, Harezm Respublikası Hükümetining İslam Dini ve Ruhanilerge Nısbeten Alıp
Bergen Siyasetı (1920-1924) Ozbekıstan Respublikası El Harezmi Devlet Unıversıtıtı Tarih Fenlerı
Namzedı İlmi Derecesı Alış İçun Disertetiya, (Rehber I.A. Alimov), Urgenç 1996, s. 68
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lisi’nin reisliğine de Karakalpaklı Menglı Hoca Ibnıyeminov seçildi. Kurultayda Yaş Hiveliler hükümetinin siyaseti, “halka karşı yürütülen siyaset” şeklinde suçlanmıştır.57
II. Bütün Harezm Kurultayı’nda yeni anayasa kabul edilip 60 kişiden oluşan Harezm İcra Komitesi kuruldu. 1921 yılının eylül ayında toplanan icra komitesi, HMİK’in
üzerine düşen görevi yapamadığı suçlamasıyla komite başkanı Muhammedrahim
Allabergenov’u görevinden alarak adalet bakanı Atamahsumahun Muhammedrahimov’u komite başkanlığına atadı.58
M. Allabergenov kısa süren iktidarında mesnetsiz suçlamalara maruz kalmış, iktidardan düşürüldükten sonra da ölüme mahkum edilmiştir. Eylül ayında M. Allaberganaov yerine atanmış olan A. Muhammedrahimov da kendinden önceki idareciler
gibi devlet işlerini bağımsız şekilde yürütmeye çalışmıştır. A. Muhammedrahimov 9
Ekim 1921 tarihli MİK kararı ile II. Bütün Harezm Kurultayı’nda vakıflar ile ilgili alınan kararı geçersiz ilan etmiştir. Türkkomisye onu ruhanileri korumakla suçlamıştır.
Türkkomisye reisi A.A Ioffe hükümetin aldığı bu kararları geçersiz saymaya çalışınca
A. Muhammedrahimov, A.A. Ioffe’ye HŞC’nin iç işlerine karışmaması, karışması durumunda 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğine dair bir ultimatom vermiştir.
Bu tavrından da anlaşılacağı üzere A. Muhammedrahimov ülkeyi bağımsız bir ülke
gibi idare etmeye çalışmıştır. Ülkenin işgali sırasında talan edilen tarihi eserler Moskova’ya götürüldüğünden, kendi iktidarı döneminde bu gelişmelerin önünü almak
adına, 15 Ekim 1921 tarihinde bir karar çıkartmıştır. Afganistan, Buhara ve diğer
devletler ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesi adına karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasına
çalışmıştır. HKP ileri gelenlerinin faaliyetlerini engellemeye çalışmış, HMİK dışında
ikinci bir hükümetin olmadığını beyan etmiştir. O dönemde RSFSC’nin Harezm’de
bulunan temsilcisi I.M.Bık 10 Kasım 1921 tarihinde dışişleri bakanlığına gönderdiği
mektupta mevcut durumu; “Harezm hükümetinin yöneticileri Harezm için gerekli
değildir. Hükümet tamamen Menglı Hoca Ibnıyeminov ve A. Muhammedrahimov’un
eline geçmiştir” şeklinde özetlemiştir.59
Harezm idarecilerinin bağımsız hareket etmesi Bolşeviklerin hoşuna gitmemiş
merkezden hükümetin değiştirilmesine dair talimat gelince Bolşevikler girişimlere başlamışlardır. 27 Kasım 1921 tarihinde HKP merkezi komitesi, HMİK ve Halk
Nazırlar Meclisi tarafından bir toplantı tertip edilmiştir. Bu toplantıda MİK Reisi A.
Muhammedrahimov, Harezm Halk Nazırlar Meclisi Reisi Menglı Hoca Ibnıyeminov,
yine hükümet üyelerinden HMİK üyesi Molla Bekcan Rahmanov, icra komitesi başkanı Muhammedcan Abdalov, maliye bakanı Muhammed Yusuf Atacanov, içişleri
bakanı Hasan Ermatov, dışişleri bakanı Molla Oraz Hocamuhammedov, savunma
bakanı Mirkamil Mirşarapov ve diğer yöneticilerden Trigulov, Egaydaov. Yungırov
57 Haşimov, agm, s. 50.
58 Matkarimova, agt, s. 80; Matniyazov, age, s. 35.
59 Matniyazov, age, s.36; Haşimov, agm, s. 52.
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gibiler Harezm halkının düşmanı olarak ilan edilmişlerdir. Toplantıya katılmayıp
Alakulhan medresesinde saklanan HMİK başkanı A. Muhammedrahimov çıkan çatışmada öldürülmüştür.60
A. Muhammedrahimov’un çaresizliği aslında HŞC’yi idare eden idarecilerin içinde bulunduğu çıkmazı göstermesi açısından ibretlik bir gelişmedir. Harezm’de Rus
hakimiyetini sağlayan Türkomisye, HKP ve Rus temsilcilerinin en önemli dayanağı
kuşkusuz hazır kıta bekleyen Kızılordu birlikleri olmuştur. Buna karşın HŞC hükümetleri Bolşeviklerin kanunsuz işlerine karşı koyamamasının en önemli etkeni de
elinde etkili silahlı bir gücün olmayışıdır. Çünkü A. Muhammedrahimov’un ölümü
ile neticelenen hükümet darbesinden sonra 1921 yılının aralık ayında bir toplantı
tertip edilmiştir. HŞC’nin oluşturulmak istenen askeri gücünün sadece bir süvari ve
piyade birliği ile sınırlanması Bolşeviklerin baskısı sonucu alınan karar ile resmiyet
kazanmıştır. Askeri gücün bu kadar sınırlandırılması aslında ismen de olsa var olan
ülke bağımsızlığının fiilen sona ermesi anlamına gelmiştir.61
Bağımsız hareket etmeye çalışan A. Muhammedrahimov’un iktidarının devrilmesinden (27 Kasım 1921) devletin Özbekistan ve Türkmenistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri arasında pay edilerek ortadan kaldırıldığı 1924 yılının kasım ayına kadar
sırasıyla Y. Muradov, A. Haciyev, K.Sepaev, S. Cumaniyazov N. Eytakav62devleti ismen idare etmişlerdir. Bu dönem HŞC’nin tam anlamı ile Sovyet kontrolüne girdiği
ve neticede siyasi varlığının sona erdiği dönemdir. Bu sebeple 27 Kasım 1921 tarihinde gerçekleşen hükümet darbesinin öncesini ve sonrasını Sovyetleşme açısından
farklı şekilde değerlendirmek gerekir.
HŞC’nin yabancı ülkeler ile ticaret yapma çalışmaları üzerine 29 Haziran 1922
tarihinde HŞC ile RSFSC arasında ticaret antlaşması yapılmış bu antlaşmaya göre
Harezm hükümeti yabancı ülkeler ile serbest ticaret yapma hakkına kavuşmuştur.
Fakat anlaşmanın 6. maddesindeki “Harezm Halk Cumhuriyeti’nin yabancı ülkeler
ile ticaretini Rusya hükümetinin izni ile yapılacağı” ifadesi bu ticaretin Rusya’nın
kontrolünde yapılmasına sebep olmuştur. Moskova’da, Harezm hükümeti bir ticaret
acenteliği kurmuş, Moskova’daki ticaret idaresi ile yapılan görüşmeler neticesinde
HŞC Rusya nezaretinde ithalat ve ihracat yapma hakkına kavuşmuştur.63
20 Temmuz 1922 tarihinde bütün Harezm Sovyetlerinin III. Kurultayı gerçekleştirilmiştir. Yeni bir anayasa hazırlanarak Kızılordu’ya geniş haklar verilmiştir. MİK
yeniden oluşturularak başkanlığına Abdulla Haciyev getirilmiştir.64 Bu iktidar dö60 Coraev – Nurilin, age, s. 220. Bazı çalışmalarda, A. Muhammedrahimov’un öldürülmediği, hapisten
kaçarak muhalefet saflarına katıldığı ifade edilmektedir. Bkz., Kara, “agm” s. 811.
61 Yusupov, age, s. 88; Coraev – Nurilin, age, s. 220.
62 Kazakov, agt, s. 66.
63 Şevket. Saidov, “Harezm Halk Sovyet Respublikesining Finlendiye Bılen Sevda Alakelerı Tarihiden”,
Ozbekıstan Tarihi, ORFA Fan Neşriyatı, S. 2, Yıl 2003,s. 30.
64 Matniyazov, age, s. 38.
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neminde, 15 Kasım 1922 tarihinde, Basmacı65 ve isyancılara karşı mücadele için
olağan üstü tedbirler kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna binaen üç kişilik mahkeme
oluşturulmuştur. Bu mahkemeye Basmacılar ve onlara yardım ettiklerinden şüphelenenleri 24 saat içinde kurşuna dizme yetkisi verilmiştir.66 A. Haciyev döneminde
gerçekleştirilen en önemli işlerden biri de RKP Orta Asya Bürosunun HKP’de yürüttüğü “safları temizleme” operasyonu olmuştur. 1 Şubat 1922 tarihinde HKP, RKP’ye
katılmış, RKP partisinin XI toplantısına Madrahim Saydaşev ve Zarif Hudayberganov
HKP’yi temsil etmişlerdir. Bu olay ile HKP, RKP’sinin bir şubesi haline gelmiştir. 1923
yılında yapılan operasyonlar ile HKP’nin %50 sinden çoğu tüccar ve molla oldukları
gerekçesi ile partiden uzaklaştırılmışlardır.67
Bolşevikler siyasi alanda yapılanlar ile yetinmeyerek Harezm’in ekonomik bağımsızlığına da müdahale etmişlerdir. RKP Merkezi Komitesi’nin siyasi bürosunun
kararına binaen Türkistan, Buhara ve Harezm Cumhuriyetlerinde ekonomik birleşme
adına çalışmalar başlatılmıştır. RKP Merkez Komitesi’nin Orta Asya Bürosu temsilcileri 5-9 Mart 1923 tarihinde bu cumhuriyetlerin ekonomik birliğini sağlama adına I.
Ekonomik Konferansını düzenlediler. Bu konferansta alınan kararlar ile cumhuriyetlerin ekonomik, mali ve siyasi faaliyetleri RSFSC’nin kontrolüne geçmekle kalmadı
bu cumhuriyetlerin idareleri de bir bakıma Sovyetlerin eline geçmiş oldu. Üç ülkenin
para ve gümrük uygulamalarının birleştirilmesi ordudan sonra bağımsızlığın göstergesi olan ekonomik bağımsızlığın da ortadan kalkmasına sebep olmuştur.68
18-20 Ekim 1923 tarihleri arasında Bütün Harezm Sovyetlerinin IV. Kurultayı
gerçekleştirilmiştir. Bu kurultayda yeni bir anayasa kabul edilerek devletin ismi Harezm Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (HSSC) olarak değiştirilmiştir. Yeni anayasaya
göre karşı devrimci olarak nitelenen mollalar, imamlar, işanlar69, ulemalar, eski me65

66
67
68
69

Basmacı veya Basmacılık terimi Sovyetlerin Türkistan’ı işgali sırasında bu işgale karşı koyanları ve
yürüttükleri hareketi küçük düşürme adına Sovyetler tarafından kullanılıp yaygınlaştırılan bir terimdir.
Basmak fiilinden türetilen bu terim haydut, yol kesen, eşkıya gibi anlamlarda kullanılmış fakat daha
sonra milli mücadele taraftarlarını ifade eden bir terime dönüşmüştür. Bkz., Baymirza Hayit, Basmacılar:Türkistan Milli Mücadele Tarihi 1917- 1934, TDV Yayınları, Ankara,1997. Ali Bademci, Korbaşılar :1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi ve Enver Paşa, Kutluğ Yayınları, İstanbul 1975. Ali
Bademci, Türkistan’da Enver Paşa’nın Umumi Muhaberat Müdürü Molla Nazif’in Hatıraları: Sarıklı
Basmacı, Ötüken Yayınları, İstanbul 2010. Mustafa Çokayev (Çokay), “The Basmaji Movement in
Turkestan” , The Asiatic Review, (London) 1928. Vol. XXIV, Part 78, s. 273-288. Çeviren; Eşref Bengi
Özbilen, “Türkistan’da Basmacı Hareketi”, Türkistan, Yıl I, S., 4, 1988, s. 13-18.
Haşimov, agm, s.53.
Matkarimova, agt, s. 85; Koşcanov- Palvanov, age, 334.
Coraev – Nurilin, age, s. 221.
Türkistan ve İdil Havzası Türklerinde sufi, keramet sahibi, veli manalarında ulema ve şeyhlere verilen
bir unvandır. Bkz., Ferit Develioğlu, Osmanlıca -Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları,
Ankara 2002, s.465. Ensar Göçmez, Afganistan’dan Gelen Göçmen Özbeklerin Sosyo- Kültürel ve
Dini Hayatları Üzerine Sosyolojik bir Araştırma ( Hatay ili Ovakent Beldesi Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2009, adlı çalışmasında
Afganistan’dan gelerek Hatay iline yerleşen Özbek kökenli göçmenler arasında İşanların peygamber
soyundan geldiklerine dair bir anlayışın olduğunu ifade etmektedir.

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

337

murlar, hanzadeler, askerler, tüccarlar ve zenginler seçme seçilme hakkından mahrum bırakılmışlardır. Vakıf ve şahsi mülklere de el konulmuştur. 22 Ekim’de yeni bir
HMİK kurularak başına Kerim Sepaev atandı. Kurultayda alınan kararlar ve uygulanan
yeni sosyalizm yolu halkın tepkisine sebep olmuş halktan birçok kişi silahlı muhalefet
safına katılmıştır. 1924 yılının Ocak ayında meydana gelen isyan Kızılordu birlikleri tarafından kanlı şekilde bastırılmıştır. Cüneyt Han’ın başrol oynadığı bu isyan o
kadar etkili olmuştur ki, 16 Ocak’ta ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmiştir.70
Cüneyd Han’ın Hive’yi kuşatmasından 4 gün önce, yani 6 Ocak 1924 tarihinde, RKP
Merkez Komitesi’nin Orta Asya Bürosu, Anti-Sovyet ayaklanmanın bastırılması için
Hive’ye birlik gönderilmesi talimatını vermiştir. Bu talimat üzerine 4 Şubat 1924
tarihinde 82. Süvari Alayı Hive’ye ulaşmıştır.71 Yaşanan bu olaylar HŞC’in ortadan
kaldırılması için hazırlanan zemine katkı sağlamıştır.
28 Nisan 1924 tarihinde RKP Merkez Komitesi Orta Asya Bürosu, Türkistan Otonom
Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti, Buhara Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve yeni adıyla
Harezm Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti vekilleri ile bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda Türkistan’da boy esasına göre devletlerin kurulacağını dile getirilerek bu amaçla
komisyonlar kurulmuştur. RKP Merkez Komitesi Orta Asya Bürosu 5 Ağustos 1924
tarihinde, HKP’nin teklifine binaen HSSC’yi Orta Asya milli devletlerinin birleştirilmesi
projesine dahil etmiştir. 2 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Bütün Harezm
Şuralar V. Kurultayı’nda HSSC’nin ortadan kaldırılarak kurulma aşamasında olan yeni
devletlere katılması yönünde kararı alınınca, 23 Kasım 1924 tarihinde HSSC MİK de
aynı kararı almıştır. Alınan karara binaen HMİK ve Harezm İcra Komitesi faaliyetlerini
30 Kasım 1924 tarihinde fiilen durdurmuştur.72 Böylece yaklaşık 4 yıl yaşamasına
müsaade edilen bu cumhuriyetin toprakları yeni kurulan Özbekistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti ile Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında pay edilmiştir.
Zaten Lenin ve diğer komünistler hiçbir zaman Buhara ve Harezm cumhuriyetlerini
Türkistan halkları için sürekli idari yapılar olarak düşünmemişlerdir.73
Sonuç
Bolşevik ihtilalının ortaya çıması ile Buhara Emirliği ve Hive Hanlığı’ndaki ceditçi
yaşlar hareketi farklı bir mecraya kaymıştır. Her iki devletteki hareket tek başlarına
mevcut yönetimleri ortadan kaldıramayacaklarını düşünerek Bolşevikler ile birlikte
hareket etmeye başlamışlardır. Yaşlar hareketi Bolşeviklerin etkisine girmiştir. Kültürel ve eğitim alanında yenileşmeyi hedefleyen hareket devrimci bir harekete dönüş70
71
72
73

Matniyazov, age, s. 39; Coraev – Nurilin, age, s.222; Koşcanov- Palvanov, age, s.237.
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Gregory Gleason, “Orta Asya’da 1924 Sınır Düzenlemeleri: Modern Sınır İlişkilerinin Tarihi Boyutları”, Türkler, Cilt 18, Çev: M. Faruk Çakır, Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca,
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.858.

338

DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

müştür. Mücadele tikleri siyasi yapının olumsuz tutumları Yaşlar hareketi mensuplarını Bolşevikler ile işbirliği yapmaya itmiştir. Bolşevikler de bu nazik durumlarını
dikkate alarak bu hareketin içinde bulunanların idare mekanizmasında yer aldığı
Buhara ve Harezm Halk Sovyet cumhuriyetlerini kurdurmuşlardır. Bolşevikler kendi
iktidarlarını güçlendirdikten sonra 1924 yılının sonlarında bu cumhuriyetlerin siyasi
varlıklarına son vermişlerdir.
Bu süre zarfında yani 1920 - 1924 yılları arasında Yaş Buharalılara mensup aydınlar Buhara Emîrliği yerine kurulmuş olan Buhara Halk Sovyet Cumhuriyeti’ni, Yaş
Hiveliler mensup aydınlar ise Harezm Halk Sovyet Cumhuriyeti’ni yönetmişlerdir. Yaş
Buharalılar Partisi, Buhara Komünist Partisine katılmış olsa da Yaş Buharalılar bu
cumhuriyeti milli ve demokratik bir usulde yönetmeye çalışmışlardır. Harezm Halk
Sovyet Cumhuriyetinde de aynı durum söz konusu olup milli tutumları yüzünden
sürekli hükümet darbelerine maruz kalmışlardır. Zaman geçtikçe Sovyetlerin gerçek
niyetleri ve baskıları daha da belirginleşmeye başlamıştır. Yapılan anlaşmalar ile bu
cumhuriyetler tıpkı emîrliğin ve hanlığın çarlığın mandası olması gibi, Sovyetlerin
mandası haline gelmişlerdir. Bu cumhuriyetler sosyalist cumhuriyetlere dönüştürülmüşlerdir. Bu genç cumhuriyetler 1924 yılının sonlarında Sovyetlerin baskısı ile
kendini lağvederek yeni kurulmuş olan Özbekistan Cumhuriyetine katılmıştır. Aktif
rol alan Yaş Buharalılar zamanla pasifize edilmişler, Stalin döneminde milliyetçi, Turancı, İslamcı suçlamaları ile kurşuna dizilmişlerdir.
Böylece Türkistan ve Buhara halkının geri kalmışlığına demokratik ve modern bir
devlet anlayışı ile son vermeyi hedefleyen Yaş Buharalılar ve Yaş Hiveliler hareketi iş
birliği yapmak zorunda kaldıkları sosyalizm ideolojisi ve onun sahibi Sovyet Rus faktörü sebebiyle nihai amaçlarına ulaşamamışlardır. Sovyetler bu hareketi Türkistan’ın
Sovyetleştirilme sürecinde kullanmışlardır. Yaş Buharalılar ve Yaş Hiveliler hareketi
emîrlik ile hanlığı yıkmayı başarmışlarsa da, Buhara halkını zulüm, baskı ve sömürüden kurtarma gibi, varlık sebebi olan nihai amaçlarına Sovyet faktörü yüzünden
ulaşamamışlardır.

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

339

KAYNAKÇA
Temel Kaynaklar
Harezm Şuralar Cumhuriyetining Kanun-i Esasisi, (1920.Sene 30 Aprilde Harezm Halk Vekillerining I. Kurultayında Kabul Kılinub Tasdik Eduldi), Halk Nazırler
Şurası Neşriyatı, Tıpografya No Gruppı Voısk, Hive 1920.
Harezm Haberleri Gazetesi “Harezm’de Kızıl Asker”, 19 Mart 1922, Sayı 45.
Buhara Ahbarı, 15 Eylül 1920, “Maksad ve Meslek”, Sayı 1.
Buhara Ahbarı, 15 Eylül 1920, “Mihim İlan”, Sayı 2.
Buhara Ahbarı, 19 Ekim 1922, “Türkiye’nin Galebesi Münasebetiyle Buhara’da
Bayram” Sayı: 103.
Kitap ve Makaleler
Alimova, Dilaram, Raşidov, Umar, XIX Ahırı XX Başlerıde Buharadaki Siyasi Hareketler ve Kureşler, Buhara Devlet Unıversitıtı Neşriyatı, Buhara 2009.
Alimova, Dilaram Agzamovna, Mustebit Tuzimning Ozbekıstan Milli Baylıklerını
Teleş Siyasetı Tarih Şahidligi ve Sebeklerı (1865-1990 Yıller), Şark Neşrıyat–Matbaa Konsernı Baş Tahririyetı, Taşkent 2000.
Atabayeva, Doscanova Nadıre, Rusiya Şura Hukumetining Harezm Respublikasıge Nısbeten Yurgızgen Yengı Mustemlekeçılık Siyasetı,(1920-1925 yıl), Ozbekıstan
Respublikesı Ali ve Orta Mahsus Talim Vezırlıgı Urgenç Devlet Unıversıtıtı, Tarih Magıstırı Derecesı Alış Içun Dısertetya, Rehber M. Matniyazov, Urgenç 2003.
Ayni, Sadrettin, Buhara İnkılabı Tarihi İçun Materyaller, SSSC Halklarınıng Merkezi Neşriyatı, Moskova 1926.
Becker, Seymour, Russia’s Protectorates in Central Asia (Bukhara And Khiva,
1865-1924, RoutledgeCurzon, Newyork 2004.
Belcuvani, Muhammed Ali, Tarih-i Nefe-i (Haz: F.R Ergeşev, R.E Halikova), Akedemiya Neşriyatı, Taşkent 2001.
Coraev, Musallam, Rüstem Nurillin, Ozbekıstannıng Yengı Tarihi, 2. Kitap, Ozbekıstan Sovyet Mustemlekeçılıgı Devrıde, Şark Neşrıyatı, Taşkent 2000.
Fıtrat Abdurrauf, Buhara’da Ceditçilik – Eğitim Reformu Münazara ve Hind Seyyahının Kıssası, (Haz: Seyfettin Erşahin), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000.
Gleason, Gregory, “Orta Asya’da 1924 Sınır Düzenlemeleri: Modern Sınır İlişkilerinin Tarihi Boyutları”, Türkler, Cilt 18, Çev: M. Faruk Çakır, Editörler: Hasan Celal
Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.854-861.
Grişin V. S., Buhara Revolyutsiyesınde Kızıl Armiyening İnternatsional Missiyesı,
Ozbekıstan Neşriyatı, Taşkent 1973.
Halbayev, S., Razıkulov O, “Buhara Ceditlerining Milli Demoratik Konstitityevi
Monarhiye Devlet Başkeruvı İçun Kureşı”, Turkistan Ceditligi Milli Oyganış Devrı Tarihi, Namangan Neşriyatı, Namangan 2012, ss.181-197.
Halbayev, Satımcan, Nimetcan Palvanov, “Hive Hanlıgıde Cedit Milli Demokratik

340

DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

Konstıtuyevi Monarhiye Devlet Başkeruvınıng Ornetılışı”, Turkistan Cedıtçılıgı Milli
Oyğanış Devrı Tarihi, Nemengan Neşriyatı, Nemengan 2012, s. 197-211.
Haşimov, Sayib, “Harezm Respublikesıde Sovyet Rejimi Yurıtgen Katağanler Tarihiden”, İlmi Habername, Andican Devlet Unıversıtıtı (ADU), S. 2, Yıl 2013, s.5053.
Hayit, Baymirza, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 1995.
Hayit, Baymirza, Basmacılar: Türkistan Milli Mücadele Tarihi 1917-1934, TDV
Yayınları, Ankara 1997.
Hayitov O, Abuyev H., “F. Kolesovnıng Buharage Yurışı ve Uning Akıbetlerı”, XX
Asr Ahırı XX Asr Başlerıde Buhara Mevzusıde Respublike İlmi Nezeri Encumenı Meteryallerı, Buhara Devlet Üniversitesi Neşriyatı, Buhara 2010, ss. 41-44.
Hocayev, Feyzullah, “Buhara İnkılabınıng Tarihige Materyaller”, Feyzullah Hocayev Hayatı ve Faaliyetı Hakkıda Yengı Mulahazalar, (Haz. D. A Alimova), Fen Neşriyatı, Taşkent 1997.
Kara, Füsun, “Harezm (Hive) Halk Cumhuriyeti”, Türkler, Cilt 18, Editörler:
Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002,
s.808-812.
Kazakov, Egembergen, Harezm Respublikası Hükümetining İslam Dini ve Ruhanilerge Nısbeten Alıp Bergen Siyasetı (1920-1924), Ozbekıstan Respublikası El Harezmi Devlet Unıversıtıtı Tarih Fenlerı Namzedı İlmi Derecesı Alış İçun Disertetiya,
(Danışman I.A. Alimov), Urgenç 1996.
Koşcanov, Atamurad, Nimetcan Palvanov, Harezmdekı İctimai-Siyasi Cereyanler
ve Hereketler, Abu Matbuat-Konsalt Mıç, Taşkent 2007.
Koziyev Remiş, Yaş Buharalikler Teşkilatıning Teşkil Tapışı ve Uning Buhara İçtimai Siyasi Hayatıge Tutken Ornı, Özbekıstan Respublikası Ali ve Orta Mahsus Talim
Vezirligi Buhara Devlet Unıversıtıtı Tarih Fakultetı Tarih Kafederyası Biturıv Makalevi
İs, Buhara 2014.
Matkarimova, Nezaket Maksudovna, Harezmde Demokratik Hareketlerning Rivaclenışı Tarihi, 1900-1924, Urgenç Devlet Unıversıtıtı Tarih Magıstırı Derecesını
Alış İçun Disertetya, Urgenç 2002.
Matniyazov, Mayakup, Harezm Tarihi Cilt 2, Harezm Tarihi ve Medeniyetı Orgenış İlmi Tedkikatlerı Labaratoryesı, Urgenç 1997.
Palvanov, Nimetcan, Harezmdeki İctimai Hareketler ve Siyasi Partiyeler Tarihi,
1900-1924, Akademnashr Neşriyatı, Taşkent 2011.
Perdayev Esrar Abducabbaroviç, Buhara ve Harezmdeki İktisadi Kengeşler Faaliyetı (1920-1924 Yıller), Mirza Uluğbek Namıdekı Özbekıstan Milli Unıversıtıtı Tarih
Fenlerı Namzedı İlmi Derecesını Alış Içun Takdim Etılgen Disertetsiya Aftereferatı,
Taşkent 2012.

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

341

Rahmanov, Kerim, Hive Harezm Halk Rivolitsiyesıning Beşigi, Ozbekıstan SSR
Fen Neşriyatı, Taşkent 1970.
Raşidov, Ömer, Raşidov, Ulmascan, XX Asr Başlerıde Buhara Emîrligideki Siyasi
ve İktisadi Cereyanler, Buhara Neşriyatı, Buhara 2011.
Recebov, Kahraman, “Yaş Buharalikler: Ulerning Şark Memleketlerıdeki Yaşler
Hareketlerı Bılen Uzvi Alakelerı”, Buhara Mevclerı, S. 2, Buhara 2005, ss. 26-29.
Recebov, Kahraman, Feyzullah Hocayev, Abu Matbuat Konsalt Neşriyatı, Taşkent
2011.
Sadıkov, Alim, Hive Halk Revolitsiyesıning Galebesı, Ozbekıstan SSR Fen Neşriyatı, Taşkent 1967.
Saidov, Şevket, “Harezm Halk Sovyet Respublikesining Finlendiye Bılen Sevda
Alakelerı Tarihiden”, Ozbekıstan Tarihi, ORFA Fan Neşriyatı, S. 2 Yıl 2003, s. 39-32.
Şeripov, Ömerbek Atacanoviç, Hive Hanlıgı Tarihi, 1511-1920, El Harezmi Namıdekı Urgenç Devlet Unıversıtıtı, Tarih Fenlerı Namıdekı İlmi Derecesını Alış İçun
Takdim Kılıngen Disertetiya, Urgenç 2009.
Şukurov, A. Buhara Respublikasınıng RCFSR Bılen Hemkarlıgı, Ozbekıstan CCR
Fan Neşriyatı, Taşkent 1972.
Tohtahanov, Ömer, Sovyet Hive Munasebetı ve Uning Rivaclenışı (1917-1920
Yıller), Kızıl Ozbekıstan-Pravda Vostaka-Ozbekıstan Surh Birleşgen Neşriyatı, Taşkent 1960.
Yarkın, İbrahim “Buhara Halk Cumhuriyeti ve Bunun Ortadan Kaldırılarak Sovyetler Birliğine İlhakı”, Türk Kültürü, Sayı 124, Şubat 1973, ss. 242- 253.
Yarkın, İbrahim, “Hive Hanlığı’nın Ortadan Kaldırılarak, Harezm Halk Cumhuriyetinin Kuruluşu ve Sonunda Sovyetler Birliğine İlhakı”, Türk Kültürü, S.99, Yıl IX,
Ocak 1971, s.(53-61) 237-245.
Yusupov, Palvan Niyaz Hacı, Yaş Hiveliler Tarihi (Hatıralar), Naşırge Teyyarlegen
Mayakup. Matniyazov, Harezm Neşriyatı, Urgenç 1999.

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

343

ORTA ASYA AYDINLARININ YAZISINDA ETNİK KİMLİK
Doç. Dr. Djalalitdin Mirzaev*

Özet
Gelişmenin bugünkü aşamasında, Orta Asya ülkeleri ulusal enstitülerin oluşturulması ve güçlendirilmesi ile birlikte ulusal bilinç oluşumu ile uğraşıyor. Bu nedenle,
Post-Sovyet geçiş sürecinde, tarihin yeniden yorumlanması yoluyla ulusal bilinç oluşumu, politikanın belirleyici yönlerinden biri haline geldi ve bu da Sovyet yönetimi
sırasında etnik toplulukların geçmişi kuvvetli deformasyona ve çarpıklığa maruz bırakılmıştır.
XX yüzyıl, Orta Asya entelektüellerinin eserlerinde reforma ilişkin fikirlerin oluşmaya başlandığını gördü. Bu fikirler, aydınlatıcıların vatanseverliğini, XX yüzyıldaki
ulusal kimliklerini temsil eder. Problematik konularımıza ilgi gösteren bazı aydınlatıcıların miras konularına odaklanarak, yerel entelektüellerin etnisite sorunlarını nasıl
anladığını genel bir fikir vermeye çalışacağım.
Anahtar kelimeler: Orta Asya, Aydınlar, Etnik Kimlik
ETHNIC IDENTITY IN THE WRITINGS
OF THE CENTRAL ASIAN INTELLECTUALS
Abstract
On the present stage of development, the countries of Central Asia are dealing with formation of national consciousness, with creation and strengthening
of national institutes. Therefore, in the Post-Soviet transition process, formation
of national consciousness by a re-interpretation of history becomes one of the
defining directions of the policy that was also amplified by that, during the Soviet
rule, the past of the ethnic communities had been exposed to strong deformation
and distortions.
The XX century saw the reformatory ideas beginning to form in the works of
the Central Asian intellectuals. These ideas represent patriotism of the enlighteners, their national identity in of the XX century. Dwelling upon certain enlighteners’ heritage issues, which present an interest in the context of our problematics,
I will try to give a general idea of how the local intellectuals understood the ethnicity problems.
Keywords: Ethnic Identity, Central Asian, Intellectuals
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ТРУДАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
После распада Советского Союза страны Центральной Азии вступили в период
формирования национального самосознания. В настоящий период в регионе среди
различных проявлений идентичности приоритетной является отнесение себя к
определенной этнической общности. Исторически Центральная Азия представляла собой
своеобразное географическое, культурно-историческое и языковое пространство, где
самые различные этнические общности веками взаимодействовали между собой. Именно
в этом контексте актуальным становится изучение наследия и практического опыта
просветителей Центральной Азии, ибо это позволит помочь правильному пониманию
современной реальности, будет способствовать решению существующих проблем в
национальной политике, а также создаст предпосылки к формированию регионального
самосознания и интеграции.Исходя из этого,особый смысл приобретает анализ дискурсов по
формированию этнической идентичности среди представителей новой интеллектуальной
элиты Туркестана ХХ века, одним из лидеров которой был Боймирза Хаит.
В Центральной Азии, как представляли просветители, «эта большая страна носит в
истории имя «Туркестан»1, после XVI века сформировались отдельные государства,
регион был охвачен непрерывными междоусобными войнами, результатом которой
являлся социально-экономический упадок и обнищание населения. Центральная Азия,
которая некогда была одним из центров мировой цивилизации, быстрыми темпами
теряла свое былое положение, стала все более отставать как от стран Запада, так и
государств Востока. Великие географические открытия изменили ход истории, вынудив
Восток и Запад поменяьтся ролями в мировой истории. В результате этих открытий
мировые сухопутные торговые пути, которые проходили через Центральную Азию, не
выдержали конкуренцию с морскими торговыми путями. Не имея выхода к морским
путям, Центральная Азия не получила дальнейшего социально-экономического и
идейно-культурного развития. Центральная Азия как бы оставалясь в стороне от
хода мировой истории и прогресса. Все эти негативные явления, конечно же, имели
отрицательные воздействия на процесс становления национального самосознания
народов Центральной Азии. Население Центральной Азии находилось под властью
крупных и мелких правителей, территориально проживающих в различных субрегионах.
Над этнической идентичностью довлело религиозная и субэтническое сознание.
В обозначенной эпохе наблюдается процесс
отхода ислама от своих
рационалистических основ, что привело к расцвету религиозного фанатизма и
мракобесия, а в XIX веке регресс ислама достиг своего апогея. Наиболее дальновидные
интеллектуалы, осознавшие со своей стороны необходимость перемен, стали предлагать
реформы уже в конце XVIII века, результатом которых стало просветительское движение
1
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(таждид, ал-ислох, ислохийа). Как правило, начало просветительского движения в
Центральной Азии связывали с джадидами, которые начали свою деятельность в конце
XIX века. Боймирза Хаит считал, что в Турестане просветительское (реформаторское)
движение начинается уже в конце XVIII века, когда начанились дисуссии о формах
и методах обучения2. Сохранившиеся документы подтверждают, что в Бухаре уже при
амире Хайдаре(1214-1240-1799-1826) вводится всеобшое образование. Это было
первой попыткой реформаторского движения. Согласно Б.Хаиту, в конце ХVI века в
правлении Абдуллахана II сторонники ортодоксального обучения взяли верх при
назначении главы головного учебного заведения, впоследствии которого постепенно
исчезают светские науки. С этого начинается регресс (инхитот) в образовательной сфере.
Согласно Б.Хаиту, в XIX веке в Самарканде Абу Саид, Андижане Фозил домла, Вобкенте
Мумин Хужа, Бойсуне Мулла Худойберди и в Казане Шахобиддин Маржоний стали
инициаторами просвитетельской деятельности. Жизнь и творчество большинства их до
сих пор не освещены в научной литературе. Как нам представляется, их деятельность
была связана с внутренними импульсами общественного развития.
В течении XIX века в произведениях таких интеллектуалов Центральной Азии, как
например, Чокан Валиханов, Фуркат, Ахмад Дониш, Мукими, Абай начали формироваться
реформаторские идеи, которые представляли собой не просто критику правителей и
их окружения, а прежде всего, социальную самокритика представителей общества,
вышедшего изнутри. И в этой самокритике, заключается глубокий и истинный патриотизм
просветителей, их высокое национальное самосознание в реалиях XIX века.
Второй этап реформаторского движения Центральной Азии связана с появлением
нового поколения просветителей. Среди них более подробно изучена деятельность
Исмаилбека Гаспирали, который, по моему мнению, больше было связано с внешними
импульсами. Он доказывал, что ислам нуждается в развитии светских наук и
что возрожденные с их помощью ценности могут стать прочной основой
современного общества.
В начале ХХ века общественно-политическая и интеллектуальная мусульманская
среда Центральной Азии разделилась на «кадимистов» - консерваторов и «джадидов»
- на прогрессистов. Джадидизм выступал за распространение идей просвещения,
развитие языков и литературы, изучение светских дисциплин, внедрение достижений
науки, равноправие женщин. Наряду с организацией новометодных школ, джадиды
особое внимание уделяли работе с прессой, так как, осознали ее роль и силу в деле
распространения новых идей среди масс. Публицистический стиль был основой всей
джадидской литературы, которая включала в себя художественно-публицистические
произведения, материалы периодической печати и учебники для новометодных школ.
Потребности самого времени, с его бурными новыми идеями и проявлениями, требовали
2
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публицистических форм выражения. Хотя джадиды утверждали, что они политикой
не занимаются и их требования являются только культурно-просветительскими,
однако анализ показывает, что в условиях Центральной Азии с начала ХХ века любые
новшества, тем более в вопросах образования и прессы, приобретали скрытый,
а иногда явный политический подтекст. В национальном пробуждении и коренной
трансформации религиозного самосознания джадиды видели путь к развитию и
прогрессу своей родины. Основная тематика джадидской литературы заключается
в пропаганде и призывах к приобретению светских знаний, к развитию и прогрессу, к
приобщению ко всему новому и современному. Целевой аудиторией джадидов была
метаэтническая (надэтническая), гражданско-политическая, «туркестанская» нация. Под
этим термином джадиды подразумевали все население Центральной Азии, в состав
которой входили все этнические общности региона, проживающие в составе таких
надэтнических государств - Бухарского Эмирата, Хорезмского ханства и российской
территории – Туркестана. Наиболее ярким и последовательным сторонником этой идеи
был Мустафа Чокай, который в своих трудах употреблял выражения «мы - туркестанцы»,
«наша родина - Туркестан»3. Именно эту нацию они призывали к пробуждению и
национальному самосознанию.
С начала XX века в политике колониальной администрации в Центральной Азии
национальный вопрос приобретает стратегическое значение. В доколониальный период
жители Центральной Азии наряду с исламской идентичностью, сыгравший определяющий
роль, использовали другие идентификации формы, подчас накладывающихся друг на
друга. Например, идентичность, связанная с локально-территориальными сообществами,
или родоплеменными традициями. Разделение на этнические общности было внедрено
колониальными властями для совершенствования управления Центральной Азии, что
соответствовало классическому принципу «разделяй и властвуй». В противовес такой
политики джадиды разработали и стали пропагандировать собственную концепцию.
«На своеобразной почве Туркестана,- писал Мустафа Чокаев, - где и при существовании
социального неравенства нет еще до сих пор классового самосознания, где мусульмане
чувствовали себя национально угнетенными, где поэтому идея самоопределения
возможна только как самоопределение нации»4.
Во всех сферах общественной жизни джадиды подчеркивали связь современности с
традициями. Под влиянием джадидов в языках народов Центральной Азии латинский
термин «nasci» и его русский эквивалент «нация» обозначался термином «миллат»,
который имеет арабское происхождение, и связан с религиозной общиной. Так, в
3
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Коране понятие «миллат» применяется к какому-либо идейному направлению, и
понимается как «правильный путь» или «дорога», представленная народу божественным
предводителем, в соответствии которым народ должен жить и действовать»5.
Джадидизм, возникший как просветительское движение, в непростой период для
Центральной Азии, вышел на политическую арену в качестве силы, консолидирующей
народ. После февральской революции
идеологи джадидизма боролись за
предоставление Туркестану статуса автономии. Данная идея владела умами не только
интеллигенции, но и самых широких масс населения. В основу решения проблем
Туркестана, большинство просветителей ставили задачу единения народа Туркестана,
путем предоставления реальной автономии в рамках Российской государственности.
Такая позиция была обусловлена существованием опасности того, что новорожденный
национализм мог быть использован воинствующей панисламистской пропагандой и, как
следствие, Туркестан мог сойти с пути демократического национализма и встать на путь
псевдоисламского шовинизма. Нужно отметить, что в своих работах интеллектуалы
) в его классическом понимании,
использовал термин «национализм» (
отвергающий любую этническую, культурную и религиозную нетерпимость.
Однако октябрьский переворот 1917 года в Петрограде и захват власти в Туркестане
большевиками, представлявшими, в основном, лишь европейское население, направил
национально-освободительное движение по иному руслу. Так, IV Чрезвычайный
краевой мусульманский съезд, собравшийся в городе Коканде в 28 ноября (8 декабря)
1917 года, провозгласил создание Туркестанской (Кокандской) автономии - первого
национально-демократического правительства в истории Центральной Азии. Идейными
вдохновителями создания автономии были джадиды, которые приняли участие и в ее
формировании. Но большевистская власть для ликвидации Туркестанской автономии
из Москвы призвала войска под командованием К. Осипова. В состав карательного
отряда входили также красноармейцы ташкентского гарнизона. С 6 по 9 февраля 1918
года происходили уличные бои, со значительными жертвами и разрушениями в которых
погибло более 10 тыс. мирных жителей. Эта операция вместо лояльного к России
Туркестанского правительства, фактически на долгие десятилетия ликвидировала
доверие местного населения к русской революции, центральной и местной Советской
власти. Ответом на ликвидацию Туркестанской автономии стало мощное национальноосвободительное партизанское движение, по признаю Б.Хаита известного под не совсем
подходящим и несоответствующим содержанию борьбы именем «басмачество». В 1932
году, в своей статье «Воспоминания декабря» М. Чокаев напишет: «Туркестанская
Автономия явилась определенным этапом в нашей жизни, показавшим, насколько
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была слепа наша вера в русскую революцию и русскую демократию»6. Только после
разгрома большевиками правительства Туркестанской автономии, джадиды выступают
за обретение Туркестаном национальной независимости.
В отличие от имперского советский колониализм имел свою специфику. Если
царизм управлял «сверху», через наместников, сохраняя в целом простор для действия
традиционных для региона регуляторов, то большевистской партии, фактически
порвавшей с присущей европейской социал-демократии идеей эволюционного
развития, были присуще ориентация на революционный скачок, которая наглядно
проявилась в национальном вопросе. Несмотря на то, что создание мировой
коммунистической республики должно было требовать переходного периода, который
бы позволил учесть национальные вопросы. Однако этого не произошло, потому
что всем процессом руководила большевистская партия, интересы, идеология и
политика которой во всех случаях являлась определяющей. Именно через призму этой
главной линии рассматривали ход создания советского государства интеллектуалы
Туркестана. Согласно им в Туркестане советский тип общественного устройства,
основанного на классовой селекции граждан, формировался в обществе с локальными
особенностями, где социальные противоречия как бы перекрывались нормами религии
и традиционного права. Борьба коммунистической идеологии с религией, вековыми
культурными обычаями и нормами и экономическим укладом приводила к самым
негативным последствиям. А решающим аргументом в случае неприятия нового строя
выступала сила оружия, сопротивление которому приняло характер национальноосвободительного движения. Провозглашенный советской властью интернационализм
в его практической реализации стал рассматриваться как право на игнорирования
национальной независимости. Имея в своем основе элемент великодержавности,
происходило постепенное ее восстановление под лозунгами советизации и
«освобождения трудящихся».
Формально выступая за равноправие, когда народы СССР формально являлись
равноправными гражданами своей страны,Советское руководство развивая образования
на местных языках, закрепило стандарты языков национальных меньшинств, а также
установила границы этнических общностей. На базе принципов, якобы национального
самоопределения, путем административной реформы были созданы союзные и
автономные республики. Национально-территориальное размежевание в Центральной
Азии, в первую очередь, подгонялось под складывающейся систему партия-государство.
Она являлось, - как утверждал Б.Хаит, не результатом волеизъявления населения
Туркестана, а актом советской власти, преследующим цель борьбы против национального
объединения этнических общностей между собой. Наследник джадидов Боймирза Хаит
отрицал существование народа «сарт” и особого «сартовского языка” и, соответственно,
6
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выступал против использования термина “сарт” как этнонима, поскольку, этот термин
был намеренно введен русскими, чтобы постепенно расстроить таким способом
национальное самосознание Туркестана.
Новая власть постепенно истребила национальные кадры, и содействовала
формированию новой советской элиты, которое «растет и выращивается в
антинациональных инкубаторах московского большевизма» и охотно следовала
установкам советской власти. Дальнейшее развитие Советского государства
осуществлялось уже в рамках оформившийся тоталитарной системы. Разрушались
основы национальной культуры и трудовые навыки, опирающиеся на многовековые
традиции. Основываясь на принципы «национальной по форме, социалистической
по содержанию» постепенно начала формироваться новая культура. В последствии
используя политику «сближения и слияния» проводилась компания по формированию
«советского народа».
В современной геополитической ситуации наследия просветителей имеет не только
академический интерес, они всегда верили, что Туркестан приобретет независимость. В
пределах установленных советской властью границ после распада СССР образовались
отдельные независимые государства. На современном этапе своего развития страны
Центральной Азии в большей степени акцентируют внимание формированию
национального самосознания и внутригосударственных структур, и делают первые
шаги к построению будущего регионального сообщества. Как показывает мировой
опыт рано или поздно нации становятся на путь интеграционного развития вне
зависимости от существующих мнений и представлений, в этом плане что-то может
быть невероятным, но никогда не бывает невозможным. А процессы интеграции всегда
занимают продолжительное время и нельзя ожидать их быстрого завершения. Поэтому
изучение опыта и традиций накопленного в ходе исторического развития будет
способствовать обсуждению предпосылок и основ региональной интеграции, лучшему
сосуществованию народов, а также поможет им найти свою собственную дорогу в
будущее7.
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BAYMİRZA HAYİT’İN ÇOK AZ BİLİNEN BİR DOSTU
“HÜSEYİN İKRAM HAN”
Prof. Dr. Nurettin Gemici*

Özet
Baymirza Hayit kendisi gibi Özbek asıllı olan Hüseyin İkram Han’la ilgili Türkçede
çok az bilgi bulunmaktadır. Özbekistan’ın Nemengan şehrinde dünyaya gelen Hüseyin İkram Hân Taşkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini derece ile bitirdikten sonra
aynı fakültede ders vermeye başlamıştır. II. Dünya savaşının başlamasıyla askere
alındı. Almanlara karşı yapılan kanlı savaşlara katıldı. Almanlara önce esir sonra
asker oldu. Hayat hikayesini özetleyen hatıralarını ileri yaşındayken kaleme aldı.
Bir Türkistanlının İkinci Dünya Savaşı Hatıraları adlı eser Bedir yayınları tarafından
yayınlandı. Aslında Baymirza Hayit kadar yazılı eser veren birisi olmadığından ismi
meçhul kalmıştır. Hüseyin İkram Han’ın Bağımsız Özbekistan’ın son Cumhurbaşkanı
olan Veli Kayyum Han’la olan yakın ilişkisi onun daha çok politik bir kişilik olarak
tanınmasına yol açmıştır. İleri yaşına rağmen Münih Üniversitesi’nde Özbekçe dersler
vermeye devam etmiştir. 1996 yılından itibaren oğlu üzerinden süren dostluğumuz
sırasında Baymirza Hayit’in Münih’teki ziyaretlerinde defalarca bulunarak kendisiyle
sohbet etme imkânımız oldu. Hüseyin İkram Han’la Baymirza Hayit bir araya geldiklerinde sohbetlerinin merkezinde Türk Dünyası, Vatan hasreti ve özelde Özbek
kardeşlerinin halihazırdaki durumu gibi konuların ön plana çıktığını gözlemledik.
2005 yılında vefat eden Hüseyin İkram Han’ın hayatına dair bilgiler Baymirza Hayit’in yakın çevresinin doğru bilinmesi onun davasının ve mücadelesinin doğru tanımlanmasına ve yaptıklarının doğru anlamamıza yol açacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hüseyin İkram, Baymirza Hayit, Türkistan, Milli Türkistan
hareketi
HUSEYIN IKRAM HAN, A LESS-KNOWN FRIEND OF BAYMIRZA HAYIT
Abstract
In Turkish literature, there is not much known about Hüseyin İkram Han from
Uzbekistan, like Baymirza Hayit. Born in Namangan, a city located in Eastern Uzbekistan, Hüseyin İkram Han has graduated from the Faculty of Law of Tashkent
University, with highest degree. After graduation he began lecturing at the same
faculty. He is recruited into military service by the beginning of World War II and
participated murderous wars levied on Germany. He was first taken prisoner in and
* İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi
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then became the soldier of Germany. He wrote out his memories in his declining
age. Bedir Publications has published those under the title of “Second World War
Memories of a Turkmen”. Since he has not produced works as many as Baymirza
Hayit, But since 1943, he has published articles and broadcasted thousands of time
for the sake of independent Turkistan. He had a close bond with Veli Kayyum Kan,
who was the leader of National Turkistan Movement, a fact that made him known as
a political figure. He continued lecturing on Uzbek language in Munich University
despite his declined age. I have known him through his son and during our friendship we had a chance to have couple of meetings with both him and Baymirza Hayit
in Munich. During our meetings, the subjects of the Turkish World, homesickness
and especially the state of our friends from Turkistan came out. Further information
on Huseyin İkram Han who passed away in 2005, would enlighten Baymirza Hayit
and his close circles and allow us to describe his ideals, acts and struggle correctly.
Key words: Hüseyin İkram, Baymirza Hayıt, Türkistan, National Turkistan Movement
Giriş
Baymirza Hayit’in kendisi gibi Özbek asıllı Hüseyin İkram Han ile ilgili Türkiye
Türkçesinde yazılı literatürde çok az bilgi bulunmaktadır. Özbekistan’ın Namangan
şehrinde dünyaya gelen Hüseyin İkram Hân Taşkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini derece ile bitirdikten sonra aynı fakültede öğretim üyesi olarak ders vermeye
başladı. II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte pek çok kimse gibi Kızılordu’da
askere alındı. Almanlara karşı yapılan kanlı savaşlara katıldı. Almanlara önce esir
sonra asker oldu. Hayat hikâyesini özetleyen hatıralarını ileri yaşında kaleme aldı.
Bir Türkistanlı’nın İkinci Dünya Savaşı Hatıraları adlı eser Bedir Yayınları tarafından
yayınlandı.1 Aslında birikimi olmasına karşın Baymirza Hayit gibi gerek Türkistan
meselesinde gerekse benzer konularda müstakil eser kaleme almamıştır. Fakat Arap
harfli olarak el yazısıyla yayımlanmış makaleleri ve yazıya dökülmemiş binlerce Radyo konuşması bulunmaktadır. Eğer yayın şansı bulsa bu yazılar üzerinden mücadelenin gündemi hakkında doğru bazı ipuçları elde edilebilir. Özellikle Türkistan davasıyla ilgilenenlerin çok iyi tanıdığı bir sima olduğu ve Bağımsız Türkistan davasının
kilometre taşlarını oluşturmaktadır.2
1
2

Hüseyin İkram Han, Bir Türkistanlının İkinci Dünya Savaşı Hatıraları, Bedir Yayınevi, İstanbul, 1999.
Nurgül Uzunel, Milli Türkistan: Türkistanlı Muhacirlerin Avrupa’daki Dergisi 1942-1975, İstanbul,
2016, s. 46-47. Nurgül Uzunel’in dergideki yazarlar ve yazılardan yaptığı tespitlere göre burada 5 makalesi yayınlanmış bulunmaktadır. Bu makalelerin konusu ağırlıklı olarak Almanya’da ikinci Dünya
Savaşı sırasında oluşturulan Türkistan Lejyonları hakkında bazı önemli bilgiler içermekte, Lejyondaki askerlerin Rus saflarındaki iken yaşadıkları, esaretleri, Türkistan lejyonuna seçilmeleri ve sonrası
yaşananlar hakkında değerli bilgiler verilmektedir. Ayrıca Sovyet Rusya’nın din karşıtlığına dair propagandaları ve Rusçanın istilacı bir şekilde Türkistan’daki dilleri pasifleştirme gayretleri hakkında
okuyucuları bilgilendirmektedir.
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Hüseyin İkram Han’ın Milli Türkistan Birlik komitesi başkanı Veli Kayyum Han’la
Türkistan’ın bağımsızlığı konularında ortak mesaisi sebebiyle belli çevrelerde bu yönüyle daha fazla tebarüz etmiştir. Amerika’da bulunduğu yıllarda günlük uğraşısı ve
mesaisi dışında Colombia Üniveristesinin ilgili bölümünde Özbekçe dersleri vermiştir. Almanya’ya yerleştikten sonra Münih Üniversitesi Yakın Doğu Tarihi, Kültürü ve
Türkoloji kürsüsünde Özbekçe dersler vermeyi sürdürdü. 1995-1996 yılına kadar devam eden okutmanlık görevini ileri yaşından ötürü kendi isteğiyle bırakmak zorunda
kaldı. Kendisini Münih’te 1996 yılında tanıma imkanım oldu. Mahdumu Ataullah
Bey üzerinden süren irtibatımız 2000’li yıllara kadar doğrudan devam etti. Münih’te
doktora tezi kapsamında sürdürdüğüm çalışmalarda kendisini sık sık ziyaret etme
fırsatım oldu. Misafir olarak kaldığım sırada orada bulunan Dr. Baymirza Hayit’la
tanışma, görüşme ve sohbetinde bulunma şansı elde ettim.
Baymirza Hayit, o tarihlerde hayatta kalan birkaç dostundan birisi ve hemşehrisi
olan Hüseyin İkram Han’ı görmek için Köln’den Münih’e sık sık gelmekteydi. Bu buluşmaların birkaçında bulunma şansı buldum. Hüseyin İkram Han’la Baymirza Hayit
bir araya geldiklerinde sohbetlerinin merkezinde öncelikli olarak Türk Dünyası, Vatan hasreti ve özelde yurtdışında ve anavatanda yaşayan Özbek kardeşlerinin hâlihazırdaki durumu gibi konuların ön planda olduğu bir vakıadır. 2005 yılında vefat eden
Hüseyin İkram Han’ın hayatına dair bilgiler Baymirza Hayit’ın yakın çevresinin doğru
bilinmesi onun davasının ve mücadelesinin doğru tanımlanmasına ve yaptıklarının
doğru anlamamıza yol açacaktır.
Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Hüseyin İkram Han Hakkında bazı temel bilgileri verildikten sonra onun Türkistan davası için mücadelesi
ve yaptığı çalışmaları ele alınacaktır. İkinci bölümde Hüseyin İkram Han’ın Türkçe
basılı tek eserinin içeriği ve değerlendirmesi yapılacaktır. Eserin baskısı ve mizanpajı
konusunda altını çizmek gerekirse şunları söylemek yerinde olacaktır. İkram Han’ın
matbu tek eseri, maalesef Türkiye’deki basımını gerçekleştiren yayınevinin özensizliği ve dikkatsizliği nedeniyle eksik, natamam ve hatalarla dolu bir vaziyette basılmıştır. Buna dair Hüseyin İkram Han’ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı yakın dostlarına
elden dağıttığı düzeltmeleri havi metnin ilgili kısmı verilerek konu objektif olarak
tebliğe eklenmiştir.
Burada şunu belirtmek yerinde olur; Kitapta yer almamış eksik kısımların metne
dahil edilmesinin yanı sıra hatıratın baştan aşağıya kontrol ve tashih edilerek yeni
bir sahih baskısının yapılması gerekmektedir. Bilindiği üzere benzer konularda kitaplar yazmış tanınmış roman yazarı Kırımlı Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar, Yurdunu
Kaybeden Adam gibi çalışmalarının kaliteli yayımı Ziya Osman Saba gibi üstatların
tashihiyle mümkün olmuştur. Varlık Yayınlarının sahibi ve naşiri Yaşar Nabi Nayır’la
birlikte dönemin yetkin kimseler tarafından Cengiz Dağcı’nın eserlerine iyi bir baskı
için katkı yapıldığı bilinmektedir. Vakıa Hüseyin İkram Han‘ın çalışması, kısmen de
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olsa tashihten geçip Türkçe’ye aktarıldığını bilinmekle beraber son kertede tashihli
nüshanın na-ehil kimselerce berbat edildiğini belirtmekte yarar vardır.
Üçüncü bölümde ise bu iki dostun birbirileriyle olan münasebetleri çerçevesinde
bazı yeni bilgiler verilecektir.
Hüseyin İkram Hanı’ın Hayatı
Rusya’da Kızıl devrim yapıldığı 1917 yılında Özbekistan’ın Namangan şehrinin
Kazıgüzeri mahallesinde dünyaya geldi. Ailesi kendisini, Sovyet işgali öncesi dönemde henüz yasaklanmamış olan Kur’an eğitimi ve temel dini bilgileri öğrenmek
için mektebe gönderdi. İki yıl burada Kur’an eğitimi aldıktan sonra 1925-1934 yılları arasında Sovyetler Birliği’nin hakimiyetine girmiş olan yeni Özbekistan’da orta
ve lise tahsilini tamamladı. 1935 yılında Taşkent Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesinde yükseköğrenime başladı. 1939’da Hukuk Fakültesinden yüksek derece ile
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Taşkent Hukuk Fakültesine bağlı Hukuk Mektebinde öğretmen ve ilmi dekan unvanıyla idareci olarak da çalışmaya başladı. Çok
geçmeden Rusların yaklaşmakta olan II. Dünya Savaşı için hazırlık yapmaları hız
kazandı. Orduyu güçlendirmek adına asker alımlarına başlandı. 1939 Kasım ayında
pek çok arkadaşıyla birlikte askere çağrıldı. Almanların 1 Eylül 1939 yılında Polonya’yı işgaliyle başlamış olan II. Dünya Savaşı’nın Rusya’ya sıçrayacak olma ihtimali
asker alımlarını öne çekmişti. Önce Moskova’ya askeri eğitim ve talime arkasından
da Stalingrad’a dağıtımı yapılan Hüseyin İkram Han, ağır kış şartlarına rağmen savaş
eğitimi hazırlıklarına başladı. O sıralar Ruslar Finlandiya’ya işgal için saldırmışlar
ve tepki görünce savaş şiddetlenmişti. Hüseyin İkram Han ve silah arkadaşlarının
beklentisi Finlandiya cephesinde görev alacaklarıydı. Umulanın aksine 1940 yılının
Ocak ayının sonlarına doğru vagonlarla Bakü’ye yapılan asker sevkiyatına tabi oldular. Buraya geldikten kısa süre sonra Hüseyin İkram Han, midesinden rahatsızlandı.
Tedavisinden sonra askeri talimlerden muaf tutuldu. Fakat 75. Avcı Tümeninin iaşe
ve mutfak işlerinin yürütülmesinde yardımcı olarak görevlendirildi.3
21 Haziran 1941 yılında Adolf Hitler liderliğinde Almanların Rusya’ya karşı savaş
açmasıyla tümeniyle beraber Erivan’a geçti. İlk dönemlerde orduda levazım ve iaşe
işlerinden sorumluydu. Askerlik görevini ağırlıklı olarak geri hizmet olan yemekhane kısmında devam ettirdi. Bu arada ailesiyle olan mektuplaşmalarını sürdürdü.
Hüseyin İkram Han annesinden ve kardeşlerinden en son 1941 yılının Eylül ayında
mektup almıştır. Hatıralarını yazmaya başladığı 1986 yılına kadar vatanından herhangi bir mektup veya kartpostal dahil hiç bir haber alamadığı bilgisine eserinde yer
vermektedir.
1941 senesinin Ekim ayında bağlı bulundukları 75. Piyade alayıyla Almanlara
karşı savaşın yürütüldüğü cephelerden Ukrayna’nın güneyinde Karadeniz kıyısında
3

Bu bölümde anlatılanlar yazarın kendi kitabına dayanmaktadır.

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

357

Taganrog şehrine geldi. Bağlı bulunduğu Rus kuvvetleriyle Almanlarla ilk defa burada sıcak temas ve çatışmalara girişildi. Almanların tank ve silah gibi techizat üstünlüğünden dolayı Hüseyin İkram Han’ın da yer aldığı alay ciddi bir direniş gösteremedi. Rus ordusunda kelimenin tam anlamıyla ölmek var fakat cepheden ricat etmeye
izin yoktu. Zira ordu veya askerlerin cepheden geri çekilmelerine ve ricat etmeleri
halinde öldürülecekleri kesindi. “Zagryadıtelni Otrayd” denilen savaş kaçaklarının
yolunu kesmekle görevli kuvvetler ricata asla izin vermemekte ve kaçakları hemen
buldukları yerde ölüm cezasıyla infaz etmekteydi.
Hüseyin İkram Han’ın Rus ordusundan arta kalanlardan teşkil olunan birliklerle
yeniden cephe sürüldü. Hayatında ilk kez katıldığı gerçek savaşın acı yüzünü bir kere
daha orada gördü. Savaşta son nefesini vermekte olan veya vefat etmiş silah arkadaşlarının defni ve yaralı olanlara sağlık hizmetleri almaları için taşınmalarına yardım etti. Burada ordunun geri kalanlarıyla birlikte Rostov’a geçti. Burada Almanlarla
yapılan bazı savaşlara katıldı. Rusların Almanlara karşı elde ettiği savaşlarda başarı
göstermesini Almanların şımararak laçkalaşmalarıyla alakalı olduğunu da özellikle
hatıratında altını çizerek belirtmiştir. Rostov’daki subay eğitim merkezine seçilerek
3 ay kadar eğitimin sonunda asteğmen oldu. Bugün Lugansk olarak bilinen Voroşilovgrad şehrine gönderildi. Savaşın bu ilk aylarında Ruslar daha çok savunma harbi
vermekte olduklarından zayiatları oldukça fazlaydı. Ukrayna’nın Donets şehrinde ve
havalisindeki Almanlara karşı yapılan kanlı savaşlara katıldı. Birliklerinden ayrı kalmış bir avuç askerle birlikte Almanlara karşı savaşmanın imkânsız olduğunu anlayarak teslim oldu. Artık Almanların elinde esir olmuştu. Esir kampında çektiği eziyet ve
sıkıntıları kitabında uzunca bir şekilde tavsif etmektedir. Esir kampında yaşadıkları
arasında zikredilmesi gereken bir husus vardır ki, o da Hüseyin İkram Han’ın karakterini ve yüksek ahlakını ortaya koymaktadır. Buhara, Semerkant bölgesinden Rus
ordusunda görev yapan savaş esiri Yahudilerin hayatını kendi hayatını tehlikeye atmak bahasına kurtarmasıdır. Svatova kampında esir olan olan Buhara Yahudilerinin
sünnetli olmaları ve diğer esirlerden bazılarının ihbarıyla Almanlar tarafından yahudi
olup olmadıklarının anlaşılması maksadıyla sorguya alınmışlardı. Gerisini Hüseyin
İkram şöyle nakletmektedir:
Esirliğimizin ikinci haftası idi. Benim iyi bir dostum olan grup rehberi Musa Mehmetzade bir akşam yanıma geldi. Yüzünde korkunç bir ifade vardı. Heyecanlı bir
sesle, “Hüseyin, Hüseyin acele yürü Almanlar çağırıyor”, dedi. Kamp idaresi kapısında birkaç asker toplanmış duruyorlardı. Bizi idarenin bodrumuna indirdiler.
İki zabit, iki asker ve bir Rus tercüman vardı. Yedi genç çıplak soyulmuş, yalnız
külotlarıyla yüzleri duvara dönmüş vaziyette duruyorlardı. Bir zabit, “Bunlar kim?”,
diye bana sordu.
-Bilmem!
-Bunlar Yahudi!
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-Müsaade edin ben konuşayım.
Yüzlerini bize döndüler. “Nerelisiniz, kimsiniz?”, diye sordum. Biri, “Biz Tacik’iz”, diye Tacik lehçesinde Özbekçe cevap verdi. Boğuk sesle konuşurken dudakları titriyordu. Bunlar Buhara, Semerkand Yahudileri idiler. Ben, “Bunlar Tacik”,
dedim, fakat bunu söylerken vücudumu ter bastı. Eğer hakikat ortaya çıkarsa, ben
de Yahudilerin uğruna kurban olacaktım. Zabit, “Tacik olduklarım nereden bildin?”,
diye sordu. Çünkü bunlar hem Tacikçe hem de Özbekçe konuşuyorlar. Ben Özbek›im.
Tacik ve Özbekleri arasında hudut yok, biz Müslüman komşuyuz», dedim. Tercüman
Rus, “Rusça da bilir misin?”, diye sordu. Yahudilerden ikisi, “Nemnoşka”, yani biraz
diye cevap verdi.
Benim dediklerimi dostum Mehmetzade de tasdik etti. İyi ki Müslümanların ve
Yahudilerin sünnet oldukları tercüman Rus’un aklına gelmedi? Herhalde sorguya çekenlerin de fazla malumatı yoktu. Eğer bizim ve Tacik dediklerimizin sünnetli olduklarını tercüman bilmiş olsaydı, “Bunlar Orta Asya Yahudileri”, derdi. Alman zabit de
bizim yüzümüzü de duvara çevirip hepimizi kurşuna dizerdi. Böylece hiç günahsız,
yalnız Yahudi oldukları için katilin kurşununa kurban gidecek olan bu insanları kurtararak insanlık borcumuzu yaparken Yüce Tanrı yardım etti.
Zabit bize suallerini bitirdikten sonra, tabancasıyla her bir Yahudi’yi teker teker
nişan alarak, “Doğruyu söyle ismin nedir?”, diye bastırdı. Yahudilerden her biri aklına gelen bir Müslüman ismini söyledi. Sonra zabit bir asker bir şeyler söyledi ve
yukarı çıkmayı emretti. On dakika geçti kimse aşağı inmedi. Bu dakikalar ümitli
ümitsiz bekleyişle geçti. Son hükmün çıkmasını bekliyorduk. Yahudiler birbirlerine
kaygıyla, gözyaşları içinde bakıyorlardı.
Nihayet yukarıdan uzun boylu, şişman bir zabit üsteğmen indi. Bizi sorguya çeken zabit ona rapor verdi. Üsteğmen hemen benim yanıma geldi, tabancasını çıkarıp göğsüme dayadı ve, “Bana hakikati söyle, aksi takdirde...”, diyerek tabancayı
iyice bastırdı. O anda yüreğim durdu zannettim. Yalandan geri dönmek kesin ölüm
demekti. Üsteğmene; “Bunlar hakikaten Tacik”, dedim.
Beni bıraktı, Mehmetzade’ye gitti. Ona da tabancayı dayayıp aynı soruyu sordu.
Mehmetzade, “Ben bu gençleri Yahudi olarak bilmem, bunlar Tacik”, dedi. Konuşulanları Rus tercüman tercüme ettikten sonra üsteğmen tabancasını kılıfına yerleştirdi ve iki elini cebine sokup kimse ile konuşmadan yere bakıp sağa sola yürüdü.
Şimdi son söz ondaydı. Eğer kampın Slavlar kısmından birkaç kişiyi toplayıp, bunlar
kim diye sormuş olsaydı, Yahudilerin akıbeti beş dakikada belli olurdu. Fakat bu
üsteğmenin aklına gelmedi. Bu dakikalarda Yahudilerin de bizim de hayatımız kıl
üstünde idi.
Allah tekrar bizi korudu. Üsteğmen birden durdu bizi sorguya çeken zabite bir
şeyler anlattı. Zabit selam verip, “jawohl”, dedi. Tercüman bu konuşulanları bize
tercüme etmedi. Üsteğmen yukarı çıktı. Tercüman bize ve Yahudilere, «Şimdi ser-
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bestsiniz», dedi ve sonra, “Hepiniz yukarıda isminizi soyadınızı listeye yazın, bunları da kendi grubunuza alın”, diye ekledi.
Merdivenden yukarı çıkarken Yahudilere, “Tacik i- simlerinizi yazın, bir daha da
unutmayın”, dedim, idareden çıkarken yolda Yahudilere şunları tembihledik: “Bizim
‘kampta 500’den fazla esir var. Bunlar Türkistanlı ve Kafkaslar ve sizin kim olduğunuzu bilirler. Burada olanları kimseye söylemeyin. Grup halinde yürümeyin.” Yahudileri birkaç gruba ayırdık. Mehmetzade ile beni bu netameli olaydan kurtardığı için
Allah’a şükrettik.
Yahudiler Semerkant ve Buhara’dan oldukları ve Tacikçe iyi konuştukları için
cephede ve esirlikte kendilerini Tacik diye tanıtmış olmalarına rağmen, herhalde
birisi bunların Yahudi olduğunu haber vermiş olmalıydı. Almanlar onları idarenin
bodrumuna toplayıp, bizi - Müslümanları- açıklama için çağırmışlar.4
İnsanların gerçek karakterleri bu tür olağandışı, beklenmedik durumlarda ortaya çıkmaktadır. Aralarında insan olmak ve esir olmak paydası dışında hiçbir ortak
yönü olmayan bu mazlum insanlara sahip çıkan birisi ya aklından zoru olmalı ya
da gerçekten yüksek ahlakla bezenmiş bir insan-ı kâmil olmalıdır. Hüseyin İkram
hayatının diğer dönemlerinde ırk, renk, din ayrımı yapmaksızın ihtiyaç sahibi ve
zayıf insanların hep yardımcısı olmuştur. Özellikle Türkistanlı hemşerilerinin hayatlarını kurtarmak adına veya savaş sonrası iş, eş ve ev kurmalarında çok emekleri ve
fedakârlıkları olmuştur.
Esir hayatı farklı kamplarda devam eden Hüseyin İkram Han, sırasıyla önce
Ukrayna’daki Dnepropetrovsk kampı, arkasından Polonya’daki Valadimer Valenska
kampında süren esir hayatında pek çok acılara ve esaretin acı yüzüne tanık oldu.
Kitabına yazdığı bu bölümün satırları, rahatlıkla bu bağlamda yapılacak bir filme
senaryo olacak niteliktedir. Fakat burada hakkını yememek adına şunu da belirtmek
gerekir. Hüseyin İkram Han’ın esir kampında rahatsızlanması ve Alman hastanesinde 19 gün süren tedavi ve bakımında gördüğü iyi muameleden dürüstçe söz eder.
Yaklaşık o tarihten yedi ay geçtikten sonra Almanların Ruslara karşı Türkistan ordusu
oluşturmak için girişimleri başlatırlar. Fakat bunun tam olarak yürürlüğe girmesi
ve onların bilgilendirilmeleri yedi sekiz ay daha sonra olmuştur. Bu arada aynı esir
kampında kalmaya devam etmişlerdir. Nihayet bu kararın bir gereği olarak trenle
başka bir kampa nakledilirler. Polonya’da Çenstahav kampında dokuz gün karantinada kaldıktan sonra yine trenlerle Kumlager kampına nakledilirler. Burada kendilerine
ilk defa olarak alman ordusunun askeri üniformaları dağıtılır. Bu değişikliğin sebebi
hakkında hatıratındaki satırlar şunlardır:
Ertesi gün kahvaltıdan sonra kamp başkanı, sabık Sovyet ordusu üsteğmeni Cumabay Cabarov bize şunları anlattı: “1941 sonu ile 1942 başlarında Berlin’de bulunan Veli Kayyum Han isimli bir Özbek, Sovyet ordusundan binlerce Türkistanlının
4

Hüseyin İkram Han, a.g.e, s. 81-83.
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harp cephelerinde Almanlara esir düştüğünü ve burada kötü şartlar altında ölmekte
olduklarını öğrenip, Hitler hükümetine başvurmuş ve esirlerin yaşam şartlarının düzeltilmesini ve hayatlarının korunmasını rica ediyor. Bu rica büyük tesir doğuruyor.
Kısa zaman sonra kamplarda yemekler iyileşiyor, hatta Almanlar bazı kamplardaki esirleri kısmen serbest bırakıp, kara işlerinde çalıştırmaya başlıyorlar. Bu arada
Kayyum Han, 1942 senesi ortalarında Berlin’de, «Milli Türkistan Birlik Komitesi»
ismiyle, Türkistan’daki Sovyet emperyalizmine karşı bir mücadele teşkilatı kuruyor.
Bu teşkilat kamplardaki Türkistanlıları esaretten kurtarmaya çalışıyor ve başarılı
oluyor. Almanlar esirleri tedricen azat etmeye başlıyorlar. Kayyum Han, bu fırsattan
istifade edip hemen, «Türkistan Lejyonu»nu kuruyor ve azat edilen Türkistanlılardan
gönüllü asker topluyor.» Üsteğmen Cumabay Cabarov anlattıklarını burada kesip,
«Sizler de bu azat edilen Türkistanlılardansınız. Birkaç hafta burada dinlendikten
sonra eğer gönüllü asker olarak Türkistan›ın hürriyeti için Sovyet emperyalistlerine karşı savaşmak isterseniz, sizleri Lejyona göndereceğiz. Eğer istemezseniz veya
düşünüp sonra karar vermek isterseniz istihkâm, askeri hastane veya fabrikalarda
çalışmak için «işçi taburlarına» göndereceğiz”, dedi. Bir hafta boyunca tıbbî kontrolden geçtik. Haftada, on günde bir doktor barakalara gelip halimizi soruyordu.5
Kumlager’deki yeni askeri kamptan sonra Krakow şehrindeki askeri kampa getirildiler. Esir olmadıklarının altı çizilerek gönüllü olarak Krakov’daki fabrikalarda ve
kamuya ait olan yerlerde askeri elbiseyle nöbet tutmaya başladılar. Buradan askeri
bir hastanede görevli olarak çalıştı. 1943 yılının Aralık ayının son haftasında Milli
Türkistan Komitesi adına karargâha denetlemeye gelen heyetin içinde yer alan çocukluk arkadaşı Mirhakim’le seneler sonra ilk kez burada karşılaştı. Mirhakim kendisini Berlin’e Veli Kayyum Han’ın yanına aldıracağına söz verdi. Kampta Almanca
öğrenmeye başladı. Karargâhla Hastane’de kuryelik yaptı. Burada iken yine buraya
ziyarete gelen bazı heyetlerle buluştu. Milli Edebiyat, Milli Türkistan dergileri ve Yeni
Türkistan gazetesinin yazar kadrosunun ziyareti sırasında yine Taşkent üniversitesinden Ahmedcan Ömerhan’la karşılaştı.6
Türkistan orduları komitesinden aldığı davet üzerine bir arkadaşıyla beraber Berlin’e geldi. Burada savaşın getirdiği yıkıma bir kez daha tanıklık etti. Milli Türkistan
Birlik Komitesi Başkanı Veli Kayyum Han tarafından karşılandı. Veli Kayyum Han
durumu kısaca şöyle özetledi:
“Sizler de diğer arkadaşlar gibi esaret kamplarında azap çektiniz. Şimdi yüz
binden fazla yurttaşımız serbesttir. Onlar isteklerine göre Lejyonda vatanın istiklali
için mücadele etmekteler. Sizlere de vazife var. Ama öncelikle 5-4 hafta dinlenin.

5
6

Hüseyin İkram Han, a.g.e, s.112.
Bu kısımlarla geniş bilgi için bkz. Ahad Andican, Cedidizmden Bağımsızlığa Türkistan Mücadelesi,
Emre Yayınları, İstanbul, 2003, s. 557-573; Turkestan Struggle Abroad, From Jadidsm to Independence, Sota Publications, Harlem/Holland, 2007, 460-503.
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Berlin’i gezin. Komitedeki arkadaşlarla tanışın, sonra çalışmaya başlarsınız”.7
Berlin’e ilk geldikleri otelden bir müddet sonra kışlaya taşındı. Kışlaya taşındıktan
iki gün sonra daha önce kaldığı otel bombalanarak harabeye döndüğüne tanık oldu.
Eğer otelden birkaç gün daha geç çıkacak olsalardı başına geleceklerini düşünerek
Allah’a şükretti. Kışlada Türkistan lejyonerlerine yayın yapmakta olan bir mecmua
yayınında yazar olarak göreve başladı. Yukarıda geçtiği üzere Sovyet devrimi öncesi
kullanılan Arap harfli alfabeyle hazırlayarak yayınlamıştır. Bu mecmuanın yazılarını
bizzat Hüseyin İkram Han el yazısıyla yazmakta ve teksir baskısıyla çoğaltılmaktadır.
Burada kısa süre görev yaptıktan sonra Berlin’den bir görev çerçevesinde İtalya’nın
Verona şehrine bir görevle gitmesi istendi. Prag üzerinden Viyana trenle geçtikten
sonra oradan da Salzburg’a ulaştı. Boljano’ya gitmek için tren beklerken bir askerle
tanıştı. Tren yollarının çalışmaması üzerine arkadaşıyla beraber maceralı bir yolculuktan sonra Boljano şehrine ulaştı. Buradan Verona şehrine gitmek için bazı teşebbüsler de bulunmasına rağmen başarılı olamadı.
Boljano’da çarşı Pazar dolaşırken Berlin’de daha önce tanıştığı hemşerisi Ruzi
Nazar’la karşılaştı. 4 Mayıs 1945’de birlikte Almanya’ya dönmeye karar verdiler. Rosenheim’e gitmek için trenle yola çıktılar. Tren yollarının tahrip olması nedeniyle
yolun kalan kısmını kamyonla devam etmek durumunda kaldılar. Bindikleri kamyon
onları Rosenheim’in iki kilometre yakınlarındaki Happing köyüne kadar getirebildi.
Güvenlik sebebiyle uzun müddet burada kalmak zorunda kaldılar. Yaşamak için bazı
işler yapmaları gerekti. Hayatının geri kalanında yaşadıklarından 1945 savaş sonrası dönemde başına gelenleri en geniş bir biçimde Ruzi Nazar’ın hayatını anlatan
“CİA’nın Türk Casusu” adlı kitapta anlatılmaktadır.8 Daha sonraları 1948-1955 sarasında Düsseldorf‘ta MTBK’nın çıkardığı, Milli Türkistan Dergisi‘nin Arap harfli Türkçe
baskısının yazı işleri müdürü olarak çalıştı.
1955-1959 arasında ise, “Amerika Sesi Radyosu”nun Özbek şubesinde başmuharrirlik yaptı. 1959 yılının sonunda ABD’ye gitti.
1960-1968 arası, “Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu’”nun merkezinde yazar, spiker ve muharrir olarak çalıştı.
1961’de Amerika’daki Türkistanlılar Cemiyetini kurup 1968 yılına kadar başkanlığını yaptı. 1966-1967 yıllarında Colombia Üniversitesinde Amerikalı talebelere Özbek dilinde dersler verdi.
1968 yılı Eylül ayında Almanya’nın Münih şehrine dönüp Azatlık Radyosu’nun Özbek şubesinde, 1982 yılma kadar muharrir, 1988 yılına kadar, başmuharrir, 1989 yılı
Ağustos ayma kadar da müdürlük görevlerinde bulundu.9
Emekli olduktan sonra 1992-1993 yılları arasında Münih Üniversitesi Şarkiyat
7
8
9
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Fakültesindeki Alman talebelere Özbekçe dersler verdi. 31 Ocak 2005 tarihinde vefat
etti, Beykoz yakınlarındaki Ak Baba Sultan köyündeki Nakşibendi tekkesinin haziresine defnedildi.
İkram Han’ın Eseri Hakkında Kendisinin El Yazısıyla Yazdığı İlave Açıklama
İkram Han ileri yaşında tekrar kaleme aldığı bu çalışma doktora öğrencisi bir
akademisyen tarafından Türkiye Türkçesine çevrilmeye başlandı. Eser genel anlamda
tamamlanınca yayınevi arayışına gidildi. Fakat yayınlamayı taahhüt eden yayınevi
bütün iyi niyetine rağmen çalışmayı istenilenden çok uzak ve niteliksiz olarak yayıma hazırladı. Hala bu eksik ve hatalı nüsha piyasada yer almakta ve satılmaktadır.
Kitabın bütünü dikkate alınırsa baskı sırasında yapılan yanlışlıklar ve ortaya çıkan eksiklikler Hüseyin İkram Han‘ı çok üzdüğü bilinmektedir. Baskıdaki bazı fahiş
hataların yol açtığı züntü nedneiyle hastaneye kaldırılmıştır. Burad auzun süre tedavinin ardından sıhhatine kavuşmuştur. Tabir yerindeyse Hüseyin İkram Han, kitaptaki yanlışlardan duyduğu utançtan dolayı geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ölümlerden
döndüğü söylenebilir.
Aşağıda kendi eserinin baskısına dair yazmış olduğu düzeltme metninden kısa bir
bölümü müellifin diline fazla dokunmadan alıntılanmıştır.
“Bu kitabın teknik işlerini yapan editör-redaktör mu, matbaacılar mı bilmem
kimlerdir, çok çirkin makaslamışlar. Orijinalden 14 sayfa çıkarılmış, kitaba giritilmemiş. Benim defalarca tanbehlamama ve kendilerinin “Her şey istediğiniz gibi olacak” sözü verdiklerine rağmen, benim ruhsatımsız, renkli resimleri kara-beyaz yapmışlar. Bunları kendine açıklama sayfaya giritmeden hepsini kitabın son sayfalarına
toplayıp kara “albüm” yapmışlar. Resimlerdeki vatan istiklali mücadelesine iştirak
eden yurttaşlardan birinin de kimliğini açıklayan tercemehali kitaba giritilmemiş.
Benim bu kitabımı naşretmeye kabul eden kimseler matbaacılık tarihinde misli
görülmeyen hatalara, mesuliyetsizliğe yol vermişler.
Bu sebepten ben kitaptan eksik sayfaları muhterem okuyucuya nüsha şeklinde
ilave etmeye kendimi mecbur hissediyorum.
Saygılarımla. İmza.10
Hüseyin İkram Han’ın bu anlattıklarına ilave edilecek fazla bir şey eklemek zait
olacaktır. İleride tekrar yayını gerçekleşirse hem bu eksiklikler hem de mevcut kitapta gözden kaçan hatalar da düzeltilmesi gerekmektedir. Elde yaklaşık 100 sayfa
kadar tercüme bekleyen kısmın çevirisi ve metnin baştan aşağıya kontrolü, atlanan
kısımların da yerine konulmasıyla Hüseyin İkram Han’ın ruhu şad olacaktır.

10 Hüseyin İkram Han, Açıklama, fotokopi nüsha, 2000. Adı geçen broşür kitabın baskısından itibaren
ilk sayfası el yazısı diğer kısımları daktilo sayfası olarak hazırlanmış 16 sayfalık bir fasikül olup yazar
tarafından fotokopi nüsha olarak çoğaltılmıştır.
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Hüseyin İkram Han’ın Diliyle Baymirza Hayit
BAYMİRZA HAYİT’İN BİYOGRAFİSİ
Baymirza Hayit 17 Aralık 1917”de Türkistan”m Namangan şehri Uyçi kazası Yarkorgan köyünde çiftçi ailesinde dünya”ya gelmiştir. Baymirza Hayit 1923 - 1933
yıllar arasında başlangıç okulunu Yarkorgan’da bitirip orta tahsilini Namangan”da
tamamlamıştır.
Baymirza Hayit 1934 yılında Taşkent Devlet Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü Tarih Fakültesine girdi.
Sovyetler Birliği’nde yasakların ve baskıların yoğunlaştığı 1937 - 1939 yılları
arasında B.H. hâlâ öğrenci idi. Sovyet hükümeti, milliyetçi lider ve aydınlara karşı şiddetli tâkip başlatmış ve kendilerine göre, “devlet idarelerinin halk düşmanlarından ve milliyetçilerden temizlenmesi” gerekmişti. Sovyet gizli polisi aldıkları
emirler doğrultusunda, rejim için tehlikeli gördükleri herkesi tutuklamıştı. O devirde
cümleden, birçok öğretmenler de hapishanelere doldurulmuştu. Bu nedenle birçok
yerde öğretmen açığı vardı. Özbekistan Sovyet Cumhuriyetinin Maarif Komiserliği
çok öğrencileri öğretmenlik vazifesine saferber etti. Hayiti de 1938”de öğretmen
olarak Namangana tayin etti. Baymirza Hayit Taşkent Pedagoji Enstitüsün”de kısa
bir kursa tâbi olduktan sonra ilk görevini 1938 yılının ortalarında Torakorgan”da
yapmıştır. Daha sonra Uyçi rayonunda vazifesini devam ettiren Hayit bir müddet
sonra buraya Rayon Maarif müdürü olarak tayin edildi. Ayrıca kendisine Taşkent
Pedagoji Enstitüsü Tarih Fakültesi”ne dışardan devam etme imkânı tanınmiştir.
Gündüz görevini yapan Hayit gece de derslerine çalışarak 1939 yaz aylarında devlet
imtihanlarını vererek buradan mazun oldu.
Hayit 1939 yıl Aralık 1939 tarihinden 4 Haziran 1941 yılına kadar Sovyet Kızıl Ordusunda subay olarak hizmet etmiştir. 4. Haziran’da yaralanıp Almanlara esir
düştü.
Hayit 1942 yıl Mart Ayında esirlikten kurtulup Türkistan Lejyonuna katılmıştı ve
Türkistan”ın bağımsızlığı için asker olarak Ruslara karşı mücadelede Lejyonun ikinci
taburunda görev almıştı.
Hayit 6.Ekim 1942”de Milli Türkistan Birlik Komitesinin Başkanı Veli Kayyum
Han”ın Alman Genel Kurmayına müraccatı üzerine Berlin”e çağrılmış ve Milli Türkistan Birlik Komitesi”nin idari görevini üstlenmiştir.
Bu görevi, Nisan 1944”de Milli Türkistan Birlik Komitesi”nin Harp İşleri Şube
müdürlüğü Türkistan Milli Harp Birlikleri’nin Alman Kara Kuvvetleri nezdinde vekilliği
takip etmiştir. Baymirza Hayit 1945”te harpten son Amerikanlara esir düştü, kısa
vakit sonra serbest bırakıldı. Sonra 1946 yılın sonuna kadar Münih’te yaşadı.
1946 yılın sonunda Münster Vestfalen Üniversitesinin Falsafa Fakültesinde tahsil
alma”ya başladı. 195o yılının Nisanında Üniversite imtihanlarını vererek Falsafa
Doktoru unvanını kazandı.
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Hayit doktorasını yaptığı bir sırada tanıştığı, tıp doktoru, daha sonra kadın hastalıkları ve kanser mütehassısı olan bir bayanla (Bayan Ruth) hayatını birleştirmiştir. Bu evlilikten iki oğlu, bir kızı ve 7 torunu vardır. Baymirza Hayit Falsafa Doktoru
unvanını kazandıktan sonra ilmi hayata başlamış ve Milli Türkistan Birlik Komitesinde faaliyetlerini devam ettirmiştir.
Kitap:
Dr. Hayit 1956 - 1997 yıllar arasında, yani 41 yıl devamında l0 kitap, 13 risale,
3oo civarında makalalar yazmıştır ve bunlarin hepsi Almanca, Türkçe, İngilizce ve
başka lisanlarda neşir edilmiştir.11
Sonuç
Son olarak Baymirza Hayit ve Hüseyin İkram Han’ın şahit olduğu dostluklarıyla
alakalı bazı hususlardan bahsetmek gerekirse şunlar söylenebilir.
Hüseyin İkram Han’ı ve ailesini bir sohbet ortamında 1996 yılının ilk aylarında
Münih’e yaptığım bir ziyarette tanıma şerefine nail olundu. Doktora yaptığım Bamberg şehirdeki benden kıdemli bir doktora öğrencisi dostumuzun vesilesiyle birlikte
Münih’e geldiğimizde hem kendilerini ve hem de ailelerini ziyaret imkanı hasıl oldu.
Şahsi dostluğumuz ailenin tek çocuğu olan Ataullah Can İkram’ın samimiyeti ve Hüseyin İkram Han’ın kıymetli eşi Ayla Hanımefendinin cana yakın ve içten ev sahipliği
ve ikramlarıyla daha da pekişti. Bamberg ve Münih arasındaki mesafenin yakın oluşu
nedeniyle 1998-2000 yılları arasında değişik vesilelerle İkram ailesini ziyaret edildi.
Bu arada oradaki dostların vesile olmasıyla hayırlı bir işe girişmemiz bu gelgitlerimizi daha artırdı. Daha önce İkram ailesinde bir defa rastlayıp kısaca görüştüğüm ve
tanıştığım Baymirza Hayit’la ikinci karşılaşmamız 1998 yılına denk gelmektedir. Bu
karşılaşmamızda kötü bir zamana denk geldi. Yukarıda bahsi geçen şahsımla alakalı
bir meselede ciddi bir pürüz veya sorunlar ortaya çıktı. Aniden gelişen yeni durumu
hazmedemediğimden konuyu her iki büyüğümüzün bulunduğu mecliste dile getirildi. Fakat söz uzayınca Merhum Baymirza Hayit dayanamayarak ve yerinde bir müdahaleyle sözümü kesti ve yaklaşık olarak şunları söyledi: “Evladım, yaşadığın bu kötü
tecrübene çok üzüldüm. Fakat Hüseyin Bey’le ben görüşmek üzere Köln’den 5-6 saatlik yoldan geliyorum. Müsaade ederseniz başka konuları konuşmak istiyoruz.” Ben
de özür diledikten sonra onların konuşmalarını dinlemeye başladım. Baymirza Hayit
ve Hüseyin İkram Han ileri yaşlarına rağmen (o sıralar her ikisi de 82 yaşlarındaydı.)
Türkistan davası ve vatanla ilgili konularda neler yapılması gerektiği konularını ele
alıyorlar. Zaman zaman geçmişteki bazı isim ve olaylara telmih de bulunuyorlardı.
Gerek günkü halet-i ruhiyem gerekse âdetim olmadığımdan yazılı not alamadığım
için detaylarıyla anlatılanları zapt mümkün olmadı. Özellikle özbekçe konuşmaları
11

Adı geçen broşür, s. 3.
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takip edip anlamakta zor olduğundan genel anlamda anladıklarımdan çıkardığım
şudur ki; Bu iki ulu Çınar vatana dair yaptıkları bunca eser ve çalışmaya rağmen bir
şeyler daha yapabilmenin gayreti ve çabası içinde olduklarıydı.
Baymirza Hayit ve Hüseyin İkram Han, ileride mutlaka gerçekleşecek olan Bağımsız, Özgür Türkistan topraklarında yeni nesiller tarafından daha iyi tanınacak
ve Vatan için yaptıkları fedakârlıklar hakkında ilmi pek çok çalışma yapılacağı muhakkaktır. Önemli olan bu mirasın bizler tarafından doğru değerlendirilip gelecek
kuşaklara aktarmaktır.
Bugün ilmi kıymet arz ettiği konusunda tereddütler olan şifahi aktarım ve tanıklık belki ileride vazgeçilmez kaynaklar ve asıl kaynak olarak değerlendirileceği de
muhakkaktır. Kitaplara sığmayacak derecede büyüklerle ilgili yapılan çalışmalarda
doğru bir aktarım için yazılı ve sözlü kaynaklar eş zamanlı olarak ele alınması da
artık bir zorunluluktur.
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BÜYÜK OYUNDA YENİ HAMLELER VE İNGİLİZLERİN
TÜRKİSTAN SİYASETİ
Prof. Dr. Kemal Özcan*
Görkem Ozan Özalp**

Özet
Binlerce yıldır birçok önemli olaya sahne olan Türkistan bölgesi hem Türk tarihi
içerisinde hem de gönüllerde özel bir yere sahiptir. Asya ve özelde Türkistan bölgesi
Doğu’daki Britanya sömürgeciliğinin güven içerisinde devam etmesi açısından stratejik bir bölgedir. Birinci dünya savaşı sırasında İngilizlerin önemli bir müttefiki olan
Çarlık Rusya’sının yıkılması ve Bolşeviklerin iktidara gelmesi yüzyılı aşkındır süren
büyük oyunda yeni hamle fırsatları doğurmuştur. Rusya’daki Ekim Devrimi’nden hemen sonra yeni Bolşevik Hükümeti’nin savaştan çekilme tavrı, Avusturya ve Almanya
savaş esirlerinin serbest bırakılmak istemesi ve antlaşmaların iptali hakkındaki kararları, bölgede yeni bazı gelişmelerin yaşanmasında etkili olmuştur. Sunacağımız
bu bildiride yüzyıllardır bölgede emelleri olan Rusya kadar bölgeye ilgi gösteren İngiliz siyasetinin özellikle 1917-1920 yılları arasındaki sürecine değineceğiz. Ayrıca 1918 yılında Türkistan bölgesine yönelik askeri girişimleri ve çok da gündeme
gelmesini arzu etmedikleri İngiliz askeri yenilgisi hakkında önemli değerlendirmeler
sunacağız.
Anahtar Kelimeler: İngilizlerin Türkistan Siyaseti, Türkistan, Büyük Oyun,
İngilizler ve Türkistan, Türkistan Politikası
THE NEW MOVEMENTS IN THE GREAT GAME AND BRITISH POLITICS ON
TURKESTAN
Abstract
The Turkestan region, which has been a scene of many important events for
thousands of years, has a special place both in Turkish history and in people’s hearts. Asia, and in particular the Turkestan region, is a strategic region for the continuation of British colonialism in the East. The collapse of the Tsarist Russia, an
important ally of the British during the First World War, and the coming of power of
the Bolsheviks gave the opportunity for new moves in the Great Game, which has
passed the century. Immediately after the October Revolution in Russia, the new
Soviet Government’s attitude to withdrawal from the war, the desire to release the
* Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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Austrian and German prisoners of war, and the decisions about the annulment of
treaties, were influential in some new developments in the region. In this paper,
we will refer to the period of 1917-1920, especially the British politics that showed
interest in the region as well as Russia, which has been in the region for centuries.
We will also present important evaluations of the military initiatives against the
Turkestan region in 1918 and the British military defeat which they do not want to
come to the agenda much.
Key words: British Politics on Turkestan, Turkestan, Great Game, British and
Turkestan, Turkestan Policy
Giriş
“Büyük Oyun” 19. yüzyılda Rusya ve İngiltere arasında Türkistan’ın geleceği
üzerindeki rekabetin sahnelendiği çatışma alanını ve süreci tanımlamaktadır1. Bu
söylem genellikle Rus genişlemesi ve bölgede Rus tehdidi algısına karşı İngiltere ve
Rusya arasında karşılıklı yapılan hamleleri anlatmaktadır. Gerçekten, Büyük Oyunun çok daha büyük bir açıklaması vardır. Bu Rusya’nın hırsının Türkistan ile sınırlı
kalmayacağı yönündeki bir algıyı ve Afganistan, İran ve Hindistan’ı da içine alan
geniş bir coğrafyada gerçekleşen bir çatışma alanını kapsamaktadır. Ayrıca İngilizlerin Güney Asya ve daha sonra Türkistan siyasetini belirleyen unsurları ve korkuları
içerisinde barındırmaktadır.
Rusların Türkistan bölgesini işgal etmelerinin ve daha güneye ilerlemek istemelerin birçok nedeni bulunmaktadır. Denklemin İngiliz tarafında ise, kendileri için hayati öneme sahip Hindistan savunmasını ileri hatlarda karşılamak ve bu alanları güvenceye almak en önemli nedenler arasındadır2. Buradaki temel kaygı, Türkistan’ın
Rusların dayanak noktası olması ve dolayısıyla kritik tampon devleti olan Afganistan’a bir ulaşmak istemeleridir. Her iki devlet açısından da Herat, Kandahar ve Kabil
gibi şehirler önemli olarak kabul edilmiştir. İki Afgan Savaşı’nda da İngilizler Afgan
rejimini tasfiye etmeye ve Ruslardan ziyade kendilerine müttefik olacak uyumlu bir
kukla yönetim kurmaya çalışmıştır3. Bununla birlikte, İngilizler bu teşebbüslerinde
başarılı olamamışlardır. Büyük Oyunda ikinci unsur ise İran olmuştur. İran, Afganistan ve Hindistan ile bağlantı halindedir. Bu nedenle İngilizler, Rusların Şah ile
anlaşma yapmasından her zaman endişe duymuşlardır. Ruslar, birkaç sebepten ötürü
İngilizler hakkında rahatsızlardır. Bunlardan en önemlisi Afganistan’daki İran girişimidir. Bu aynı zamanda ilk Afgan Savaşı’nın başlangıcı olmuştur.

1
2
3

Peter Hopkirk, The Great Game: On Secret Service in High Asia, Oxford University Press, 2001, p. 15.
Mehmed Saray, “Türkistan’da Rus-İngiliz Rekabeti.”, Tarih Dergisi, 34, 1984, s.397-416.
Ebru Uygun, İngiliz Gazetesi “Levant Herald” a Göre Rusların Türkistan’ı İşgal Siyaseti (18591878), Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, s.36.
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Rusya ve İngiltere Arasında Yaşanan “Büyük Oyun” ve İngilizlerin Türkistan’a İlgisi
Rus ve İngiliz tarafları arasında yaşanan “Büyük Oyun”, 20. yüzyılın başlarında
bazı nedenlerden dolayı neredeyse durma noktasına gelmiştir. Bunlardan biri 19045’te Rus-Japon Savaşı’dır. Japonlar Rus donanmasını adeta perişan etmişler ve uluslararası alanda Rus gururunu ve prestijini kırmışlardır. 1907’de yapılan Rus-İngiliz
anlaşması da diğer bir etken olmuştur. Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla
Ruslar ve İngilizlerin, Almanlara karşı müttefik olarak savaşa girmeleri, aralarında
yıllardır süren bu mücadeleyi durma noktasına getirmiştir. Yeni jeopolitik uyum ile
Büyük Oyun’un doğurduğu düşmanlık ve rekabet artık her iki taraf için faydasız bir
konuma gelmiştir. Bölgede etkili bu iki güç Türkistan›dan çok Avrupa›ya odaklanmaya başlamışlardır. Ancak ilerleyen zamanlarda bu mücadele tekrar alevlenecektir.
İngilizlerin Asya bölgesinde ilk denebilecek faaliyetleri 1600 yılında İngiliz Doğu
Hindistan Şirketi›nin kurulması ile başlamıştır. Bu bölgeye gelmelerindeki temel
öncelik sömürgeciliklerini genişletmek ve ticari menfaatler elde etmek amacıyla
olmuştur. Ancak 18. yüzyılın sonlarından itibaren İngiliz faaliyetleri çok daha karmaşık hale gelmiştir.
İngiltere’nin Hindistan›da yerleşmesi ile birlikte İngiliz çıkarları, ticaretten kazanılan menfaatlerin yanı sıra, bölgenin jeopolitik alanında diplomatik ve stratejik
bağlantıların kurulması ve sürdürülmesi üzerinde daha fazla yoğunlaşmaya başlamıştır. 19. yüzyıl boyunca Hindistan›ın Kuzeybatı ve Kuzey sınırının güvenliği, sınır
ötesi olaylar ve ticaret, İngiliz siyasi ve askeri istihbaratının çalışmalarında ve dış
politikasının oluşmasında egemen bir faktör haline gelmiştir. Doğu Hindistan Şirketi
Rusya›nın Hindistan tehdidi sorunu ile tanışmadan çok önce bölgede etkinliğini artırmak için birçok girişimde bulunmuştur. Şirket menfaatlerini korumak ve düşman
olarak tanımladığı çevre devletlere karşı güvenliğini sağlamak için askeri bir birim
teşkil etmiştir. Bu amaçla 1757 yılında Kalküta›da Avrupa standartlarda ilk Hint
birlikleri oluşturulmuştur. 1824 yılına gelindiğinde ise yine Avrupa standartlarında
bölge halkından meydana gelen üç topçu ve piyade birliği ve İngiliz Ordusu birliklerine ek olarak 27 süvari ve 174 piyade alayı oluşturulmuştur. Böylece bölgenin
geleceğinde askeri varlığını artırma yoluyla etkisini ortaya koymaya başlamıştır4.
İngiliz Doğu Hindistan Şirketi 1804 yılında bir Siyasi Departman ve 1807›de de
bir Gizli ve Siyasi Daire teşkil etmiştir. Siyasi ve Gizli Bölümler öncelikle İngiliz Hint
Hükümeti›nin komşu ülkelerle ve Hindistan›daki ana devletler ile olan ilişkilerinin
denetimi amacıyla meydana gelmiştir. Daha sonra ise İngiltere’nin Türkistan politikalarının oluşumunda bilgi sağlanmasını ve Hindistan Devleti’nin diplomatik temsilcilerini, Türkistan misyonlarını ve diğer yerlerin emniyet görevlerini yerine getirme
4

Michael Sargent, British Military Involvement in Transcaspia (1918-1919), Defence Academy of the
United Kingdom, Conflict Studies Research Centre, 2004, p. 18.
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görevlerini üstlenmiştir. Bu birimler 1920›li yıllara kadar dış ilişkiler, sınır sorunları
ve Hindistan›ın iç işleri ile ilgili konular ile ilgilenmenin de yanı sıra Türkistan’da
birçok gizli temsilcilik görevlerini yerine getirmiştir. Gizli Departman, savaş, barış
ve diplomasi içeren çok önemli ve hassas yazışmalara ayrılmışken, Siyasal Bölüm,
Hint Devleti ve yabancı hükümetlerle olan ilişkileri içeren daha rutin sorunları ele
almıştır. Bununla birlikte Hindistan Ofisi bünyesinde, Hindistan’ın çoğunun İngiliz
egemenliği ya da hükümdarlığı altında birleşmesi ile Gizli ve Siyasi arasında bir
iş bölümüne gidilmiş ve Gizli Bölüm dış ve sınır politikası için istihdam edilmeye
başlanmıştır. İngiliz Hindistan’ında siyasi ve diplomatik gelişmeler bu birimlerin elde
ettiği bilgiler dahilinde yürütülmüştür. Özellikle ilerleyen dönemlerde Türkistan içlerinden bilgi alınması ve dış siyasetin oluşmasında etkin bir yere sahip olmuşlardır5.
1829’da İngiltere açısından belirmeye başlayan Rusya’nın yayılmacı politikasının oluşturduğu tehditler, Hindistan menfaatleri açısından önemli bir sorun olmaya
başlamıştır. İngiliz Wellington Kabine üyesi Lord Ellenborough, Hindistan’a karşı bir
istila karşısında Hindistan savunmasının nasıl yapılacağı ve saldırıların nasıl durdurulabileceği konusunda çalışmalar yapılmasını istemiştir. Bu çerçevede savunma
açısından en iyi yerin neresi olduğuna karar verilebilmesi için kapsamlı bir şekilde
araştırılıp haritalandırılması tüm birimlere iletilmiştir. Hindistan Ordusu’ndan bir
grup genç subay bu amaçla bölgeye gönderilmiş ve Türkistan ülkeleri ve hanlıkların
topografya, etnografya, istatistikler ve tarihinin daha iyi anlaşılması için güzergâh
haritalarının yanı sıra alanın tanımlarını da içeren bir dizi rapor hazırlamışlardır6.
1857’den bu yana, İngiliz hükümetinin Hindistan’daki dış politikası esas olarak
Türkistan sınırlarının kendisi açısından güvenliğe kavuşturulmasına, İran ve Afganistan’ın İngiliz menfaatleri doğrultusunda bölgede tampon devletler olarak varlıklarının devam ettirilmesine yönelik olmuştur. Bu kapsamda Türkistan’ın güneydoğu
eteklerinde kurulan Hindistan Hükümeti ve Gizli ve Siyasi Daireye bağlı casus ağı,
doğrudan Hindistan’daki İngiliz hakimiyetinin korunmasıyla ilişkili bir rolü üstlenmiştir. Kaşgar, Peşaver ve Meşhet’de ve zaman zaman Herat’da bulunan birimler
tarafından Türkistan’dan gelen periyodik haberler, Hindistan Hükümeti aracılığıyla Londra’ya gönderilmiştir. Bu gizli ya da örtülü haber ağı Rus Hükümeti ile St.
Petersburg’da ya da Moskova’daki İngiliz Konsolosluk Ekibinin yaptığı anlaşmalara
göre 1914 yılına kadar Türkistan hanlarının Rus hükümetinin izni olmadan İngiliz
ya da Hindistan Hükümetine doğrudan diplomatik ya da siyasi temsili kısıtlanmış
olmasından gizli olarak yürütülmüştür. İngilizler açıktan Rusya ile çatışmaktan ve
anlaşmazlık çıkarabilecek hareketlerden kaçınmaktadırlar. Çatışmaya neden olacak
herhangi bir hareket tarzından uzak durmak ve aynı zamanda bölgenin durumunu
5
6

Jill Louise Geber, The East India Company and southern Africa: a guide to the archives of the East
India Company and the Board of Control, 1600-1858, Diss. University of London, 1998, p. 54.
Lord Ellenborough, Political Diary, 1828-30, London, 1881, p. 110.
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sürekli izlemek amacıyla bu temsilcilikler aracılığı ile görev yapmıştır. Bu ağ Gilgit
Siyasi Ajansı Kuzeybatı Sınır Eyaleti ve Keşmir arasında yer almıştır. Teknik olarak
Keşmir Devletinin bir parçası olmuş ve Siyasi ajanlar, Keşmir’e bağlı olarak faaliyet
göstermiştir7.
Yaklaşık 1890’da Hindistan hükümeti, İngiliz hükümeti adına Kaşgar’da bir konsolosluk açmıştır. Hindistan’ın sınırlarını çevreleyen ülkelerde doğrudan askeri türden gizli istihbarat faaliyetleri yürütülmeye başlanmıştır. Genellikle yapılan istihbarat çalışmaları siyasi alanda bilgi toplamaya yönelik olarak gelişmiştir. Türkistan
hanlıkları ya da bölgedeki güç odakları arasında kendine yakın kabile yöneticilerinin
işbaşına getirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 19. yüzyılın başlarından itibaren,
daha önemli bölgelerde yaşayan tüccarlar ve muhabirler bu işler için kullanılmıştır.
Kuzeybatı sınırındaki tüm bu raporlar, Hindistan Hükümeti Dışişleri Bakanlığı’na iletilmiş ve Kuzeybatı sınırındaki olayların gidişatı ile ilgili olarak Aylık Bilgi Notu olarak
yayınlanmıştır. Atanan haber yazarlarının yanı sıra, karakollardaki siyasi görevliler
ticaret gezilerinden dönen Hintli tüccarlarla düzenli olarak bir araya gelmiştir. Kuzeybatı sınırındaki siyasi görevliler, sınır ötesi veya sınır bölgesindeki aşiret liderleriyle olan yakınlıklarını kullanarak gerekli bilgileri edinmişlerdir. Genel olarak her siyasal görevli casus ağı içerisinde yerel bir bilgi veya istihbarat hizmeti sunmaktadır.
1860’lardan itibaren bölgeye yönelik ad hoc (tek yönlü) diplomasi sonuçları ve elde
edilen bilgiler düzenli olarak Londra’ya iletilmiştir.
İngilizlerin Türkistan’a İlgisinin Artması
İngiltere’nin bölgeye ilgisi özellikle Birinci Dünya Savaşı›nın başlangıcına doğru
daha da artmaya başlamıştır. İngiliz doğu politikalarının merkezinde yer alan Hindistan’ın güvenliği ve buna bağlı İran ve Ortadoğu çıkarlarının bu bölgedeki sahip
olunan etkinliğe bağlı olduğu görülmüştür. Aynı zamanda telgrafın ve demiryollarının gelişimi, dünyanın bu bölgesi ile Londra arasındaki iletişimin kolaylaşmasını sağladığı için uçsuz bucaksız zengin toprakların üzerinde ilgisini bir kat daha
artmasına neden olmuştur. Ayrıca özellikle Türkistan bölgesinde yetişen pamuk ve
değerli maden yatakları bu ilgi artışında diğer nedenler olmuştur. Tüm bu nedenler
de bölgedeki İngiliz politikalarına yansımıştır8.
İngiltere ve Rusya arasındaki mücadele 1907 yılına gelindiğinde yapılan anlaşma
ile yumuşama eğilimi göstermiştir. Özellikle bölge açısından önemli olan bu anlaşma ile İngiltere, Rusya’nın ayağını Türkistan’dan çekmekte başarılı olmuştur. Ayrıca
yapılan bu gizli anlaşma ile İran üç bölgeye ayrılmıştır. Hindistan›a bitişik olan güney İran İngiliz nüfuz bölgesi içerisinde kalmış ve orta kısımda bir tampon bölge
7
8

IOR/L/MIL/17/14/72, İngiliz Hindistan’ın Kuzey-Batı Cephesi topoğrafyası, etnografya, istatistik ve
tarihinin daha iyi bilinmesine yönelik katkı.
FO 405/45, Türkistan Ticaret Yazışmaları.
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oluşturularak Rusya’nın sızma girişimleri engellenmeye çalışılmıştır. Böylece İngiltere Rusya›yı Hindistan›dan bir hayli uzaklaştırmak suretiyle, Rusya›dan gelecek bir
tehlikenin tesirini ortadan kaldırmıştır9. Bölgede süren karşılıklı tehditkâr hamlelerin
bir süreliğine durması, mücadele ekseninde süren politikalarda da bazı değişikliklere
yol açmıştır. Ayrıca istediğini alan İngiliz yönetimi, Hindistan bölgesinin güvenliği
konusunda daha az endişe duymaya başlamıştır. Bu anlaşmanın bir sonucu olarak
yakınlaşan Rus ve İngiliz diplomasisi patlak veren dünya savaşında müttefik olmayı da başarmıştır. Aslında İngiltere’nin Rusya ile müttefik olmasının birçok nedeni
bulunmaktadır. Doğu sömürgelerinin güvenliği açısından da değerlendirilebilecek
bu ittifak ilerleyen dönemlerde gerçek yüzünü göstermeye başlayacaktır. Nitekim
1917’de Bolşevik Devriminin patlak vermesinden sonra, Rusya’nın Asya’daki varlığı
değişen politikalar nedeniyle farklı bir alana kaymaya başlamıştır. Yeni Rus yönetiminin halkların özgürlüğü alanındaki söylemleri sadece 3 yıl sürmüştür ve gerçek
niyetleri çok acı olaylar ile kendini göstermiştir. Bu zaman içerisinde iç karışıklıklarını ve sorunları halleden Bolşevik hükümeti yüzyıldır süre gelen çarlık ideallerine
geri dönmüştür. 1920’lerin sonuna gelindiğinde ise, Bolşeviklerin merkezi yönetimi
otoritesini yeniden kurması ile eski günlerini aratmayan zulümlere devam etmiştir.
Bu strateji değişimi İngiltere ve Sovyet Birliği arasında süre gelen Büyük Oyununun
farklı bir sürece girmesine neden oldu. Bu süreç içerisinde Buhara Emiri devrilmiş ve
Hindistan’a ya da başka yerlerde sürgüne gönderilmiştir.
Türkistan için bağımsızlık yoktu. Türkistan Hanlıklarının yıkılışı İran ve Afganistan’ı Sovyet Birliği egemenliği ile Hindistan arasındaki tek engel haline getirdi. Bolşevizm propagandası, Kuzeybatı sınırı boyunca Hint hükümetinin bir sorunu olmaya
başladı. Bu dönemde, Türkistan’ın birçok kısmında milliyetçilik duygularıyla çakışan
Pan-İslamik hareketler görülmeye başlandı. İngilizlerin Hindistan Hükümeti, Türkistan hanlarının iç çatışmalarına karşı yoğun ilgi göstermekteydi. Sadece İngiltere
değil Sovyetler Birliği ve daha öncesinde Rus çarları bölgedeki çatışmalardan her zaman menfaat gözetmekteydi. Ayrıca tüm bu güçler dini ve mezhep çatışmalarından
da oldukça yararlanıyorlardı. Birçok dönem hem Ruslar hem de İngilizler Bahailer,
İsmaililer ve diğer batini ve selefi akımların gelişmesinde en önemli desteği sunmuşlardı. Özellikle Bedahşan bölgesinin stratejik konumu dolayısıyla buradaki mezhep
ayrılıkları ve özellikle Ağa Han ailesinin İngilizler tarafından desteklenmesi önemli
politik hesapların bir ürünü olmuştu. Bunun yanında İngiltere Bahailiğin bölgede
güçlenmesinde önemli desteği sunan ülke konumundaydı10. İngilizlerin Filistin’i ele
geçirmesinden sonra bu mezhebin merkezini günümüzün Hayfa şehrine taşımasında
en büyük yardımı yine İngilizler sunmuşlardı.
9 Rogers Platt Churchill, The Anglo-Russian Convention of 1907, Books for Libraries Press, 1972, p. 45.
10 CAB 24/89/74 Mutabakat Zaptı, IOR/L/PS/12/287 Müslüman Topraklarındaki Ağa Han’ın mensupları
arasındaki ilişkiler.
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Ayrıca İngilizlerin özellikle birinci dünya savaşı öncesi tekrar yapılandırdığı gizli
istihbarat birimleri bölgede etkin çalışmalar yapmıştır. MO’nun yerine kurulan MI5 ve
MI6 oluşumları sadece bu bölgedeki değil birçok ülkede Müslümanları, Türkçü-Turancı hareketleri ve Alman-Türk girişimlerini sürekli takip etmiştir. İç istihbarat birimi
olan MI5 özellikle Almanya üzerinde edindiği tecrübe ve bilgiler sayesinde Türkistan
bölgesinde özel faaliyetler sürdürmüştür11. MI6 ise bölgede İngiliz istihbaratını pekiştirecek karar almış ve bölgede biri General Wilfrid Malleson’un yönettiği kuzeydoğu İran olmak üzere üç şehirde önemli çalışmalar yapmıştır. Bu birimlerden diğer
ikisi ise Albay Bailey tarafından yönetilen Taşkent misyonu ve Yarbay Etherton tarafından yönetilen Kaşgar misyonlarıdır ve Türkistan’da İngiliz hakimiyetinin sağlanması için hayati görevler üstlenmiştir12. Aynı zamanda Türkistan uzmanı olan bu kişiler bölgeyi iyi tanıyan ve daha önce buralarda görev almış kişilerdir. Bu misyonların
ana görevini ise Kaşgar eski konsolosu olan George Macartney şöyle ifade etmiştir:
1. Almanların ve Türklerin bölgedeki girişimleri hakkında bilgi toplamak.
2. Alman ve Avusturya savaş esirleri hakkında rapor vermek ve Rusların onları
tutuklamak için attığı adımları bildirmek.
3. Türkistan’da ham pamuğun imhasına ilişkin rapor vermek.
4. Türkistan’daki İngilizlerin çıkarlarını gözlemlemek.
5. Genel olarak, Türkistan’ın savaşta hangi tarafta yer aldığını izlemek13.
İngilizlerin Türkistan bölgesinde yetiştirilen pamuk konusunda oldukça hassas
olduğu bilinmektedir. Ayrıca bir İngiliz Yarbayı olan P.T. Etherton daha önce istihbarat toplama ile görevlendirildiğinde bölge halkının İngiltere hakkındaki görüşlerinin incelenmesinin yanında bölgedeki Pamuk yetiştiriciliği hakkında detaylı bilgiler
sunması bu konunun İngiliz menfaatleri açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymaktadır14.
Bunların yanı sıra Alman-Türk etkisinin bölgede görülmesinden endişe duyan İngiliz yönetimi, İran ve Afganistan hükümdarları ile dostça bir ilişki geliştirmek için
elinden geleni yapıyordu. Rusya’daki Ekim Devrimi’nden hemen sonra, yeni Bolşevik
Hükümeti’nin sonradan anlaşılacağı üzere iç karışıklıklarını ve hakimiyetini kurana kadar olan dönem içerisinde barıştan yana tavır göstermesi, savaştan çekilme
stratejisi, Avusturya ve Alman savaş esirlerinin serbest bırakılması ve antlaşmaların
iptali hakkında beyanlarda bulunması önemli bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır.
Tüm bu dış politika stratejileri ve yeni Sovyetler Birliği Hükümetinin Doğu’daki sö11 KV 2/1 Güvenlik Servisi: Birinci Dünya Savaşı Tarihi Raporlar ve Diğer Raporlar, KV 5 Güvenlik
Servisi: Kuruluş (OF serisi) Dosyalar.
12 Daniel C. Waugh, Etherton at Kashgar: Rhetoric and Reality in the History of the “Great Game”,
Bactrian Press, 2007, p. 25.
13 G. Macartney, “Bolshevism as I saw it at Tashkent in 1918”, The Journal of the Central Asian Society,
June 1920, pp. 42-59.
14 P. T. Etherton, “Chinese Turkestan”, The Asiatic Quarterly Review, XX, 1924, p. 247-8.
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mürgeciliğine karşı propaganda başlatması, özellikle Britanya sömürge çıkarları için
büyük tehdit oluşturuyordu. Özellikle İran, Afganistan ve Hindistan’da, milliyetçi hareketlerin ivme kazandığı ülkelerde bu tehlike gün geçtikçe hız kazanmıştı. İngilizler
ve özellikle bölgede görev yapmış önemli diplomatlar Sovyet hareketlerine tepki
gösterdi. Onların en önemli endişesi, Bolşevik devriminin Türkistan’daki söylemlerinin İran, Afganistan ve Hindistan’da etkili olmasıydı. Sonuç olarak, Asya kolonileri
üzerinde kontrol kurma ve Türkistan’da siyasi nüfuz arayışı, İngiliz politikasının çerçevesinin oluşturulmasında önemli bir unsur haline geldi.
Bu nedenlerin yanında 1907’de yapılan Rusya ve İngiltere arasındaki anlaşmaya
rağmen aslında hiç küllenmeyen ezeli rekabet ve Büyük Oyun mücadelesinin İngiliz
yöneticilerinin hiç aklından çıkmadığı anlaşılmaktadır. Lord Curzon 1889’da Rusya
ve İngiltere arasında sorunlar üzerine yazdığı kitabında bu korkusunu net olarak
ortaya koymaktadır15. Aslında Birinci Dünya Savaşı’ndaki ittifak bölgedeki mecburiyetler üzerine kurulmuş geçici bir anlaşmadır. Özellikle bölgede daha önce görev
yapan İngiliz devlet adamları ve özelde Lord Curzon dünya savaşında kurulan ittifaka
rağmen aklında sürekli Rus tehdit algısını sürdürmektedir. Doğu bölgesinde her ne
kadar Alman ve Türk etkinliğinden endişe duyulsa bile Rusya’nın savaş sonrası bölgede güçlenmesi ve yeniden başlayacak mücadelede bir adım öne geçme endişesi
her an devam etmektedir. İngiliz hükümeti hem ittifaktan faydalanma istemekte
hem de Hindistan hükümetinden Rus etkinliği hakkında sürekli bilgi istemektedir.
Bu süreç boyunca beklenen hamle Bolşevik ihtilali ile ortaya çıkmıştır. Bolşevik ihtilalin yayılmaya başlamasıyla ve artık bir tehdit unsuru olarak görülmesiyle birlikte
İngilizler Menşevik General Kerensky ve General Anton Denikin’e destek vermeye
başlamışlar ve iki grup arasındaki çatışmasını fırsat bilerek yıllardır bekledikleri zengin ve stratejik bölgeleri ele geçirme arayışına girmişlerdir. Ayrıca büyük bir tehdit
olarak gördüğü Alman ve Türk kuvvetlerinin bölgede etkinlik sağlayabilecek olması
ve Türkistan’daki aşırı İslami duyguların Afganistan, İran ve Hindistan’da güçlenmesi atılacak adımlar açısından önemli etkiler yapmıştır. Bolşevikler tarafından esir
alınan Alman ve Avusturyalı esirlerin bırakılacağı ve İngilizlere karşı yer alacağı
söylentileri de endişelerin artması için yeterli olmuştur. Tutsak sayısı nispeten azdı
ancak Avusturyalılar için rakam yüksekti. 38.000 Avusturyalı mahkûmun Türkistan’a
gönderildiği istihbaratını daha önceden alan İngilizler, Alman mahkumların sayısı
için 3.000 rakamını telaffuz ediyordu16. Türkistan hükümetinin tutukluları Bolşevik
ordusuna katılmak için baskı altına alacaklarından korkuyorlardı.
1918’in ortalarında Rusya hakimiyetindeki Türkistan’da özgürlük mücadeleleri
ortaya çıkmaya başladı. Bolşevik devriminin ardından Taşkent Sovyet’i 13 Kasım
1917’de iktidar oldu. Ancak, aynı ay Kazak lider Ataman Dutov, Orenburg’u aldı ve
15 George N. Curzon, Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question, London, 1889.
16 F. M. Bailey, Mission to Tashkent, Oxford: OUP, 2002, p. 125.

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

375

Moskova ile iletişim kesildi. Ara sıra Moskova ile iletişimler yeniden kurulmasına
rağmen bu yalnızca geçici teşebbüslerden öteye gidemedi. Ancak bu durumda bile
Bolşevik Rusya’nın buraya yardım etmesi pek olanaklı görülmüyordu. Bolşevik hükümeti, çeşitli cephelerde savaşıyordu ve Türkistan cephesi en önemli unsur olmaktan
uzaktı. Aralık 1917’de Alaş Orda, Kazakistan’daki özerkliğini ilan etti ve Ataman
Dutov ve diğer liderlerin Kazaklarına bağlanarak 1918 yazında hemen hemen tüm
Kazak bozkırlarının Bolşeviklerden temizledi. Ocak 1918’de Hokand özerkliğini ilan
etti. Basmacı olarak isimlendirilen özgürlük hareketi Fergana’da daha da etkinliğini
artırmaya başladı. 1918 başlarında Cüneyt Han’ın altındaki Türkmenler Hive’yi aldı.
İngilizler Türkistan’daki sosyalist devrimin ilerlemesini kontrol etmeye büyük
önem atfediyorlardı. Türkistan’daki Malleson Misyonu ve Türkistan’daki Bailey Misyonu, İngiliz Askeri İstihbarat ağının kalesini oluşturduklarından ve Türkistan’daki
Bolşevik iktidarına karşı saldırı düzenledikleri için detaylı bir şekilde ele alınıyordu17.
Bu iç çatışma ve Bolşevik Rusya ile Türkistan arasındaki iletişimin kopması, İngilizleri
Türkistan’daki Bolşevik iktidarının kurulma sürecini yıkmak amacıyla anti-Bolşevik
grupları destekleme yönüne kaymaya ve aynı zamanda Türkistan bölgesinde kendi
hakimiyetini kurmak için bu alandaki müdahaleye teşvik etmiştir. Bu koşullar altında, İngilizler Ağustos 1918’de, Türkistan’daki bugünkü Türkmenistan ve Özbekistan’ın bir parçası olan bölgeye asker gönderme kararı aldı.
İngilizlerin Türkistan’a Askeri Müdahalesi
İlk baştan beri Bolşevik Rusya›ya müdahalenin gerekliliğine dikkat çeken Hindistan Bakanı E. Montagu, Müslümanlar arasında yükselen güçlü İngiliz karşıtlığı
nedeniyle, Bolşeviklere karşı kampanya düzenlenmesi konusunda baskı yapmaktaydı. İkinci olarak, Türkistan’daki yerli halk üzerindeki tüm duygusal kontrolün, Rusya›da Merkezi Hükümet›in çökmesi ve Rus ordusunda disiplinin tümüyle parçalanması nedeniyle ortadan kalktığını ifade eden Montagu, 4 Ocak 1918’de gönderdiği
mektubunda, Türkistan’da bir İngiliz hakimiyetinin kurulmasını, anti-Bolşevik karşıtı
hareketi desteklemek için de Dunsterville›e Kafkasya›yı ele geçirmenin mümkün
olabileceğini söylemiştir. İngiltere›nin Sovyet Rusya büyükelçisi de ayrıca, Bolşevikler tarafından gerçekleştirilen devrimci reformların İran ve Afganistan’daki durumu
etkileyebileceğini belirtmiştir. Bu görüşlere göre İngiltere›nin Türkistan’a acilen müdahalesi haklı sebeplere dayanıyordu18.
Hindistan Hükümeti Türkistan’da anti-Sovyet operasyonunu yürütecek iki merkezi kurmak için biri Kaşgar’da (Fergana ve Semerkant’daki faaliyet alanıyla birlikte)
diğeri ise Meşhed’de (bölgedeki tüm alanlarda eylem alanıyla) iki merkez kurma konusunda ayrıntılı teklifler hazırladı. General Malleson, Meshed’deki birliğin komutanı
olarak önerildi. Londra’daki Hindistan ofisi ve Dışişleri Ofisi, Hindistan Valisinin bu
17 L. V. S. Blacker, On Secret Patrol in High Asia, London: John Murray, 1922, p. 12.
18 P. T. Etherton, In The Heart of Asia, Boston: Houghton Mifflin, 1926, p. 86.
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önerisini kabul etti. Eylül 1918’e kadar Meshed istihbarat görev üyeleri seçildi. Genel
Sekreter W.Malleson Misyonun başına atandı. 1904-1914 yılları arasında İngiliz-Hint
ordusunun istihbarat biriminde görev yapan Malleson, Afganistan ve İran’daki siyasi
durumu oldukça iyi biliyordu. Dünya savaşının ilk yıllarında Doğu Afrika’daki birimlerde de görev almıştı. Malleson misyonu zaman kaybetmeden Türkistan’da plana
uygun olarak faaliyete geçti. Bu faaliyet aynı zamanda Türkistan’da bir İngiliz silahlı
müdahale hazırlığının da başlangıcı oldu. Ayrıca İngiliz karargâhı Bolşevik Hükümete karşı olan tüm silahlı kuvvetler için para, silah, cephane ve donanım yardımı
sağlamaya başladı. Ayrıca, İran’ın kuzey kesimlerinden askeri destek sözü alındı19.
Malleson misyonu Rusya’nın yerine Türkistan’da sömürge bir hükümet kurma planı
yapmaktaydı. Pamuk yetiştiriciliği açısından önemli bir bölge olan Türkistan İngiliz
sömürgeciliği açısından ekonomik değere sahipti ve yıllardır İngilizlerin iştahını kabartıyordu. Ağustos 1918’de başlayan Malleson misyonunun birçok başarısızlıkları
nedeniyle İngiliz hükümetini yeni bir plan hazırlamaya zorladı. İngilizlerin desteklediği Beyaz Rus Ordusunun ve General Anton Denikin’in yenilmesi aynı zamanda Birinci dünya savaşının bitmesi ve Almanlar ve Türklerin bu savaştan yenik ayrılmaları
politika değişiminde önemli bir rol oynadı. Mart 1919’da İngiliz müdahaleciler Kızıl
Ordu’nun baskısı altında bölgeden çekilmek zorunda kaldılar. İngiliz birlikleri için
daha fazla finansal ve askeri destek ayırmayı düşünmeyen İngiliz Hükümeti Türkistan
üzerine giriştiği bu operasyondan yenilgi ile ayrıldı20.
Sonuç
İngilizler 1600 yılında İngiliz Doğu Hindistan Şirketi›nin kurulması ile başlayan
bölgedeki faaliyetleri 18. Yüzyıl itibariyle Türkistan’a kadar ilerlemiştir. Bu bölgeye
gelmelerindeki ilk öncelik emperyalist genişleme ve ticari amaçlar kapsamında olmuştur. 18. yüzyılın sonlarından itibaren İngiliz faaliyetleri çok daha karmaşık hale
gelmiştir. Hindistan’ın ekonomik değerinin İngiliz hükümeti tarafından çok önemseniyor olması beraberinde büyük korkuların yaşanmasına da neden olmuştur. İngiltere özellikle Pamuk ticareti, stratejik önemi ve Rus genişlemesi endişesi ile bölgeye
ilgisini artırmıştır. Ayrıca en az Rus siyaseti kadar İngilizlerin de bölge üzerinde ticari, askeri ve stratejik menfaatleri vardır. Devrimle birlikte değişen söylemler en çok
İngilizleri rahatsız etmiştir. 1917 öncesi Rus Ordusu, Türk-Alman ittifakının Doğu›ya
açılmasının hemen hemen tek engeli olarak hizmet etmiş ve bölgeyi stratejik hale
getirmişti. Bu nedenle, politika yapıcılar, güney Rus ordularının Kafkas Cephesi›ni
tutmaları ve Trans Kafkasya’daki Almanlara ve Türklere direnmeye devam etmeleri
yönündeki umuduyla, yeni oluşturulan Geçici Hükümeti teşvik etmeyi ve destek19 Wilfrid Malleson, “The British Military Mission to Turkestan”, Journal of the Royal Central Asian
Society, Vol IX, 1922, s. 52.
20 D. E. Knollys, “Military Operations in Transcaspia, 1918-1919”, Journal of the Central Asian Society,
Vol XIII, April 1926, s. 72.
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lemeyi gerekli gördüler. Ancak ilerleyen süreçte “Yabancı kapitalistlerin boyunduruğundan kurtulup milletlerin özgürleştirmesine» yönelik Bolşevik söylemleri, Doğu›daki Britanya sömürgeciliğine karşı propaganda başlatılması, özellikle sömürge
çıkarları bakımından İran, Afganistan ve Hindistan›da milliyetçi hareketlerin ivme
kazanması İngilizler açısından büyük bir tehdit olarak algılanmasına ve büyük korkular yaşanmasına neden olmuştur. Meydana gelen bu gelişmeler karşısında İngiliz
siyaseti “Alman ve Türk propagandasıyla mücadele etmek ve düşman teşebbüslere,
saldırganlığa, Britanya’ya ya da müttefiklerine karşı faal operasyonlara karşı insan,
demiryolu ve kaynak düzenleme girişiminde bulunmak” amaçları ile yeniden alevlenen büyük oyunda yerini almıştır.
Hindistan hükümetinin Türk makamlarının Hokand, Fergana ve Kaşgar gibi uzak
doğuya doğru ilerlediklerini bildiren birçok istihbarat raporları İngiliz hükümetini
telaşa düşürmüştür. Bu amaçla Türkçü ve Turancı ya da diğer ideallere dayanan
faaliyetlerin engellenmesi ve bölgede İngiliz hakimiyetinin sağlanması için askeri
bir birimin gönderilmesine karar verilmiş ve Ağustos 1918’de General Malleson liderliğinde bir ordu bölgede görevlendirilmiştir. İngiliz tarihi açısından önemli bir
başarısızlık olarak görülen askeri operasyona girişmesi de bu emellerine ulaşmasına
yetmemiştir. Türkistan hanlıkları üzerinde kontrol kurma ve siyasi nüfuz yaratma
arayışı, İngiliz politikasının çerçevesinin oluşturulmasında önemli bir unsur haline
gelmiştir. Bu amaçla siyasi ve askeri birçok teşebbüste bulunmalarına rağmen 1919
yılında bölgeden çekilmek zorunda kalmışlardır.
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II. DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİSTANLI LEJYONERLERİN
HAYAT HİKAYESİ
Yarkın Koçar*

Özet
İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı olan II. Dünya savaşı, iki karşıt
askeri ittifakı oluşturan dünyanın en güçlü ulus devletlerinin katılımıyla başlamıştır.
1941 yılında Alman ordularının Sovyetler Birliği’ne taarruz etmesiyle birlikte Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği genelinde seferberlik ilan edildi. O dönem Sovyet
idaresi altında varlığını sürdüren Türkistan coğrafyasından Kızıl Ordu’ya katılan Türkistanlı askerler, askeri eğitim almalarını takiben cepheye gönderildiler. Süren bu
savaş esnasında ön saflarda savaşa katılmış olan Türkistanlı askerler Almanlara esir
düşerek esir kamplarında ölüm ve kalım arasında hayat mücadelesi vermeye başladılar. Esir kampında zorlu yaşam şartları altında yaşadıkları, Alman ordusunda Türkistan Lejyonu’nun kurulması ile başlayan hayatları, bilhassa İkinci Dünya Savaşı’nın
bitmesi ve Yalta Konferansı’nda Müttefik Devletlerin aldığı karar ile tüm Sovyet vatandaşların iadesi şartı, ölüm veya hapis cezası ile sonuçlanmaktadır. Türkistanlı askerler için trajik olaylar zincirinin başlangıcını oluşturmuştur. İşte bu şartlar altında,
yaşam savaşı veren Türkistanlı esir askerler, kendi kaderlerini kendileri yazdı ve ortaya yaşam öyküleri çıktı. Bu çalışmada sözlü tarih araştırma yöntemi ile Türkistanlı
lejyonerlerin savaş öncesi, savaş zamanı ve savaş sonrası anıları incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: II. Dünya Savaşı, Türkistan Lejyonu, Hayat hikayesi, Sözlü tarih
Lif Stories of Turkestani Legionnaires During World War II
Abstract
The most widespread and bloodiest conflict in history, the Second World War,
included the world’s strongest nation-states, forming two opposing military alliances: the Allies and the Axis. In 1941, when the German invasion of the Soviet Union
began, a general mobilization throughout the Union of Soviet Socialist Republics
was declared. Turkestani people continued their presence in Turkestan, a geographical region under the Soviet administration. Those who were conscripted into the
Red Army were sent to the battlefronts after military training. While fighting on the
front lines, the Turkestani soldiers that were captured by German forces and sent to
prisoner of war camps struggled for survival. A tragic chain of events followed as a
result of the difficult conditions at the camps, the lives of the Turkestanis under the
establishment of Turkestan Legion in the Germany Army, and the decree to repat* Berlin Humboldt Üniversitesi, Orta Asya Bilimleri Bölümü Doktora Öğrencisi

380

DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

riate all Soviet citizens at the Yalta Conference at the end of the war leading to additional death penalty or prison terms in the Soviet Union. Under these conditions,
Turkestani soldiers determine their destiny and narrate their life stories. This paper
examines the pre-war, wartime and post-war memoirs of the legionnaires using oral
history methodology.
Keywords: World War II, Turkestan Legion, Life stories, Oral history
Giriş
II. Dünya Savaşı’nda Türkistan toprakları Almanlar tarafından işgale uğramadığı halde SSCB’de yaşayan Türklerden binlerce kişi, yaşanmakta olan bu kanlı savaş
için seferber edildi. Türkistan coğrafyasından bu yolla savaşa katılanların sayısı oldukça fazladır. Sadece Özbekistan’dan 1.433.230,1 kişi katılmışken, Kazakistan’dan
1.300.000,2 Kırgızistan’dan 365.000,3 Türkmenistan’dan 350.0004 ve Tacikistan’dan yaklaşık 300.0005 insan savaşa katıldı. Seferber edilen Türkistanlı askerlerin
sayısı yaklaşık dört milyona ulaştı ve bunların çoğu evlerine dönemediler. Sovyetler
Birliği sınırları içinde yaşayan tüm halklar bu durumdan etkilendi. Modern tarih yazıcılığında halkın içinden bireylerin de tarihin akışında söz sahibi olabileceği görüşü
benimsenmiştir. Yirminci yüzyılın ortalarında çıkan bu yeni tarih anlayışına “sözlü
tarih yöntemi” denilmektedir. Böylece tarihsel olguların bütün boyutları ile incelenmesi sağlanmıştır. II. Dünya Savaşı üzerine çok boyutlu tarihsel araştırmalar yapıldı.
Savaşın sonuçları tarihsel veriler ışığında tüm yönleriyle ele alındı ancak II. Dünya Savaşı’nda iki cephede çarpışan Türkistanlı lejyonerlerin hayatları üzerine fazla
bir araştırma yapılmadı. Sovyetler döneminde ve özellikle Soğuk Savaş yıllarında
önemli tarihi gelişmelerin kahramanı olan Türkistanlı lejyonerler, ne yazık ki yeterince anlatılamadı. Bu araştırmanın içeriği, Türkistanlı lejyonerlerin savaş öncesindeki,
savaş sırasındaki ve savaş sonrasındaki yaşam öykülerinin sözlü tarih yöntemi ile
anlatılmasından oluşmaktadır.
Savaş Öncesi Türkistanlı Gençlerin Memleketlerindeki Hayatları
Türkistan halkı II. Dünya Savaşı öncesi Sovyet-Rus rejiminin uygulamış oldu1
2

3
4

5

Oʻzbekistonning Yangi Tarixi, Ikkinchi Kitob: Oʻzbek Sovet Mustamlakachiligi Davrida. Sharq Nashriyot, Toshkent, 2000. s. 463-464.
Araylım Musagalieva, “II. Dünya Savaşı’nda Kazaklar ve Kazakistan”, çev. Abdrasul Isakov, İkinci
Dünya Savaşı ve Türk Dünyasi, Haz. Nesrin Sarıahmetoğlu ve İlyas Kemaloğlu, Türk Dünyasi Belediyeler Birliği, İstanbul, 2016, s.143
Zuhra Altımışova, “II. Dünya Savaşı’nda Kırgızistan”, İkinci Dünya Savaşı ve Türk Dünyasi, Haz.
Nesrin Sarıahmetoğlu ve İlyas Kemaloğlu, Türk Dünyasi Belediyeler Birliği, İstanbul, 2016, s.163.
Mehmet Seyfettin Erol, Ceren Gürseller ve Kanat Ydyrys, “II. Dünya Savaşı ve Türkmenistan”, İkinci
Dünya Savaşı ve Türk Dünyasi, Haz. Nesrin Sarıahmetoğlu ve İlyas Kemaloğlu, Türk Dünyasi Belediyeler Birliği, İstanbul, 2016, s. 217.
Saidjon Toirov, “Tajik Halkının Büyük Zafere Katkısı”, http://news.tj/ru/news/vklad-tadzhikistantsev-v-velikuyu-pobedu. Erisim Tarihi: 26 Eylül 2017).
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ğu politikalar yüzünden zor günler geçiriyordu; özel mülke el koyma, zorunlu iskân
(sürgün), kolhozlaştırma, suni açlık ve devlet terörü ile boğuşan halk; siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik yönden karanlık günler yaşamıştır. İşte böyle bir durumda Türkistanlı gençler zor şartlarda yaşamak zorunda kalmıştır. Bunları bir kaç örnek ile
izah edelim:
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’ye gelerek yerleşen 1920 doğumlu Alim Rabatlı, babası Alim Kulbay’ın 1929 yılında Sovyet-Rus rejimi tarafından Sibirya’ya
sürgün edildiğini, oradaki zor yaşam ve çalışma şartları yüzünden vefat ettiğini söyler. Babasının vefatının ardından Alim Rabatlı ve ailesi sıkıntılı günler geçirmeye
başlar. Anne ile üç kız kardeş, Bolşevik yönetimi tarafından ani bir kararla Andican
vilayetinin Çimkent köyüne pamuk tarlalarında çalışmaya gönderilir. Orada anne ve
üç kız kardeş güneş altında aç ve susuz çalışmak zorunda kalır. 6
Türkistan Lejyonu’nda asker olan savaştan sonra Manisa’ya yerleşen Abdurrahman Kosonlı’nın7 da başından ağır günler geçer. Onun anlattığına göre Sovyet rejimi babası Abdulhakim’i de yaşadığı Kasan kasabasından Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye mecburi sürgüne gönderir. Babasız kalan Kosonlı; 1936 yılında henüz 14
yaşındayken kolhozlarda çalışmaya mecbur edilmiş, 1937-38 yıllarında babasının
yanına gitmeye çalışmış ve nihayet maksadına erişmiştir. O da babası gibi kolhoz
idaresinde pamuk tarlalarında boğaz tokluğuna çalışmıştır.8
Almanya’da iken yakından tanıştığım Sattarali Babazade9 de diğer Türkistanlılar gibi Bolşevik zulmüne uğrayanlardan biridir. Babazade altı yaşındayken anne
ve babasını kaybeder. Yakın akrabalarının himayesinde birkaç yıl yaşadıktan sonra
1934 yılında Hokand’daki beş yıllık pedagoji enstitüsünde okurken ekonomik sıkıntı
yüzünden eğitimini yarıda bırakıp amcası Egamberdi’nin yanında dokumacı olarak
çalışmıştır. Amcasının yardımı ile eğitimine devam eden Babazade, okulunu bitirerek ilkokul öğretmeni olur. Öğretmenliğinin ikinci yılındayken 1940 yılında askere
çağrılmıştır.10
Yukarıda anlattığımız örneklerde görüldüğü gibi Türkistanlı gençler zor şartlar
altında yaşam mücadelelerini sürdürmüştür. Sovyet rejiminin uygulamış olduğu baskıcı ve yıldırma politikası Türkistanlıları derinden etkilemiştir. Çocuk veya genç yaşta aile bireylerini kaybeden, akrabaların yanında yetişen, anne babalarını sürgüne
gönderilen Türkistanlılar gençliklerinin ilk yıllarında savaş cephelerine gönderildiler.

Hasan Altınbaş, Özbek Türkleri Canlı Şahitler Aziz Hatıralar, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,Yayınlanmamış Lisans Tezi, Konya, 1996, s. 31.
7 Abdurrahman Kosonlı Özbekistan’ın Namangan vilayeti Kasan kazasında Mayıs 1922’de doğmuştur.
8 Altınbaş, a.g.e., s. 15.
9 Sattarali Babazade Özbekistan’ın Hokand şehrinde 15 Mart 1917 tarihinde doğmuştur.
10 Sattarali Babazade ile 10.12.2007’de gerçekleştirilen kişisel görüşme. Münih.
6
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Türkistanlı Gençlerin Askere Çağrılmaları, Askeri Eğitim Görmeleri ve
Savaş Cephesine Gönderilmeleri
SSCB Yüksek Şurası 22 Haziran 1941 tarihinde ülke çapında genel seferberlik
ilan edildi. Çünkü Almanların Sovyetler Birliği’ne hücum etmesi neticesinde acil asker ihtiyacı olduğu görüldü. Mevcut koşullarda askere alınanların kısa bir sürede
askeri eğitim görmesi gerekliydi. Ne yazık ki savaş cephesine gönderilen askerlerin büyük çoğunluğu yeterli eğitime tabi tutulmamıştır. Ayrıca savaşın ilk yıllarında
Sovyetlerin Almanlara göre silah yönünden hayli zayıf olmaları zayiatın artmasına
sebep olmuştur. Rus subayların Türkistanlı askerleri hor görmeleri ve onları ikinci
sınıf insan olarak görmeleri Türkistanlı askerleri moral yönünden üzüyordu. Onlar
kimin için savaştıklarını da bilmiyorlardı. Bu durum Sovyet ordusu içinde hayli sorun
yaratıyordu.
Sırası gelmişken Türkistanlı gençlerin nasıl askere çağrıldıklarını, nasıl askeri eğitim gördükleri ve savaş cephelerine nasıl gönderildikleri hakkında örnekler vererek
açıklayalım: Hokandlı Sattarali Babazade 24 Şubat 1941 yılında askere alındığını
anlatarak aşağıdaki bilgileri verir:
“Askere çağrıldıktan sonra kısa bir müddet de silah kullanmayı öğrettiler. Eğitimi gerçek silahla değil silaha benzer tahtalarla yaptık. Birkaç ay geri hizmette
görevlendirildim sonra 29 Eylül 1941 tarihinde piyade eri olarak Ukrayna’daki cepheye gönderildim. Savaş cephesinde Almanlara karşı birkaç gün çarpıştıktan sonra
buradaki Sovyetler Birliği bozguna uğradı ve pek çok asker Almanlara esir düştü.
Onların arasında bende vardım.”11
Münih’te olduğumuzda ailece görüştüğümüz Buharalı Toycu Sarapoğlu12 savaş
hatıralarını anlatırdı. Onun anlattığına göre Buhara’da yaşamakta olduğu 1942
yılının sonbaharında askere çağrılmıştır. Trenle bir hafta süren yolculuktan sonra
Tataristan’ın güneyindeki Saratov Oblastı’nda askeri eğitim gören Sarapoğlu 1943
yılında Polonya’daki savaş cephesine gönderilmiştir. Buradaki çarpışmalarda hafif
yaralanan Sarapoğlu Almanlara esir düşmüştür.13
Sözlü Tarih Tekniği zamanın tanıklarıyla yaşar. Araştırmanın devamında yine birkaç Türkistanlı gencin savaş öykülerini dile getirelim: Alim Rabatlı 20 Nisan 1941’de
Kızıl Ordu’ya er rütbesiyle askere alınmıştır ve kısa bir askeri eğitimden sonra on
üç gün süren tren yolculuğuyla Ukrayna’ya ulaşmıştır. Burada birliğine katılmıştır.
Rabatlı savaş anıları hakkında şunları anlatır:
“Savaş bütün şiddetiyle devam etmekteydi. Birliğimiz 280 km uzaktaki Beyaz
Rusya’ya sevk edildi. Orada siperler kazarak müdafaa savaşına hazırlandık. Alman
savaş uçakları bulunduğumuz yerleri bombalamaya başladı, piyadeleri ise karadan
11
12
13

Sattarali Babazade ile 23.04.2006’da gerçekleştirilen kişisel görüşme. Münih.
Toycu Sarapoğlu Özbekistan’in Buhara şehrinde 23 Haziran 1923’te doğmuştur.
Toycu Sarapoğlu’nun Çağatay Koçar ile 2002 yılında gerçekleştirilen kişisel görüşme. Münih

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

383

saldırıya geçti. Bizim birlik savunma savaşına girdi. Fakat Almanlar silah üstünlüğüne sahip olduğu için kısa sürede birliğimizi bozguna uğrattı. Birliğimiz geri çekilerek
Ukrayna sınırına geldik. Balaklava denilen yerde Almanlara karşı çarpışırken bacağımdan yaralandım. Almanlara esir düştüğüm tarihi hiç unutamam 28 Kasım 1941
tarihinde Almanların esiriydim.”14
Atabay Hürgenç’in15 savaş anısına da kısaca yer verelim: Hürgenç askere alındıktan sonra diğer Türkistanlı askerler gibi kısa süren askeri eğitimleri takiben Moskova cephesine gönderilmiştir. Almanların savaş taktiğini çok iyi bildiğini kaydederek
aşağıdakileri anlatır:
“Almanlar çok hızlı hareket eden ve savaş planlarını iyi uygulayan bir orduya
sahipti. Moskova yakınındaki ormanlık alanda yerleştirdikleri makineli tüfekle etrafa devamlı ateş açıyorlardı. Makineli tüfeği dört Alman askeri kullanıyordu. Ateş
açtıkları zaman etraftaki kimseyi sağ bırakmıyorlardı. Nehir kıyısına yerleştirdikleri
toplarla devamlı şekilde şehre mermi yağdırıyorlardı. Almanlara devamlı karşılık
vermeye çalışıyorduk fakat elimizde yeterli cephane olmadığı için zor durumdaydık.
Tank ve askeri araçlarımızın benzini de bitti. Birliğimiz perişan halde geri çekildi.
1943 yılının başında, yaralanarak Almanlara esir düştüm.”16
Savaştan sonra Türkiye’ye yerleşen Abdurrahman Kosonlı kısa dönem askeri eğitim gördükten sonra bir sabah aniden trene bindirilerek 20-25 gün süren yolculuktan sonra cepheye ulaşmıştır. Kosonlı savaş hatıralarını söyle anlatır:
“Savaş cephesinin karşı tarafına yerleşen Alman kuvvetleri devamlı olarak bizim
tarafı top ateşine tutuyordu. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Ben ve arkadaşım havan
atışını yapmaya çalışıyorduk. Bilindiği gibi havan silahının kullanması detaylı bilgiye sahip olunmasına bağlıdır. Cephede çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyorduk.
Açlık, susuzluk ve Rus subaylarının baskısı vardı. Verilen bir ekmeği üç dört kişi
paylaşıyorduk, karnımız doymuyordu. Bize verilen sigara ve votkayı Rus askerlerine
verirdik buna karşılık onlardan ekmek alırdık. Gecemiz gündüzümüz yoktu devamlı
siperde kalır ve arada çamur içinde yatardık. Ayrıca Ruslar bizi savaşın ön cephesine sürerlerdi.”17
Kosonlı 26 Mayıs 1942 tarihine kadar Harkov şehrini müdafaa eder ve oradaki
çarpışmalarda ellerinde yeterli cephane kalmadığı için Alman ordusunun şehri kuşatarak teslim olmalarını bildirmiştir. Çaresiz 120 bin Sovyet askeri Almanlara teslim
olmak zorunda kalmıştır.18
14 Özgür Seçkin ve Osman Batur Doyuran. “Alim Rabatlı ile Sohbet”. Güzel Türkistan. Adana Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği 2, S. 4, 2009. s.19.
15 Atabay Hürgenç Özbekistan’ın Harezm vilayetine bağlı Şeyh Mescit köyünde 1923 yılında doğmuştur.
16 Bahtiyar Şahnazarov, Türkiye’deki Özbekler. Gerçek Yaşam Öyküleri, Temiz-iş Matbaası, İzmir, 2008,
s. 148.
17 Altınbaş, a.g.e., s. 17-18.
18 Altınbaş, a.g.e., s. 19.
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Türkistanlı askerler SSCB topraklarına saldıran Alman ordusuna karşı çeşitli cephelerde savaşmıştır. Yukarıda bahsedilen Türkistanlı asker Atabay Hürgenç Almanların Barbarossa Hareketi’nin stratejik hedeflerinden biri olan Moskova Muharebesi’nde
savunma hattında savaşan askerlerden birisi olmuştur. Bir başka Turkistanlı asker
Abdurrahman Kosonlı, Harkov şehrindeki Sovyet savunmasında Almanlara karşı savaşmış ve bu savunma hareketinde Sovyet ordusu başarılı olmuşsa da bir sonraki taarruzda yenilgiye uğramıştır. Türkistanlı askerler düşmana esir düşmemeleri gerektiğinin farkındaydılar. Savaş cephesinden kaçmayı veya geri çekilmeyi düşünmeleri
dahi imkansızdır çünkü arkalarından Kızıl Ordu’nun özel birlikleri savaştan kaçanları
kurşuna dizmekteydi. Sovyet yetkilileri savaş kaçkınlara en ağır cezayı uygulamaktadır. Bunun bilincinde olan Türkistanlı askerler cephede bulundukları mıntıkayı
müdafaa ederken ya da Sovyet kuvvetleri bozguna uğradıkları anda Almanlara esir
düşmüştür. Türkistanlı askerlerin tek gayesi, yukarıda ortaya koyduklarımızdan da
anlaşılacağı üzere süren bu savaş içinde hayatta kalmak olmuştur.
Esir Kamplarında Zorlu Günler ve Kurtuluş
Alman ordusuna karşı direnemeyen Kızıl Ordu askerleri, Almanlara teslim olmak
zorunda kalmıştır. Almanlar onları çeşitli esir kamplarında toplamaya başlamıştır.
Türkistanlı askerlerin birçoğu Ukrayna ve Polonya’daki esir kamplarını doldurmuşlardır. Bu kamplardaki durum içler acısıydı, açlık, susuzluk, türlü hastalık ve baskılarla
boğuşan esirler ölüm kalım mücadelesi vermekteydi. Esir kamplarındaki zorlu hayat
şartlarını oralarda yaşayan Türkistanlı esirlerden dinleyelim. Alim Rabatlı esir kamplarındaki günleri hakkında şu açıklamayı yapar:
“Almanlara esir düştüğümde önce Ukrayna’nın Harkov esir kampında bir ay kaldım sonra trenle Kiev’e gönderildim. Buradaki kampta dört ay kaldım. Bu kampta toplam 20 bin esir bulunuyordu. Kampta Yahudiler de vardı. Almanlar onları
kurşuna diziyordu. Yahudilerin sünnetli olduğundan ayırt edebiliyorlardı. Ne yazık
ki biz Müslümanlarda sünnetli olduğumuz için bizi de Yahudi diyerek öldürdüklerini gördüm. Sonradan durumu Almanlara anlatarak hayatta kalma şansına eriştik.
Esirlere genellikle her gün patates ve lahana çorbası veriliyordu. Bu yemekler bizi
doyurmuyordu. Açlık ve türlü hastalıklardan her gün en az 20-30 kişi ölüyordu.”19
Savaştan sonra Türkiye’ye gelen daha sonra Almanya’ya dönen ve Münih’te yaşayan orada ölen aile dostumuz Kerim Mirza esir kampındaki öykülerini bazen ağlayarak bazen gülerek anlattığını hiç unutmam. Mirza Almanlara esir düştüğünü söyle
anlatır:
“Esir kampına yaya götürülürken yollar cesetlerle doluydu. Potinim yırtık olduğu için ayağım kan revan içindeydi. Ölülerin potinlerini almaya çalıştığımda Alman
askeri mani oldu. Daha sonra aynı askerden sigara istedim, vermedi. Uzun süre
19
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yürüdükten sonra askeri araçlara binerek bilinmeyen bir yere geldik. Burada binlerce Sovyet askeri esir kampındaydı. Bize Alman görevliler bir parça ekmek ve
lahana çorbası verdiler. Bu kampta birkaç gün kaldıktan sonra trenle başka kampa
gönderildik. Her bir vagona 80-100 kişi doldurulmuştu. Havasızlıktan her vagonda
2-3 kişi ölüyordu. Nihayet kalacağımız esir kampına ulaştık. Burası çok büyük bir
kamptı, burada altı ay kaldım.”20
Abdurrahman Kosonlı esir kamplarındaki hayatı hakkında:
“Almanlara esir düştükten sonra sekiz gün, sekiz gece sekiz sıra halinde, yağmur
çamur demeden ara sıra mola vererek kampa doğru yola çıktık. Aç ve susuz yola
devam ettik. Ukrayna’daki köylüler bize acıyarak su ve ekmek veriyorlardı. Almanlar
ise ayçiçeği ve kaynatılmış yanmış buğday veriyordu. Açlığın ne olduğunu burada
öğrendim. Açlık o kadar kötü bir şey ki, bunu yaşayan bilir”
diyerek sekiz gün sekiz gece yürüdükten sonra Ukrayna’daki kampa ulaştığını
kaydeder. Kampta üç veya dört ay kalır, yeterli ekmek verilmediğini ve çorbayı şapkalarına dökerek içtiklerini anlatır. Ayrıca açlıktan kişiler insan eti yemişler.21
II. Dünya Savaşı’nda Almanlara esir düşen Türkistanlılar yaya veya trene bindirilerek esir kamplarına götürüldüler. Kamplardaki durum çok vahimdi; açlık, susuzluk,
türlü hastalık ve baskılar yüzünden yüzlerce Türkistanlı helak oldu. Bu durumlarda
yaşamakta olan Türkistanlı esirler için bir umut doğdu. Almanya’da yaşamakta olan
Veli Kayyum Han ve Paris’ten gelen Mustafa Çokay, Alman makamlarından izin alarak esir kampları gezerek Türkistanlı esirlerin durumunu incelemeye başlamıştır. Ne
yazık ki kamplarda yayılan tifo hastalığının mikrobu Çokay’a bulaşır ve 27 Aralık
1941 yılında vefat eder.22 Yalnız başına kalan Kayyum Han kamplardaki çalışmasına
ara vermez.
Sırası gelmişken daha çocuk yaşta olmama rağmen duyduklarımı aktarmayı vazife olarak kabul ediyorum. Ailem Almanya’da iken Kayyum Han her yaz 20-30 gün
bizde kalırdı. Babamla yaptığı sohbetleri can kulağıyla dinlerdim. Kayyum Han esir
kamplarından Türkistanlı esirleri nasıl kurtardığını anlatırdı.
“Her gün esir kampına gittiğimde kampın gözetleme kulesine çıkardım, hoparlör
ile “Ey Türkistanlılar! Ey Müslümanlar buraya toplanın” diye seslenirdim. Türkistanlılar bir araya gelirdi ve onları bir deftere kaydederdim. Sonra listeyi Alman
makamlarına verirdim. Onlar gerekli işlemi yaptıktan sonra esirleri başka kampa
gönderirlerdi ve böylece serbest kalırlardı.”23
Alim Rabatlı’nın anlattığına göre 25 Şubat 1942 tarihinde iki Alman subayı ve
bir tercüman kampa gelerek “Kimler Müslüman! Kimler Türk ise elini kaldırsın!” der.
Bazıları korktuğundan elini havaya kaldırmamıştır. 20-25 bin kişiden sadece 3 bine
20
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Kerim Mirza’nın Çağatay Koçar ile 09.03.1993’de gerçekleştirdiği kişisel görüşme. Münih.
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yakını Müslüman Türküm diye elini havaya kaldıran olmuştur.24 Bunları kamptan çıkararak başka kampa yerleştirirler. Artık onların hayat şartları tamamen değişir, yeni
elbise, yatacak yatak verilir. Kamptan kurtulan Türkistanlı askerler kurulan Türkistan
Lejyonu’na gönüllü olarak katılır ve onlara maaş bağlanır.
Türkistan Lejyonu ve Sovyetlere Karşı Savaş
Ağustos 1941 yılında Almanya Şark Bakanlığı Komisyonu, Türkistanlı esirleri
diğer esirlerden ayırmaya başlar.25 Komisyonun niyeti Veli Kayyum Han önderliğinde Türkistan Lejyonu kurmaktır. Lejyonda Özbek, Kazak, Kırgız, Tacik, Türkmen ve
Karakalpaklardan teşkil edilecektir. Böylece Alman Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı
(OKW) 22 Aralık 1941 tarihinde Türkistan Lejyonu’nun kurulmasına onay vermiştir.26
Şubat 1942 yılında Rembertow’da Türkistan Lejyonu’nun eğitim kampları kurulmuştur.27 Lejyona asker ve subay olarak 181.402 Türkistanlı katılmıştır.28 Ayrıca İşçi
Birliği’ne ve geri hizmetlere 50-60 bin kişiye çeşitli görevler verilmiştir. 29 Türkistan
Leyjonu’na katılan Türkistanlı gençler Sovyet ordusuna karşı bağımsızlık için mücadele etmeye başlamıştır.
Namanganlı Kerim Mirza esir kampından nasıl kurtarıldığı ve Türkistan Lejyonu’na nasıl katıldığı hususunda şunları anlatır:
“Bir gün Veli Kayyum Han kampa gelerek biz Türkistanlıları toplayarak kamptan
çıkarır. Bir kaç hafta başka kampta kalarak sağlığıma kavuştum. Doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçerek gönüllü olarak Türkistan Lejyonu’na katıldım.
Eğitim için Varşova yakınındaki Wolomin’e gönderildim. Burada iyi bir askeri eğitim
aldım. Subayımız Taşkentli Ahmedov adında biriydi. Gayet iyi Almanca biliyor, disiplinli ve iyi bir kişiliğe sahipti. Burada bir ay eğitim gördükten sonra Polonya’nın
Wroclaw şehrine gönderildim. Bir aya yakın burada kaldıktan sonra Kızıl Ordu’ya
karşı çarpışmak için 1942 yılında Doğu cephesine gönderildim. Buradaki çarpışmaların birinde çenemden ağır yaralandım. Kurşun çenemi ve dişlerimi parçalamıştı.
Marienbad şehri etrafındaki çarpışmada yaralanmıştım. Sırası gelmişken şunu kaydedeyim ki, Almanların iyi taraflarından biri cephede ağır yaralı veya ölen askerlerinin naaşını da düşmana bırakmazdı. Beni de bırakmadılar askeri araçla Wroclaw’daki hastaneye getirdiler. Burada iki buçuk yıl tedavi gördüm.”30
24 Seçkin, a.g.e., s. 19.
25 Patrik von zur Mühlen, Gamalıhaç ile Kızılyıldız Arasında. İkinci Dünya Savaşı’nde Sovyet Doğu
Halkları’nın Milliyetçiliği, çev. Esref Bengi Özbilen, Mavi Yayınları, Ankara, 1984. s. 53.
26 Mühlen, a.g.e., s. 54.
27 Joachim Hoffmann, Die Ostlegionen 1941-1943 Turkotataren, Kaukasier und Wolgafinnen im deutschen Heer, Verlag Rombach Freiburg, Freiburg im Breisgau, 1986, s. 31.
28 Baymirza Hayit, Turkestan im Herzen Euroasiens, Studienverlag, Köln, 1980, s.103.
29 Çağatay Koçar, “II. Dünya Savaşı’nda İki Cephede Çarpışan Türkistanlılar”, Atayurttan Anayurda
Türkistanlılar, Ekrem Matbaası, Adana, t.y, s.121.
30 Kerim Mirza’nın Çağatay Koçar ile 09.03.1993’de gerçekleştirdiği kişisel görüşme. Münih.
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Alim Rabatlı’da esir kamplarından kurtuluşu, Türkistan Lejyonu’na katılışı ve savaş cephelerindeki anıları hakkında bilgi vererek aşağıdakileri anlatır:
“Esir kampından beni kurtaranlar trene bindirerek kamptan 400 km uzaktaki
Ravli şehrine götürdüler. Burası Sovyetlerin eski askeri kışlasıydı, Almanlar her tarafı temizlemişlerdi. Banyolara götürerek üzerimizdeki Sovyet askeri üniformamızı
bir daha giymemek üzeri attık. Alman askeri üniformasını giydik, biz artık Türkistan Lejyonu’nun askeri olduk. Türkistan Lejyonu’nda asker olduktan sonra önce Ukrayna’nın Baltava denen yere gönderdiler. Oradan Rusya’nın iç kısımlarına girerek
başarılı operasyonlara katıldım. Türkistan Lejyonu’nda sürekli makinalı silah kullandım.31 Nisan 1943 yılında Romanya sınırlarına yaklaştık, kısa zamanda oradan geri
çekildik. Macaristan ve Avusturya’yı geçerek Almanya’ya ulaştık. Buradan Fransa
Normandiya’da Amerikan ordusuna karşı çarpışmalara katıldım. Buradaki savaş dokuz ay devam etti. Amerika savaşa katılmadan önce Sovyetlere karşı savaşıyorduk.
1943 yılının Temmuz ayında Alman Genelkurmayı Türkistan Lejyonu’nun bir kısmını
Fransa cephesine gönderdi.”32
Aile dostumuz merhum Murat Cengiz savaş anılarını babama anlatırdı. Ben çok
küçük olduğum için o sohbetlere katılamadım. Cengiz’in anlattığına göre, Türkistan
Lejyonu komutanı Türkistanlıymış. Doğu cephesinde üç gün iki gece süren çarpışmalarda Kızıl Ordu’ya hayli zayiat verdirilmiştir. Çarpışmalarda 80 Türkistanlı Sovyet
askeri esir alınmıştır. Cengiz savaş anısının devamında:
“Esir aldığımız yurttaşlarımızla kucaklaşarak vatan hasretini gidermeye çalıştık.
Onları alarak kampımıza götürdük, yeni elbiseler verdik, banyo yapmalarını sağladık.
Güzelce bir ziyafet verdikten sonra 5-6 gün dinlenmeleri için serbest bıraktık. 194445’te savaş bitmek üzeriydi, Almanlar bizi Polonya cephesinden alarak İtalya’nın Milano şehrine gönderdiler. Burada üç ay kaldıktan sonra Danzig’e gittik. Biz buradayken
savaş bitti ve İngilizlere teslim olduk. Kaderin cilvesine bir bakın bundan birkaç yıl
önce Almanlara esir olmuştuk, şimdi ise İngilizlere teslim oluyoruz” diye anlatmıştır. 33
Yukarıdaki örneklerde de gördüğünüz gibi Türkistan Lejyonu’na katılan Türkistanlı askerler çeşitli cephelerde çarpıştılar. Bilhassa lejyon askerleri Doğu cephesinde
Sovyet askerlerine karşı savaşırken kendi milleti ile de karşı karşıya kalmıştır. Böyle
durumlarda teslim olmak ya da saf değiştirmekten başka seçenekleri yoktur. 1943
yılının sonbaharında SS Merkez Dairesi yeni şark siyaseti uygulamaya başlar çünkü Alman ordusu Sovyetler Birliği topraklarından çekilmeye başlamıştır. Akabinde
lejyon askerlerini Batı cephesine sevk etmiştir. Savaş bitiminden sonra Türkistanlı
lejyonerleri zorlu günler beklemekteydi. Avrupa’da şimdiye kadar görülmemiş insan
avı başlamak üzereydi.
31
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33

Seçkin, a.g.e., s. 20.
Altınbaş, a.g.e., s. 35.
Murat Cengiz’in Çağatay Koçar ile Nisan 1985’te gerçekleştirdiği kişisel görüşme. New York

388

DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

Savaşın Sonu ve İnsan Avı
Savaş biter ancak Türkistanlı askerlerin acı kaderi bitmez. Yalta Konferansı’nda
üç müttefik devlet olan İngiltere, Amerika ve Sovyetler Birliği savaş sonrası Avrupa’nın yeniden yapılanması ve bazı önemli konularda anlaşma sağlamıştır. Aldıkları
kararların birinde esir düşen Sovyet vatandaşları kendi ülkelerine iade edilmesinde
müttefikler yardımcı olmayı onaylamıştır. Böylece Sovyetler Birliği esir düşen askerlerini toplayarak kızıl vagonlara doldurarak Alman sınırından geçer geçmez onları
vatan haini diyerek kurşuna dizmiştir. İngiltere ve Amerika Sovyetlerin bu tutumundan başlarda haberi olmamıştır. Türkistanlılar durumdan haberdar olur olmaz
Sovyetlere teslim olmayarak Alman köylerine sığınır ve burada bir müddet kalarak
ortalığın sakinleşmesini beklerler. Bu sırada Türkistanlı liderlerden bazıları Kızılhaç
ve Birleşmiş Milletlere müracaat ederek, kendi isteğiyle ülkesine dönmek istemeyen
Türkistanlıları zorla Sovyetlere teslim edilmemesini bildirmiştir.34
Alim Rabatlı savaş sonrası Amerikalıların elindeyken başından geçen olayı şu şekilde ifade eder:
“Sovyet ordusundan bir yarbay geldi. Bize, yiyecek ikram etti ve ‘Anne ve babanız arkanızdan ağlıyor, gelin sizleri geri götüreyim’ dedi. 700 kişi kabul etti.
Ruslar bu 700 kişiyi bir gemiye doldurmuşlar, Bulgaristan yakınlarında üzerlerine
benzin dökerek hepsini diri diri yakmışlar. Bunu öğrenen ABD başkanı Stalin’i aramış ‘Bu askerlerin suçu yoktu, Nazilerin elinde esirlerdi, neden öldürdünüz’ demiştir.
Stalin’de ‘Benim haberim yok, oradaki subaylar yapmış’ diyerek suçunu örtmeye
çalışmış.35
Josef Stalin’in 270 sayılı emri Kızıl Ordusu askerlerin cephede son nefsine kadar
çarpışmalı ve kesinlikle düşman birliklerine teslim olmamalıdır. Eğer bulunurlarsa
ölüm cezası verilmelidir. Bu emir üzerine Stalin kesinlikle Sovyet esiri kabul etmez
ve onları vatan haini olarak kabul eder.
Atabek Hürgenç, savaştan sonra United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) kamplarındaki hayatını anlatırken memleketine dönmek isteyenlerin nelerle karşılaştığı hususunda şu sözleri ifade eder:
“Enver adında bir arkadaşım vardı, o anlattı. Frankfurt (Oder)’de Sovyetler,
esirlere ‘Sizleri memleketinize göndereceğiz’ diye kandırarak vagonlara doldurmuş.
Enver’de binmek üzereyken bir asker kendisinin Türkmen olduğunu trene binmemesini çünkü daha önce gidenlerin Polonya ormanlarında kurşuna dizildiklerini söylemiş. Enver oradan kaçarak daha sonra bizim bulunduğumuz kampa geldi” diye
sözünü tamamlar.36
İkinci Dünya Savaşı bitiminde Murat Cengiz der ki:
34
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“Sovyet askerlerinden 5-6 km uzaktaydık. Burada Taşkentli Çağatay askerlerimize Sovyetlere teslim olalım, böylece vatana gideriz diye propaganda yapmaya
başladı. Onun sözüne inanan 45’e yakın gencimiz Sovyet yetkililerine teslim oldular.
10-15 gün sonra duyduk ki, onlara 5-6 gün yemek verilmeden sorgulamışlar sonra
kurşuna dizmişler. Bu haberi oradan kaçmaya muvaffak olan Buharalı Hasan anlattı.
Bu kişi savaştan sonra Almanya’da kaldı.”37
Burhan Alemhoca, II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtalya’da bulunan 162.
Türk tümeninin Türkistan Lejyonu’nda bazı Türkistanlı arkadaşlarıyla birlikte Amerikalılara esir düşmüştür. Sovyetlerin Amerikalılardan teslim almaya geleceklerini
duyan Alemhoca ve arkadaşları esir kampından kaçarlar. Bir müddet bir İtalyan ailesinin yanında saklanırlar. Üç sene bu ailenin yanında kalan Alemhoca o ailenin kızı
Anjeline ile evlenir.38 Türkistanlılar savaş sona erdiğinde tekrar esarete düşmemek
için hayatta kalmaya çalışmıştır.
Ayrıca savaştan sonra bir başka önemli nokta bazı Türkistanlılar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını, Almanya’ya okumaya geldiklerini ve savaşta her şeylerini
kaybettiklerini bildirerek Almanya’da kaldılar. Örneğin, Murat Cengiz aslında Hokand
doğumludur savaştan sonraki resmi evraklara Kars doğumlu olduğunu belirtmiştir.
Bir başka Türkistanlı Sattarali Babazade mülteci kampında verdikleri geçici kimliğine Afganistan’ın Herat şehrinde doğduğu yazılmıştır.39 Almanya’da hayatlarını sürdürebilmeleri için doğum yerlerini değiştirmişlerdir. Türkiye, ABD gibi Batılı ülkelere
iltica etmişler ve toplam 1.000 kadar Türkistanlı yaşamaktaydı.40
İkinci Dünya Savaşı’nda Türkistanlı askerler, her iki cephede de savaşmaya mecbur kaldılar. Savaş bitiminde Türkistanlı lejyonerler tekrar bir kaçış içerisinde ölüm
kalım korkusuyla uzun yıllar vatanlarına, anne babalarına, kardeşlerine hasret kaldılar. Yarım asır sonra Türkistan halkının yaşamış olduğu felaket unutulmamalıdır. Bu
araştırmada Türkistan lejyonerlerin hayat hikayesini aktararak bir nevi yaşadıkları bu
trajik olayları kendi ağızlarından sunulmuştur.
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ALMANYA’NIN DOĞU SİYASETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİSTAN’A
BAKIŞI
(20. YÜZYIL BAŞI)
Okt. Fatih Çolak*

Özet
Küçük prenslikler halinde yaşayan Almanlar 1871 senesinde birliklerini sağlayarak devletlerini kurmuşlar ve Avrupa’da ekonomik, teknik ve askeri alanlarda gözle
görülür bir ilerleme kaydetmişlerdir. Sanayisini geliştiren Almanya, hammadde ve
ürettiği ürünler için pazar bulma çabalarına girişmiştir. Sömürü faaliyetleri açısından Avrupalı diğer büyük devletlerden geri kalmış olan Almanya “Drang nach Osten”
ismini verdikleri “Doğuya Yöneliş-Doğuya Nüfus Etme” anlamına gelen bir Doğu ve
İslam politikası açılımı yapmıştır. Bu siyasetin uygulanabileceği bölgelerin başında
Osmanlı Devleti ve demografik yapının çeşitliliği ve Müslüman nüfusun fazla olmasından dolayı Türkistan bölgesi yer almaktaydı. Bununla birlikte Türkistan bölgesinin
Rusya’nın sömürüsü ve zulmü altında olması hasebiyle, Almanların siyasi ve özellikle
de iktisadi anlamda buraya girmeleri çok da zor olmayacaktı. Böylece Almanya Türkistan için politika geliştirmeye başlamıştır. Bu çalışmada Alman kaynakları ışığında,
Alman İmparatorluğu’nun Doğu siyaseti ele alınacak ve bu bağlamda Türkistan’ın bu
politika içerisindeki yeri saptanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Almanya-Türkistan, Merkez Asya, Almanya’nın Doğu Politikası, II. Wilhelm Dönemi, Türkistan Pamuğu
GERMANY’S VIEW OF TURKESTAN ON THE EASTERN POLITICS
(BEGINNING OF THE 20th CENTURY)
Abstract
The Germans, who lived in the form of minor principals, established their states
by providing their troops in 1871 and made visible progress in economic, technical
and military fields in Europe. Having developed its industry, Germany has made efforts to find markets for raw materials and manufactured products. Germany, which
has lagged behind other great European states in terms of exploitation activities,
has made an evolution of East and Islamic policy meaning “Orientation to the East Population to the East” which they call “Drang nach Osten”. The Ottoman State and
Central Asia were at the forefront of the regions where this policy could be applied.
Central Asia also had a Turkestan region because of the diversity of the demog* Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu
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raphic structure and the large number of Muslim populations. However, because
of the exploitation and oppression of Russia by the Turkestan region, it would not
be too difficult for the Germans to enter the territory of Turkestan politically and
economically. Thus, Germany has begun to develop policies for Turkestan. In this
study, Eastern politics of the German empire will be dealt with and in this context
Turkestan’s place in this policy will be tried to determine.
Keywords: Germany-Turkestan, Germany’s East Policy, II.Wilhelm Period, Turkistan’s Cotton
Giriş
Küçük prenslikler halinde yaşayan Alman milleti, 1871 senesinde prensliklerin
birleşmesiyle milli birliklerini tamamlamış ve Alman Devletini kurmuştur. Alman İmparatorluğu kurulurken Fransızlar Almanlar tarafından ağır bir yenilgiye uğratılmış
ve Fransa’nın önemli bir sanayi bölgesi olan Alsace-Lorraine bölgesi Almanya topraklarına katılmıştır. Dönemin Almanya şansölyesi (başbakanı) Otto von Bismarck, öncelikle Almanya’nın Avrupa’daki varlığını sağlam zemine oturtmak istemiş ve bundan
dolayı da emperyalist faaliyetler içerisinde yer almak istememiştir. Bismarck’ın asıl
amacı, Almanya’nın elde etmiş olduğu gücü koruyabilmek olmuştur.
Alman imparatoru (Kayzer) I. Wilhelm 1871 senesinde meclis açış konuşmasında, Alman İmparatorluğu’nun hiçbir yeni toprak talebinde bulunmayacağını, Avrupa’da barışın güvenilir bir elemanı olacağını ve bütün enerjisini iç kalkınmaya harcayacağını ifade etmiştir. Böylece Almanya, içerisinde bulunduğu durumdan memnun
olduğu, kendisini tamamladığı ve kimsenin toprağında gözünün olmadığı mesajını
vermiştir.1 Avrupa’da hızlı bir şekilde gelişen Almanya; ekonomik, teknolojik ve askeri alanda dünyanın en güçlü devletlerinden birisi haline gelmiştir. Alman endüstrisinin gelişmesiyle artık sanayisi için hammaddeyi kendi topraklarından karşılayamaz
olmuş, sanayisine hammadde ve ürettiği ürünlere de pazar bulma ihtiyacı ortaya
çıkmıştır.
1888 yılında II. Wilhelm’in tahta çıkmasıyla Almanya’nın dünya siyasetinde değişmeler olmuş, o vakte kadar emperyalist faaliyetler içerisinde pek yer almak istemeyen Almanya, “Platz an der Sonne” yani “Almanya Artık Güneşte Yerini Almalı”
ve “Drang nach Osten” yani “Doğuya yöneliş”-“Doğuya nüfuz etme” sloganlarıyla
yepyeni bir doğu siyaseti geliştirmeye başlamıştır. Ne var ki, Almanya bu sömürgecilik yarışında geç kalmıştı, çünkü o tarihe kadar Avrupa’nın diğer büyük devletleri
dünyada bulunan bakir ve zengin sömürü alanlarını paylaşmışlardı. Almanya için geriye doğuda sadece Osmanlı Devleti ve Merkez Asya’dan başka girecek ve yayılacak
pek alan kalmamıştı.
1

Yunus Kobal, Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Almanya, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara 2000, 78.
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Her ne kadar Avrupalı devletler Osmanlı Devletine “hasta adam” gözüyle baksalar da neticede Osmanlı halâ büyük bir devletti. Aynı şekilde Doğu Asya’da bulunan
Çin de büyük bir imparatorluktu ve Merkez Asya da yani konumuzla ilgili olan Türkistan bölgesi de genel itibariyle Rus İmparatorluğu egemenliği altındaydı. Dolayısıyla
bu bölgelere Almanya’nın Avrupalı devletlerin, özellikle Afrika’ya sömürü maksadıyla
girdikleri gibi girmesi mümkün değildi. Ancak bu devletlerle iyi geçinmek suretiyle
siyasi, askeri ve iktisadi açıdan menfaat sağlanabilirdi.
Bu bağlamda II. Wilhelm döneminde gelişen Almanya’nın doğu ve İslam politikası, başta Osmanlı Devleti’nde ve demografik yapının çeşitliliği ve Müslüman nüfusun
yoğunluğundan dolayı da Türkistan’da uygulanabilirdi. Bununla birlikte Almanlar,
Türkistan bölgesinin Rusya’nın sömürüsü ve zulmü altında olması hasebiyle siyasi ve
özellikle de iktisadi anlamda bu bölgeye nüfuz edebilmelerinin çok da zor olmayacağını düşünüyorlardı.
Bu çalışmada, Alman İmparatorluğu’nun Doğu siyaseti ele alınmaya ve bu bağlamda Türkistan’ın bu politika içerisindeki yeri, Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivinden
konuyla ilgili elde edilen bazı belgeler ışığında, ifade edilmeye çalışılacaktır.
1. Almanya’nın Doğu Siyaseti
6 Aralık 1897 tarihinde dönemin dışişleri bakanlığı bürokratlarından Bernhard
von Büllow imparatorluk meclisinde gerçekleştirdiği bir konuşmasında, Almanya’nın
çıkarlarının Doğu’da ve Asya’da yattığını, kendilerinin de buradan pay almaları gerektiğini ifade ediyordu.2 Ancak Almanya, İngiliz İmparatorluğu’nu kendisinin dünya gücü olması önünde bir engel olarak görüyordu. Bundan dolayı II. Wilhelm’in en
önemli amacı İngiltere’yi zayıflatmak olmuştur. Müslümanlar ise İngilizlerin sömürgelerinde büyük bir yere sahiplerdi. II. Wilhelm Müslümanlara yakın olmak suretiyle
bu konuyu değerlendirmek istemiştir. Almanya’nın Kahire Konsolosluğunda görevli
olan ve Almanya’nın Doğu Politikası mimarlarından Max Freiherr von Oppenheim,
5 Temuz 1898’de Alman başbakanına yazdığı bir raporda, Osmanlı Sultanının cihat
ilan etmesi sonucunda 260 milyon Müslümanın Almanya’nın doğudaki hedeflerine
ulaşabilmesi için faydalı olacağını bildiriyordu.3 Bunun için Almanya, Müslümanların
halifesi olan Osmanlı Sultanıyla iyi geçinmek ve onu kendi tarafına çekmek zorundaydı.
Netice itibariyle Savaşın başlamasıyla birlikte II. Wilhelm Osmanlı Orduları Başkomutanı Enver Paşa’ya çekmiş olduğu bir telgrafta, Halifenin Asya’daki, Hindistan’daki, Afrika ve Mısır’daki Müslümanları hemen İngilizlere karşı cihat etmeye çağırması
gerektiğini ifade etmiştir.4 Aynı zamanda hemen İstanbul Alman Büyükelçisine bir
2
3
4

Hüseyin Salihoğlu, Alman Kültür Tarihi, İmge Yayınları, Ankara 1993, s.164, dipnot.
Mustafa Çolak, Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (19141918), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006, 28-30.
Çolak, a.g.e., s.33.
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talimat verilmiş ve kolonilerdeki Müslümanların derhal İngilizlere karşı harekete geçmeleriyle ilgili çalışmalar yapılması da istenmiştir.5
Almanya I. Dünya Savaşı başladığı vakit batı cephesindeki Belçika ve Fransız ordularını kısa zaman içerisinde mağlup edip bütün kuvvetleriyle doğuya yöneleceğini
düşünmüştür. Doğuda ise Rus ve İngiliz egemenliği altında bulunan Müslümanları
Halifenin de yardımıyla ayaklandırmayı düşünen Almanya, I. Dünya Savaşının fazla sürmeden kendisinin galibiyetiyle sona ereceğini ümit etmiştir.6 Bununla birlikte
Almanlar Panislamist hareketlerin desteklenmesi ve mümkünse kendileri tarafından
yönlendirilmesi gerektiği düşüncesini savunmuşlardır.7
İmparator II. Wilhelm 1898 yılında ikince kez İstanbul’a gelmiş, Eyüp Sultan’ın
kabrini ziyaret etmiş ve kurbanlar kestirtmiştir. Ardından da kutsal topraklar olarak kabul ettikleri Kudüs’e giderek burada bütün dini liderlerle görüşmüş ve onlara
hediyeler takdim etmiştir. Buradan Şam’a giden İmparator özellikle İngiltere’yi çok
etkileyecek olan o ünlü konuşmasını gerçekleştirmiştir. Konuşmasında halife olan
Osmanlı Sultanının kendisinin dostu olduğunu söyleyerek ona övgüler yağdırmıştır.
Alman İmparatoru’nun her zaman, dağınık halde yaşayan 300 milyon Müslüman’ın
dostu olacağı sözünü vermiştir. Burada İmparator üstü kapalı olarak aslında Müslümanların koruyuculuğunu üstlendiğini ifade etmiştir. “Dağınık halde yaşayan Müslümanlar...” cümlesi ile kast ettiği aslında Hindistan’da İngiliz yönetimi altındaki ve
Türkistan’daki Müslümanlar olmuştur.8 Fransız ve İngiliz sömürgesi altında yaşamaktan iyice bunalan Müslümanlar bu tutumuyla Alman İmparatoru’na ayrı bir sempati
beslemeye başlamış ve halk arasında II. Wilhelm “Hacı Wilhelm” olarak anılmaya başlanmıştır. Müslümanlar tarafından II. Wilhelm’e yazılan birçok mektuba, “Müslümanların Dostu Alman İmparatoru’na…” diye başlanmaktaydı. Hatta “Şu bir gerçektir ki;
Kâfirler arasındaki sıralamada Almanlar birinci Ruslar sonuncu sıradadır!” şeklinde
uydurma bir hadisi şerifle de Almanların diğer gayri Müslim milletlerden daha üstün
oldukları yönünde dini bir dayanak da oluşturmuşlardı.9
2. Alman Doğu Siyasetinde Türkistan’ın Yeri
19. yüzyıl sonuna kadar uzak olması ve bölgeye Rusya’nın hâkim olması münasebetiyle Avrupalı güçler tarafından doğrudan Orta Asya’yla ilgilenilmemiştir.10 Ancak
Rudolf A. Mark, Krieg an Fernen Fronten-Die Deutschen in Zentralasien und am Hindikusch 19141924, Ferdinand Schöning Verlag, Paderborn 2013, s.19. (Kısaltma: Krieg an..)
6 Çolak, a.g.e., s.28.
7 Mark, Krieg an…, s.18.
8 Bk. Gregor Schöllgen, Imperialismus und Gleichgewicht-Deutschland, England und die orientalische
Frage (1871-1914), Oldenburg Verlag, München 1984.s.108-111.
9 Kadir Kon, Birinci Dünya Savaşında Almanya’nın İslam Stratejisi, Küre Yayınları, İstanbul 2013, 31.
10 Rudolf A., Mark; Im Schatten des Great Game-Deutsche Weltpolitik und russischer Imperialismus in
Zentralasien 1871-1914, Ferdinand Schöning Verlag, Paderborn 2012, s.130. (Kısaltma: Im Schatten…)
5

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

395

buna rağmen Türkistan’da çok daha önceleri buralara gelmiş az da olsa bir Alman nüfusu mevcuttu. Zaman içerisinde bu Almanların çoğunun isimlerinin değiştiği görülmektedir. Bunlardan en tanınmışları Wilhelm Bartold (Vasilij Vladimiroviĉ Bartol’d)
ve General Konstantin von Kaufmann’dır (Petroviĉ Kaufmann). 1871 senesinde Taşkent’te yaşayan Rusların sayısının 1.289 ve Almanların sayısının da 110 olduğu, bu
sayının 1884 yılında 77’si kadın olmak üzere toplam 356’ya çıktığı ve bunların içerisinde general, subay ve yüksek mertebede memurların olduğu ifade edilmektedir.
10 yıl sonra ise Buhara, Semerkant, Cizak, Hokand gibi Türkistan şehirlerinde Alman
kökenli yaklaşık bin kadar devlet görevlisi ve 467 kolonist bulunmaktaydı.11
Alman İmparatorluğunun kurulduğu 1871 yılından itibaren Türkistan için politika geliştirdiği görülmekte ve buralara gerek araştırma, gerekse seyahat yapmak
amacıyla birçok Almanın geldiği bilinmektedir. Gelen araştırmacılar ya da seyyahlar Türkistan hakkındaki tecrübelerini kitaplaştırmışlardır.12 Bununla birlikte Alman
Devleti’nin 20. yüzyılın başından itibaren Türkistan bölgesi için özel çaba sarf ettiği
dikkatleri çekmektedir. Alman arşiv belgelerinden özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan önce, savaş yıllarında ve savaş sonrası bu bölgeye ilgilerinin arttığı anlaşılmaktadır.13
I. Dünya Savaşının başladığı sene Rusya’da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşamaktaydı. Bunun 10 milyonu ise Türkistan’da bulunmaktaydı. Bu Müslümanların
neredeyse yarısının Afganistan’a komşu olan bölgelerde yerleşik olmaları ve Rus egemenliği altında huzurlu olmamaları Türkistan’ı Almanya nezdinde biraz daha önemli
kılmıştır.14 Almanya’nın 1914 sonunda elde ettiği istihbarat raporlarına göre; cihat
ilanından sonra Türkistanlı Müslümanların artık Ruslar tarafından verilen emirlere
itaat etmedikleri, ancak buna rağmen ülkede her hangi bir huzursuzluğun olmadığı
belirtilmektedir.15
Almanya Savaş esirlerinden Alman menfaatleri doğrultusunda istifade etmek
istemiştir. I. Dünya Savaşında Rus ordusunda yaklaşık 1,5 milyon Müslüman askerin bulunduğu ve bunun da yaklaşık 960 bininin Türkistan kökenli olduğu ifade
edilmektedir. Almanya elinde bulunan savaş esirleri içerisinde Müslümanlara ayrı
11 Söz konusu dönemde Türkistan’da bulunan ünlü şahıslar için bk., Mark, Im Schatten…, s.59-61.
12 Berlin Devlet Kütüphanesinde Türkistan ile ilgili söz konusu dönemi ele alan seyahat hatıraları olan 29
kitap tespit edilmiştir. 2 kitabın da II. Dünya Savaşında yok olduğu öğrenilmiştir.
13 Alman İmparatorluğu’nun kuruluşu olan 1871 yılından 1920 senesine kadar doğrudan ya da dolaylı
olarak Türkistan ile ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivinde her bireri yüzlerce sayfadan oluşan
284 dosya evrak olduğu tespit edilmiştir. 1910 ile 1920 yılları arasında doğrudan Türkistan ile ilgili
25 Dosya bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin bu zamana kadar Türkçe yapılan çalışmalarda yayımlanmadığını düşünmekteyiz. Alman Dışişleri Arşivinde bulunan Kafkasya ile ilgili belgeler Prof.
Dr. Mustafa Çolak tarafından çalışılmış ve Alman İmparatorluğu’nun Doğu Politikası Çerçevesinde
Kafkasya Politikası (1914-1918) adıyla 2006 yılında bir kitap çıkartılmıştır.
14 Mark, Krieg an…, s. 21.
15 PA-AA, R 10069, Genelkurmay Başkanlığı Haber Bölümü, Rusya’nın iç durumu hakkındaki 1914
sonu raporu.
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muamele yapmış ve onların hepsini bir araya getirmek suretiyle sadece onlara özel
esir kampları oluşturmuştur. Söz konusu esir kamplarında Kuran-i Kerim dağıtılmış,
kamplara imamlar tayin edilmiş ve buralarda mescitler inşa edilmiştir. Almanların
elinde bulunan savaş esirleri bu dönemde ibadetlerini istedikleri gibi yerine getirme
özgürlüğüne sahiptiler.16 Örneğin; Berlin’in güneyinde Zossen şehrine bağlı Wünsdorf’ta bulunan “Halbmondlager” yani “Hilal Kampı” ve “Weinberglager” yani “Bağ
Kampı” arasına minaresi de olan büyükçe bir cami inşa edilmiştir. Hilal kampında
genelde Afrikalı ve Hindistanlı Müslüman esirler bulunurken, Bağ kampında ise sadece Türkistanlı esirler bulunmaktaydı. Alman devlet arşivinde burada bayram günü
(kurban bayramı olduğu düşünülmektedir) çekilmiş olan yaklaşık 6 dakikalık bir film
bulunmaktadır. Filmde görüldüğü üzere Müslümanlar topluca bayram namazı hutbesi dinliyorlar, ardından kurbanlar kesiliyor ve çeşitli eğlenceler tertip ediliyor.17
Almanlar tarafından yukarıda sözü edilen bu kamplarda Müslüman esirlerin okumaları için Arapça, Rusça, Tatarca ve İngilizce olmak üzere propagandaya da yönelik
olarak “Cihad” (Dschihad) isminde bir de gazete çıkmıştır. Kampta bulunan esir
Müslümanlara her gün Avrupa coğrafyası, Alman kültürü, Tarih, İslam birliği gibi
birçok farklı konuda ders verilmiştir. Bunun yanında camide görevli olan hoca da sürekli Almanların İslam dostluklarından bahsetmiştir. Ayrıca Türk, Türkistanlı ve Arap
elçiler, gazeteci ve politikacılar kampa gelerek Müslümanlarla toplu halde ve tek tek
koğuşlara gitmek suretiyle görüşmeler yapmışlardır. Fuat Paşa, Mehmet Talat Paşa,
Yusuf Akçura, Celal Nuri İleri, Mehmet Akif Ersoy bunlardan bazılarıdır.18
Alman tarihçi Heike Libau’un ifadeleriyle; Almanya’nın yukarıda değinilen esir
politikasına rağmen Hilal esir kampında bulunan 16 bin esirden sadece 2 bin 200’ü
İtilaf güçlerine karşı Almanya’nın ve Osmanlı’nın yanında yer almak istemiş ve cihat
yapmayı tercih etmiştir. Bu sonuca göre, Müslüman esirler politikasında Almanya
istediği sonucu elde edememiştir. Geriye kalan esirlerin bazıları çeşitli hastalıklardan vefat etmişler ve kamp alanına yakın bir yere defnedilmişlerdir. Bazı esirler
savaş sonrası hemen özgürlüklerine kavuşmuşlar, bazı Türkistanlı esirler de 1920’li
yıllarda ancak hürriyetlerine kavuşabilmişlerdir.19 Almanların böylesine bir siyasetten
vazgeçmedikleri II. Dünya Savaşında kurulmuş olan Türkistan Lejyonlarından anlaşılmaktadır.

16 Mark, Krieg an…, s. 27-28.
17 PA-AA, Filmothek, Bayramfest im Mohamedaner-Gefangenenlager Halbmond und Weinbergslager zu
Wünsdorf bei Zossen 1916.
18 Daha geniş bilgi için Bk. Gerhard Höpp, Muslime in der Mark: als Kriegsgefangene und Internierte In
Wünsdorf und Zossen, 1914 – 1924, Berlin 1997.
19 Behrang Samsami, Martin Donath, Allahs vergessene Krieger, 2014. https://vimeo.com/101941293.
Erişim tarihi: 24.09.2017.
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3. Almanların Türkistan’da Siyasi ve Askeri Faaliyetleri:
Almanlar tarafından hayali de olsa, Rus egemenliği altında bulunan Türkistan’ı
Alman etkisi altına alabilmek ve Türkistan’a hâkim olabilmek adına birçok fikir ortaya atılmıştır. Alman Dışişlerine gönderilen bir raporda; Merkez Asya halklarının Rus
egemenliğinden kurtulmak istedikleri belirtiliyor, şayet bunların bu girişimleri bir
şekilde desteklenebilirse Rusya’nın buradaki egemenliğinin azalacağı, uzun vadede buradan vazgeçebileceği anlatılıyordu. Raporun devamında, Rusya’nın Türkistan
coğrafyası olmasa da sömürü alanı olarak Sibirya gibi, Baykal Gölü çevresi gibi yerlerle yetinebileceği belirtiliyordu. Yine aynı raporda Almanya’nın Türkistan’da özellikle ticari alanda etkili olması sonucunda Rus sanayisinin temelden sarsılabileceği
de ifade ediliyordu.20
Daha önceleri Pekin ve New York Rus elçiliklerinde görevli olan ve Türkistan seyahati gerçekleştirmiş olan Baron von Stryk isminde Baltık bölgesinden bir Alman,
Başbakanlık Müsteşarı Radowitz’e Türkistan’ın genel durumu hakkında yazmış olduğu bilgilendirici bir yazısında; Türkistan’da pamuğun, pirincin, yünün, petrolün ve
mineral yataklarının bol miktarda bulunduğundan söz etmektedir. Ticari ve siyasi
olarak bu bölgeden faydalanabilmek için Türkistan bölgesinde Alman konsolosluklarının açılmasının önemini vurgulamaktadır. Stryk’in görüşüne göre, ancak bu şekilde
Almanya hem siyasi hem de ticari olarak Türkistan’da etkili olabilecektir.21
Almanya tarafından Türkistan’da (Türkisch-Tatarisches Komitee) “Türk-Tatar Komitesi”, (Union zur Unterstützung der russisch-islamischen Studenten) “Rusya’daki Müslüman Öğrencileri Destekleme Derneği”, (Tatarische Stipendienfond) “Tatar
Burs Fonu” gibi kuruluşlar oluşturulmuş ve bu kuruluşlar aracılığıyla Türkistan’da
propaganda yapılmıştır. Bir diğer propaganda aracı ise Türkistan’da bulunan Alman
yanlısı ileri gelen bazı kişilerdi. Bunların Rusya’da bulunan gazetelere de etki ettikleri
ve Almanya lehine propaganda yaptıkları bilinmektedir.22
Almanların Türkistan konusunda İngiltere ile bir rekabet içerisine girdikleri görülmektedir. Alman yetkililere göre; bu zamana kadar Merkez Asya konusunda İngiltere
Rusya’dan hep çekinmiştir. Şimdi ise I. Dünya Savaşında Rus İmparatorluğu’nun dağılmasıyla birlikte orada ortaya çıkan siyasi boşluğun hâkimiyetini Almanya’ya kaptırmamak adına olaylara doğrudan müdahil olmak istemektedir. Bu durumun göz
önünde bulundurularak Merkez Asya’daki Türk halklarıyla sıkı ve iyi ilişkiler kurmak
suretiyle İngiltere’ye ciddi bir darbe indirilebilirdi.23 Almanlar özellikle I. Dünya Savaşı’nda İngilizlere karşı Mısır ve Hindistan’da, Fransızlara karşı Cezayir ve Tunus da,
Ruslara karşı da Türkistan’da Müslümanların ayaklanmasıyla başarı sağlanabileceğini
20 PA-AA, R 11072, Russland No: 97b, Stael von Holstein’ın Raporu, 08.07.1918.
21 PA-AA, R 11073, Russland No: 97b, Stryk’in Başbakanlık Müsteşarı Radowitz’e gönderdiği rapor,
Riga 08.07.1918.
22 Mark, Krieg an…, s. 26-27.
23 PA-AA, R 11071, Russland No: 97b, Niedermayer’in Raporu, 10.05.1918.
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düşünüyorlardı.24 Bu bağlamda Almanya Türkistanlıları genel itibariyle İngiltere’ye
ve Rusya’ya karşı ayaklandırmak istemiştir.
1916 senesinde Türkistan’da Rus hâkimiyetine karşı bir ayaklanma olmuştur. Bu
konuyla ilgili ise Alman Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan “Doğu Haber Alma
Birimi” Ağustos 1916’dan itibaren yoğun bir şekilde Berlin’e haber aktarmıştır.25
Alman gazetelerinde (Vossische Zeitung, Frankfurter Zeitung ve Norddeutsche Algemeine Zeitung) sürekli Türkistan’ın içerisinde bulunduğu durumla ilgili haberler
çıkmaktaydı. Rus gazetelerinde ise bu ayaklanmada Türk-Alman etkisinin olduğu
yönünde haberler yayımlanmaktaydı.26 Castagne’nin de ifadeleriyle; Türkistan’a
Alman ve Avusturyalı savaş esirlerinin getirilmesi Türkistanlılar nezdinde yeniden
milli bir uyanışa vesile olmuştur. Türkistan’da bulunan Alman esirlerin yerli halkla
görüşebilmeleri Rus aleyhtarı propaganda yapmalarını kolaylaştırmış ve söz konusu
propagandalar yoğunlaşmıştır. Bu propaganda faaliyetleri sonucundaki tahrikler ve
yerli halkın Avrupa cephesinde geri hizmetleri görmek maksadıyla askere alınması
sonucu Cizak’ta 14.7.1916 tarihinde bir ayaklanma başlamıştır. Cizak ve Semerkant’ta görülen ayaklanma bütün Türkistan’a yayılmak üzere iken General İvanov’un
birlikleri tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştır.27 Rus makamları Türkistan’da bulunan Alman ajanlarının ve burada ikamet eden Alman kökenli vatandaşların yukarıda sözü edilen ayaklanmayı başlattıklarını ileri sürmüşlerdir. Alman tarihçi Förster,
söz konusu iddiaları şöyle yorumlamaktadır:
“Aslında orada bulunan Almanlar böyle bir ayaklanmaya ön ayak olmak isterlerdi, ancak bunu yapabilecek güçleri yoktu. Alman yetkililer çıkmış olan bu ayaklanmayı iyi takip etseler ve kendilerine yaşanılan bu kargaşa ortamında buradan pay
çıkarmaya çalışsalar da I. Dünya Savaşı şartları buna elverişli olmamıştır. Almanların savaşı kaybetmeleri buradan menfaat sağlamalarını engellemiştir. Fakat buna
rağmen buradaki emelleri savaş sonrasında da devam etmiştir.”28
Araştırmalarımız esnasında Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivinde Almanların bu
ayaklanmada Türkistan’a yaptıkları doğrudan bir yardımı ya da desteği gösteren her
hangi bir belgeye rastlanmamıştır. Türkistan’da bulunan Almanların bireysel olarak
bu tür faaliyetler gösterdikleri ya da ayaklanmaya destek verdikleri düşünülebilir.
1917 yılında başta savaş koşullarından dolayı özellikle tahıl hasadının az olması24 Mark, Krieg an…, s.18.
25 Bk. PA-AA, R 11071, Russisch Zentralasien, (01.01.1913-30.06.1917); PA-AA, R 11072, Russisch Zentralasien, (01.07.1917-31.07.1918); PA-AA, R 11073, Russisch Zentralasien, (01.08.191831.10.1918).
26 Wolfdieter Bihl; “Zur deutschen Turkestan-Politik im Ersten Weltkrieg”, Brennpunkt Mitteleuropa,
Yay. Haz. Ulfried Burz, Michael Derndasky, Werner Drobesch, Klagenfurt 2000, s 440.
27 Joseph Castagne, Türkistan Milli Kurtuluş Hareketi, Çev. M. Reşat Uzmen, Bilge Kültür Sanat Yayınları, 1.Basım, İstanbul 2015. s.88-89.
28 Stig Förster, “Hundert Jahre danach. Neue Literatur zum Ersten Weltkrieg”, Neue Politische Literatur,
Sayı 60, Darmstadt 2015, s.18.
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nın olumsuz etkileri kendisini 1918 yılında göstermiştir. Buna bağlı olarak pahalılık,
açlık baş göstermiş ve kolera gibi çeşitli hastalıklar meydana gelmiştir. Türkistan’da
tamamen bir kaos hakim olmuştur. Yerli halk bu durumdan bir an önce kurtulabilmek ümidiyle ya Türk-Alman himayesine ya da İngiliz himayesi altına girmek istemişlerdir. İngilizler ise bu durumdan faydalanmak adına Türkistan’a bir askeri birlik
göndermek istiyorlar, orada bulunan pamuğun Almanların eline geçmemesi için Türkistan’a yakınlaşmayı arzu ediyorlardı.29
Merkez Asya’dan sorumlu Alman diplomatlardan Gröthe von Mismahl, I. Dünya
Savaşı’ndan sonra Savaş Bakanlığına yazmış olduğu bir raporunda şu cümlelere yer
vermiştir:
“Dünyanın yeraltı zengini toprakları üzerinde bulunan Rusya’ya Brest-Litovsk
Antlaşmasından dolayı askeri bir müdahale yapmak elbette doğru olmayacaktır.
Böylesine bir müdahale şu anda Rusya ile yapılan alışverişimizi (ürün takasımızı)
yok edecektir. Aslında Rusya ve İran kendilerine yapılacak bir askeri harekâtı savuracak kadar güçlü değiller. Bundan dolayı İngiltere’nin yaptığı gibi Rusya’ya yardım
etmekten ve bu şekilde bir ilişki kurmaktan başka çaremizin olmadığı görülmektedir. Böylece Türkistan’da bulunan zengin pamuk coğrafyasını düşmanlarımızın işgalinden ya da onların oralara girmelerinden koruyabiliriz. Şayet bu fikrim kabul
edilmeyecek olursa, bu zamana kadar işgal edilen yerlerdeki Alman asıllı vatandaşlardan gönüllü oluşturulacak birlikleri kullanmayı öneririm. Böylece Türkistan
halkını güneyden ya da kuzeyden gelebilecek tehlikelere karşı koruduğumuz vakit,
onlarla iyi ilişkiler geliştirebiliriz. Defalarca Polonya’daki Alman kökenli vatandaşlardan, Polonya bayrağı altında savaşmaktansa Alman bayrağı altında mücadele
veririz dediklerini duydum. Polonya’da, Romanya’da, Ukrayna’da ve Kafkasya’da 2
milyondan fazla Alman vatandaşı bulunmakta. Bunlar arasından en az 100 bin asker çıkartılabiliriz. Bu arada Baltık denizi (Ostsee) vilayetlerindeki yer altı kaynakları da unutulmamalıdır. Daha sonra 10 milyon nüfuslu Türkistan’dan da İngilizlere
karşı savaşmak isteyecek 500 bin insan çıkacaktır. Bu arada İran da İngilizlerden
tamamen kurtulmak istemektedir, böylece onlardan da destek alınabilir. Önemli
olan ise bu 200 bin kişilik Alman birliğine, Almanya’nın onların arkasında olduğunu bilmeleri için iyi bir ücret verilmesidir. Bu verilen ücretler ileriki dönemlerde
Türkistan’dan elde edilebilecek yeraltı ve yerüstü kaynaklarından karşılanacaktır.
Hatta bu noktada Türkistan ve İran da bağımsızlıkları için belki de kendileri de ücret ödemek isteyeceklerdir. Almanya bu şekilde Türkistan’a hâkim olamaz, İngiltere
İran’a ve Japonya da Sibirya’ya hâkim olursa, Almanya için bu çok üzücü bir kayıp
olacaktır. Fakat ben şu görüşteyim; Japonya, Türkistan’da İngiltere’yi ya da Amerika’yı görmektense Almanya’yı görmek isteyecektir. 3 Temmuz 1915’te Rusya ile
29 BIHL, Wolfdieter; “Zur deutschen Turkestan-Politik im Ersten Weltkrieg”, Brennpunkt Mitteleuropa,
Yay. Haz. Ulfried Burz, Michael Derndasky, Werner Drobesch, Carinthia Verlag, Klagenfurt 2000,
s.448-449.
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Japonya arasında yapılan antlaşmaya göre; Japonya Rusya’nın düşmanlarına karşı
ona yardım edecek.”30
Burada son olarak şunu da ifade etmek gerekir; Berlin Dışişleri tarafından, Türkistan’da bulunan Alman Haber Alma Merkezi başkanı Mühendis Epp’e 7 maddelik bir
talimat gönderilmiş ve Epp’in bu maddeler çerçevesinde hareket etmesi istenmiştir.
Buna göre; 1- Almanya Türkistan ile bağlantı kurasıya kadar31 hiçbir şekilde İngilizlerle karşı karşıya gelinmeyecektir. 2- Etkili hareket edebilmek için hazırlıklar yapılacaktır. 3- Bu çerçevede bir haber alma merkezi oluşturulacaktır. 4- Türkistan coğrafyasında bulunan Alman savaş esirleri organize edilecektir. 5- Yerli ahaliyle iyi ilişkiler
kurulacak ve İngilizlere karşı propaganda yapılacaktır. 6- Büyük Rusya’nın şu sıralar
tamamen dağılması arzulanmamaktadır. 7- Türklerin propagandaları Almanya aleyhine olmadığı müddetçe engellenmeyecek, fakat açıktan destek de sağlanmayacaktır.32
4. Almanların Türkistan’da Ticari Faaliyetleri:
Almanların esasen Türkistan’a girmek istemelerinin başında ticaret gelmektedir. Almanlara göre, bu bölge bilinmedik ve ticari olarak yüksek potansiyeli olan bir
yerdir. Ne var ki; Rusya kendisinden başka hiç kimsenin buralarda ticaret yapmasını
istememektedir. Doğu ve İslam Dünyası araştırmacısı olan Martin Hartmann daha
1902 senesinde, yukarıda yazılanın aksine Almanya’nın kesinlikle söz konusu bölgede konsolosluklar açmaması ve diplomat sayısını da minimum seviyede tutması gerektiğini vurguluyordu. Ona göre, Almanya ortalığı velveleye vermeden işlerini halletmelidir. Çünkü Almanya Türkistan’a hâkim olmak için değil, sadece oradan ticari
menfaat sağlamak için girecektir. Bunun için ise Türkistan her alanıyla, her haliyle,
en ince teferruatına kadar araştırılmalı, iyi tanınmalı ve bölge hakkında yeterli bilgi
edinilmelidir.33 Bundan dolayı öncelikle Alman yetkililerinin kendi vatandaşlarının
Türkistan’a rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için gerekli çalışmaları yaptıkları
görülmektedir.34

30 PA-AA, R 11073, Russland No: 97b, Gröthe von Mismahl’ın Genelkurmay’a yazdığı rapor, Berlin
08.07.1918.
31 Almanya Türkistan ve Afganistan’a, oradaki faaliyetlerini hızlandırmak ve temsilcilikler açmak maksadıyla 29 Ağustos 1918 tarihinde konsoloslar gönderme kararı almıştır. 5 Eylül 1918 tarihinde Türkistan’ın durumunu görüşmek için Binbaşı Brinckmann, Binbaşı von Harbau, Binbaşı Windscheid,
Yüzbaşı von Hülsen ve Teğmen Schlubach toplanmışlardır. Toplantıda, dışişlerinin konsolos gönderme
kararları da görüşülmüştür. Bu bağlamda İngilizlerin Krasnowodsk’a ve devamında Aşkabat’a kadar
olan demiryoluna hâkim olmaları konsoloslukların yerlerine ulaşmalarının sorun olacağı üzerinde durulmuş. Konsolosların Astrahan’dan Nikola’ya kadar (Krasnowodsk’un 550 km kuzeydoğusundan)
geçerek oradan da yaklaşık 700 km’lik deve kervan yoluyla Hive’ye varabilecekleri hesaplanmıştır.
(Bk. PA-AA, R 11073, Russland No: 97b, Türkistan’ın Durumunun Görüşüldüğü Gizli Toplantı Tutanağı, Berlin 05.09.1918.)
32 PA-AA, R 11073, Russland No: 97b, Berlin 18.09.1918.
33 Mark, Im Schatten…, s.134-135.
34 Bk. PA-AA, R 11070, Russland No: 97b, Bd. 6-7, (1906-1912).
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Çalıştığımız dönemde Türkistan ile ticaret söz konusu olduğu zaman, Almanya’nın aklına ilk başta pamuk gelmektedir. Zaten Türkistan için Almanların diğer
kullandıkları bir tabir de “pamuk ülkesi” dir. Almanya bu dönemde neredeyse bütün
planlarını ve siyasetini Türkistan’ın pamuğunu ele geçirmek üzere kurgulamıştır. Alman dışişlerinin verdiği bilgiye göre; Türkistan’da 1913 senesinde 14 Milyon pud35,
1917 senesinde yaklaşık 8 Milyon pud ve 1918 senesinde yaklaşık 2 Milyon pud
civarında pamuk hasadı elde edilmiştir. Raporda 1917 yılında yurt dışına hiç satışın
olmadığı ve hali hazırda 10 Milyon pud pamuğun kullanıma hazır olduğu bilgisi yer
almaktadır.36
Yukarıda adı geçen Gröthe von Mismahl, Alman Genelkurmayına yazdığı bir
raporunda; Türkistan’dan yıllık 510 milyon marklık hammadde, 290 milyon mark
değerinde 200 bin ton pamuk, 40 milyon mark değerinde pamuk yağı ve hayvan
yemi, 180 milyon marklık koyun-deve yünü, ipek, kurutulmuş meyve vs. elde edile
bilineceğini belirtmektedir.37
Arşiv belgelerinden Almanların Türkistan’ın bazı şehirlerine Türkistanlılarla
ilişkiler kurmak üzere komisyonlar gönderdikleri anlaşılmaktadır. Söz konusu bu
komisyonların özellikle ticari ilişkiler açısından çok etkili olduğu görülmektedir.
Türkistan’ın durumunu incelemek üzere Buhara’ya gönderilen Yüzbaşı Albert Zimmermann-Brendel 10 Temmuz 1918 tarihinde Taşkent’ten bir rapor yazmıştır. Raporunda, Buhara’ya gelerek oradaki saray çevresiyle ve devlet idarecileriyle görüşme imkânı bulduğunu ifade eden Brendel, kendisinin burada çok iyi karşılandığını, Türkçe ve Rusça bilgisinin burada tercüman olmaksızın konuşmasına yettiğini
belirtmektedir. Raporunda önemli bilgiler veren Brendel, anladığı kadarıyla Buhara
yönetiminin kendilerine destek verecek ve kendileriyle dostane ilişkiler geliştirecek
birilerine ihtiyaç duyduğunu ve bu ilişkileri Almanların yapması için her hangi bir engelin olmadığını bildirmektedir. Emirin Mareşali ve Bakan olan Divan Bey kendisine
defalarca Almanya’nın Buhara’yla ilgilenip ilgilenmeyeceklerini ve kendileriyle ticari
ilişkiler geliştirip geliştirmeyeceklerini sormuştur. Edindiği bilgilere göre, Eski Buhara’da yılların birikimi olan 142 Milyon pud pamuk bulunmaktadır ve Buhara yönetimi
bu pamuğu Almanlara satmak için can atmaktadır. Söz konusu pamuğu Almanlardan başka hiçbir devlete vermek istememektedirler. Buhara’daki yönetim çevresinin
bu düşüncede olmasında ticari ilişkileri geliştirmek maksadıyla bölgeye gönderilen
Alman komisyonunun çok büyük etkisinin bulunduğunu ifade eden Brendel, Buhara
yönetimi kendisinden söz konusu ticari ilişkileri geliştirmek ve gerçekleştirmek için

35 Pud; Rus ağırlık birimidir. 1 Pud=16,380 kg’dır.
36 PA-AA, R 11072, Russland No: 97b, Dışişlerinden Genelkurmay’ın Siyasi Bürosuna gönderilen rapor,
11.07.1918.
37 PA-AA, R 11073, Russland No: 97b, Gröthe von Mismahl’ın Genelkurmay’a yazdığı rapor, Berlin
08.07.1918.
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buraya bir Alman Konsolosunun gönderilmesini rica ettiğini de belirtmektedir.38
Çalışmamıza konu olan dönemde Türkistan’ın Taşkent, Buhara, Semerkant, Hokand, Andican, Margelan, Namangan gibi bilindik büyük şehirlerinde Almanlar tarafından kurulan 38 adet ticari kuruluşa ait toplam 62 müessese bulunmaktaydı.
Bununla birlikte kurulup birkaç yıl içerisinde başarısız olup işletmesini kapatmak
zorunda kalan Alman girişimci ve tüccarlar da mevcuttu. Ayrıca müessese kurmayıp Almanya’daki büyük işletmelerin temsilciliklerini yapan ya da Türkistan’da var
olan yerli ya da yabancı firmalarda çalışan muhasebeci Almanların sayısı da hiç az
değildi. Almanların Türkistan’da % 80’inin pamuk işleriyle uğraştığı, ancak hayvancılık, eczacılık, manifaturacılık, pansiyonculuk yapan ve lokanta sahibi olanların var
olduğu da bilinmektedir. Bu firmaların en ünlüleri 1890’lı yıllardan beri Türkistan’ın
çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren “Dürschmidt” şirketiydi. Hayvancılık işleriyle
uğraşan şirketin 19 ticari müessesesi bulunmaktaydı. Firma sahibi 1915 senesinde
vefat ettiği zaman yaklaşık 1 milyon rublelik emlak sahibiydi ve hesabında da 1
milyon ruble nakit parası vardı. Aynı şekilde Fergana, Semerkant, Buhara, Taşkent,
Kazan ve Novgorot’da ticari müesseseleri bulunan, 1907 senesinde 3 kardeş tarafından kurulan “Lois Salm” şirketinin de 1 milyon rublelik bir sermayesi mevcuttu.
Söz konusu Alman kuruluşlarının Alman devleti tarafından hem madden hem manen
desteklendikleri görülmektedir. Bunun için sadece ticari işlerle ilgilenmek üzere Alman devletinin Kazan’da bir temsilcilik açtığı bilinmektedir. Bütün bunların yanında
Türkistan’da sadece temsilcilikler açarak Almanya’dan bu bölgeye satış yapan Krupp,
AEG, Siemens gibi büyük firmaların var olduğu da bir gerçektir.39 Yine savaş sonrasında Almanya’nın Rusya’daki propaganda ve ticari faaliyetler için 40 milyon Mark
kaynak ayırdığı da görülmektedir.40
Sonuç
1871 senesinde birliğini tamamlayıp Avrupa’da büyük bir devlet olan Almanya,
hiç vakit kaybetmeden emperyalist girişimlerde bulunmak istemiştir. Ancak Almanya’nın İngiltere, Fransa gibi diğer Avrupalı büyük devletlere göre Doğu’da yayılma
alanı bulması kolay olmayacaktır. 1888’de II. Wilhelm’in tahta çıkmasıyla birlikte
Doğu’ya daha fazla önem vermeye başlayan Alman İmparatorluğu bazı büyük ülkelerle dostluk kurmak suretiyle siyasi, askeri ve ticari menfaatler sağlamanın peşine
düşmüştür. Özellikle Osmanlı topraklarında ve Türkistan topraklarında uygulamaya
koyacağı bir “Doğu ve İslam Politikası” geliştirmiştir. Söz konusu politikanın başlıca
amacı, Müslümanlarla dostluk kurarak rekabet halinde olduğu Fransa ve İngiltere’yi
38 PA-AA, R 11073, Russland No: 97b, Yüzbaşı Albert Zimmermann-Brendel’in 2. Raporu, Taşkent
10.07.1918.
39 Daha fazla bilgi için bk. Mark, Im Schatten…, s.404-414.
40 Winfried Baumgart, Deutsche Ostpolitik 1918-Von Brest Litowsk bis zum Ende des Ersten Weltkrieges,
Wien und München 1966, s.214 dipnot 19.
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sömürgelerindeki Müslümanlar vasıtasıyla vurmaktır. Bu politikanın diğer bir hedefi
de, gerçekleşmesi muhtemel bir dünya savaşında Osmanlı Sultanının halifelik unvanından faydalanarak Müslümanları kendi tarafında harbe sokmak olmuştur.
Kurulduğu 1871 senesinden itibaren, zengin yer altı ve yerüstü kaynaklara sahip olan Türkistan’ın Almanya’nın hedefinde bir bölge olduğu görülmektedir. Alman
İmparatorluğu Doğu ve İslam politikası çerçevesinde Türkistan bölgesini, “mutlaka
orada var olunması gereken zengin bir bölge” olarak düşünmüştür. Buralarda bazı
dernekler kurarak propaganda faaliyetleri yapan Almanya Türkistan’da ticari faaliyetler yapmak isteyen vatandaşlarına destek olmuş ve özellikle Türkistan’da çok
ekimi yapılan pamuğu Almanya’ya getirmek için çaba sarf etmiştir. I. Dünya Savaşından yenik çıkmasına rağmen Almanya, Türkistan politikasından vazgeçmemiş, bu
bölgeye hem siyasi, hem askeri hem de ticari olarak etki etmek istemiştir.
Her şeye rağmen konumuzla ilgili şunun bilinmesi gerektiğini düşünmekteyiz;
Berlin’in planları arasında ne Doğu’yu ne de Asya’yı fethetmek gibi bir amaç vardı.
Buralardan askeri, siyasi ve iktisadi olarak menfaat sağlanmak istenmekle birlikte,
Rusya Orta Avrupa’dan uzak tutulmak istenmiş, Doğu Avrupa ve Balkanlarda Alman
yayılması arzu edilmiştir.
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BAYMİRZA HAYİT’İN ESERLERİNDE TÜRKİSTAN İSTİKLAL
HAREKETİ TARİHİNİN YANSITILMASI
Prof. Dr. Qahramon Rajabov*

Özet
Bu yazıda ünlü tarihçi Baymirza Hayit’in eserlerinde Türkistan’daki millî bağımsızlık hareketi tarihi analiz edilmiş. Baymirza Hayit’in Türk ve Alman dillerinde yayınlanmış kitapları incelenerek Türkistan’da 1917-1935 yılları arasında devam eden
siyasî süreçler, Türkistan Muhtariyeti (metinde Kokan Muhtariyeti) hükümeti faaliyeti, Sovyet rejimine karşı başlayan bağımsızlık hareketi, korubaşılar faaliyeti, kızıl
orduya karşı yürütülen savaşlar, bolşeviklerin bölgede yürüttükleri şovenist ve koloni
siyaseti açıklanmıştır. Yazıda Baymirza Hayit’in Türk dünyasında 20. yüzyıldaki rolü
ve şahsiyeti de gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Baymirza Hayit, Türkistan bölgesi, basmacı hareketi, korubaşı, Bolşevikler
THE REFLECTION OF THE HISTORY OF THE TURKESTAN INDEPENDENCE
MOVEMENT IN THE WORKS OF BAYMIRZA HAYIT
Abstract
This article analyzes the coverage of the history of the national liberation movement in Turkistan by well-known historian Baymirza Hayit. The analysis of the
books published in Turkish and German by Baymirza Hayit was based on the political
processes that took place in Turkistan in 1917-1935, the activity of the government
of Turkistan (called Kokand Mukhtariyati), the independence movement against the
Soviet regime, the activities of the Kurdistan Workers, the battles against the Red
Army, the colonial policy of chauvinism and colonialism. The article also mentions
the role and personality of Baymirza Hayit in the Turkic world in the 20th century.
Keywords: Baymirza Khayit, the Turkestan region, the basmachi movement,
the Kurbashi, the Bolsheviks.
Önemli bir Türkistan araştırmacısı, düşünür ve siyasetçi, felsefe doktoru Baymirza Hayıt (1917-2006) zengin ilmi miras bırakmıştır. Baymirza Hayıt’ın eserlerinde
Türkistan’ın istiklal hareketi tarihinin meseleleri detaylı incelenmiştir.
Sovyet döneminde “basmacı” diye tahkir edilen Vatanperver atalarımızın bağımsızlık ve özgürlük için Sovyet Rusyası ve Bolşeviklere karşı kahramanlarca yaptıkları
mücadele aynen Baymirza Hayıt’ın Almanca ve Türkçede yayınladığı eserleri sayesinde tüm dünyaya duyurulmuştur.
* Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü, Özbekistan’ın Sovyet Dönemi Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
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Baymirza Hayit’in eserlerinde Fergana vadisinde 1918-1935 yıllarında Sovyet
hakimiyetine karşı savaşan Küçük Ergeş, Katta Ergeş, Madaminbek, Şermuhammedbek, İslam Palvan, Buhara’da İbrahimbek, Devletmendbek, Molla Abdulkahhar, Harezm’de Cüneyithan ve diğer korbaşıların faaliyeti genişçe gösterilmiştir. 1921-1923
yıllarında Türkiye’den gelip Türkistan istiklalcılarıyla aynı safta savaşan Enver Paşa ve
Selim Paşa’nın mücadelesi ele alınmıştır.
Baymirza Hayit kendisinin Türk dilinde 1975’te İstanbul’da duyurulan Türkistan
Rusya ile Çin Arasında adlı ilk büyük eserinin “Sovyet İdaresi Devresinde Türkistan’ın
Millî Mücadelesi” adlı 10.bölümünde istiklal hareketi (basmacılık) nin karakteriyle
ilgili şöyle yazıyor:
“Basmacı Hareketi’nin sonraki inkişafını ele almadan önce, bu hareketin özelliğinin ve gayesinin ne olduğunun bilinmesi gerekir. Ayaklanmanın gayesi, Türkistan’ı
bağımsızlığa kavuşturmaktı. Bu hususta, Sovyet kaynakları şu bilgiyi vermektedir:
Basmacı Hareketi’nin parolaları şunlardı; “Türkistan, Türkistanlılarındır. Türkistan’ı
Rusya’dan kurtarmak gerekir. Müstebitlerden arınmış bir Türkistan”. Stalin şöyle
diyordu: “Basmacı Hareketi, 1918 – 24 yıllarında Orta Asya’da, bir karşı ihtilâl ve
milliyetçi hareket olarak, Orta Asya cumhuriyetlerini Sovyet Rusya’dan ayırmak ve
sömürücü sınıfın hâkimiyetini yeniden kurmak gayesi ile Mullah’lar tarafından yürütülen, aleni-siyasi bir haydutluk olarak ortaya çıkmıştır”. Frunze’nin ifadesine göre;
“Defolsun Sovyet hâkimiyeti” ve “Bağımsız bir Müslüman Devlet’in kurulması” gibi
ifadeler, Basmacı Hareketi’nin vecizeleriydi. Basmacı Hareketi’nin, bir “Haydutluk
Hareketi” olup olmadığı sualini, Frunze, 23 Mayıs 1920’de Fergana Cephesi ordusuna vermiş olduğu emirle, bizzat cevaplandırmıştır: “Yoldaşlar, Türkistan’ın incisi olan
Fergana, iki yıldan fazla bir zamandır, kanlı bir savaş meydanı halindedir... Buradaki
Sovyet iktidarı, ilk kuruluşu zamanında, Avrupalı (Rusyalı demek istiyor – müellif)
ve yerli geniş işçi, köylü kitlelerini kendine çekecek yerde, emekçi halkı kendinden
uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı... İstihsalin millileştirilmesi yerine sadece
burjuvazinin malları değil, orta halli köylülerinki bile yağma edildi... Burada faaliyet
gösteren Kızılordu birlikleri, ihtilâli savunan önderlerin bazıları ve emekçi halk tarafından istibdat aracı olarak kullanıldı. Basmacı Hareketi olarak bilinen o hareket, bu
temel üzerinde meydana geldi. Basmacılar, basit Haydutlar değildir. Böyle olsalardı,
onların çoktan bertaraf edilebilecekleri âşikârdı”. Bir Sovyet kaynağından, sonunda şunu öğrenmekteyiz: “Basmacı Hareketi’nin, mantıkî olarak yürütülen, siyasi ve
Antisovyet bir karakteri vardı. Bu hareket, üç cumhuriyette (Türkistan, Buhara ve
Harezm’de), köylü halkın kitle hareketine dönüşüverdi”. Basmacı Hareketi’nin gayesi
ve karakteri üzerine, Sovyetlerin beyanları gayet tafsilâtlıdır. Sadece yukarıda zikredilen Sovyet bildirilerinden bile, ayaklanmanın mânâsı anlaşılabilir. Bu sebeple daha
fazla açıklamalardan sarfınazar ediyoruz”1.
1

Dr. Baymirza Hayit. Türkistan Rusya ile Çin Arasında. İstanbul: Otağ yayınları, 1975. s. 277 – 278.
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B. Hayit’in Ankara’da 1995’te yayınlanan Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi adlı kitabı bu sorunu incelemeye adanmıştır. Eser 13 bölümden ibaret.
Kitabın IX – XIII bölümlerinde 1917 – 1924 yıllarındaki Türkistan millî devletleri
(Türkistan Muhtariyeti, Alaş Ordusu hükümeti, Buhara ve Harezm devletleri), Sovyet
rejimine karşı başlıyan İstiklal Hareketi (Millî mücadele), 1918 – 1935 yıllarında
bolşevikler ve Kızıl Orduya karşı mücadeleler, korbaşılar faaliyeti hakkında söz yürütülüyor. Kızıl Ordunun istiklalcılara karşı mücadelede kullayan üsülleri kitapta şöyle
gösteriliyor:
“Kızılordu, millî ayaklanmayı bastırmak hususunda, 1919 yılına kadar, Türkistan’daki kuvvetlerine dayanıyordu. Bunlar; sabık Çarlık askerleri, yeni silâh altına
alınmış olan Rus göçmenleri ve serbest bırakılan Alman, ve Avusturyalı Birinci Dünya
Muharebesi’nin harp esirlerinden meydana getirilmişti. Ağustos 1919’da, Türkistan
Cephesi’nin açılmasıyle, bu ordu takviye edildi. Bu cepheye, beş Sovyet Rus ordusu
tahsis edildi. Fakat Kızılordu’nun Türkistan’daki gerçek savaş gücünün ne olduğu
meselesi, şimdiye kadar meçhul kalmıştır. İngilizlerin beyanlarına göre, Türkistan
Cephesi’nin açılmasına kadar, Türkistan’da 106.000 Kızılordu askeri bulunuyordu.
Savaş ve hastalıklar sebebiyle verilen telefat yüzünden, bu sayı 38.000’e düşmüştü.
Bu çeşit kayıplara rağmen, Kızılordu, kurtuluş savaşçılarının baskısına dayanabildi.
Bu da, Kızılordu’nun ateş gücünü artıran ve merkezden devamlı olarak takviye edilen
silâh, cephane ve diğer mühimmatın bir sonucu idi. Meselâ; Türkistan’daki Kızılordu’ya, 3 ağustos 1918’de 14.000 tüfek, 1.000 tabanca, 300 mitralyöz ve 20 milyon
mermi gönderilmişti. Bundan başka, 23 ağustos 1918’de, Ali Cangeldin’in sevk ve
idaresinde, Kızılordu için, 2.000 tüfek, 2 milyon mermi, 1.000’e yakın bomba ve 7
mitralyöz, Tsartizin’den Çelkar’a sevkedildi.
Türkistan Cephesi’nin açılmasıyle, Türkistan’daki muharebeler, daha fecî ve daha
kanlı hale geldi. Türkistan Cephesi’nin gayesi, sadece ayaklanmayı bastırmaktan
ibaret değildi. Yedisu bölgesinde ve Hazer Ötesi bölgesindeki Beyaz Rus ordusunun imhası ve İngiliz müdahalesinin de (çarpışmaların başlangıcı, 13 Ağustos 1918;
Aşkabad’daki İngiliz misyonunun sonu, 5 Nisan 1919) bertaraf edilmesi gayesini
güdüyordu. Türkistan Cephesi silâhlı kuvvetleri, 1920 sonlarında, Beyazordu kuvvetlerini mağlup etmeyi başardı. İngilizler, Türkistan savaş alanından gönüllü olarak
çekildiler. Bu suretle, Türkistan savaş meydanı, bariz hasım iki kuvvet olan, Kızılordu
ile Basmacı Hareketi’ne terkedilmiş oldu.
1918 – 1923 yılları arasında, Türkistan’ın güney bölgesinde, silâhlarin patlamadığı, her iki taraftan insanların öldürülmediği bir tek yer kalmadı. Kızılordu, zırhlı
arabalar, zırhlı trenler, uçaklar, mitralyözler, top ve zehirli gaz gibi modern silâhlara
sahipti. Kurtuluş savaşçıları, bu silâhların tesirinden ürkmeksizin, kendilerini ölüme
atıyorlardı. Ölüm, onlar için, hayatın ta kendisiydi. Kızılordu’nun, sıkışık durumlara
düştüğü zaman, bozkırdaki kuyuları bile zehirlediği bilinmektedir. Basmacı Hareke-
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ti’ni çökertmek gayesiyle, Haziran 1922’de Taşkent’te hazırlanmış olan genel plan
(Bu plan, Rusya silâhlı kuvvetleri başkomutanı Kamenov, R.S.F.S.C. İhtilâl ve Savaş
Komitesi üyesi Rafesov ve Türkistan Cephesi komutanı Frunze tarafından hazırlanmıştı), zor durumlarda, Basmacı Hareketi’ne karşı zehirli gaz kullanmayı öngörüyordu”2.
B. Hayit’in bu meseleye ait diğer büyük eseri Basmacılar. Türkistan Millî Mücadele tarihi (1917 – 1934) adıyla Ankara’da 1997’de yayınlandı. Kitap 7 bölümden
ibaret. Eserin 5.bölümü “Millî mücadele ve Enver Paşa” namını taşıyor. Bu bölümde
ünlü türk komutanı, devlet ve siyaset faaliyetçisi Enver Paşa (1881 – 1922)’nin
Buhara’daki faaliyeti aydınlatılmıştır. Enver Paşa’nın Doğu Buhara’da Kızılorduya karşı istiklalçılar mücadelesine katılmışlığı kitapta böyle gösterilmiştir: “Enver Paşa, 8
Kasım 1921’de 74 Türk subayı ile birlikte Doğu Buhara’daki savaş bölgesine erişmek
üzere ava gidiyorum bahanesiyle Buhara’dan ayrılır. Karşı’ya bağlı Cilligöl’de (bazı
kaynaklarda Kıllı-Köl olarak geçer) hürriyet mücadelesinin liderlerinden olan Molla
Nafiz tarafından karşılanır. 9 Kasım’da hürriyet kahramanları Enver Paşa’nın kaldığı
Abdulhakim Toksaba’nın evinin bahçesinde toplanırlar ve Enver Paşa düşüncelerini
şöyle ifade eder:
“Kardeşlerim! Ben buraya Türkistan tarafından başlatılan hürriyet mücadelesine katılmak için geldim. İçinizden kim bizimle birlikte çalışmak istiyorsa, o benim
söyleyeceğim yemini tekrar etsin. Eğer içinizden birisi çocuklarının Ruslar’ın elinde
olmasından dolayı korkuyorsa, açıkça söylesin. Emrediyorum! O kişi silahını teslim
etmek şartıyla serbesttir”.
Herkes onun taleplerini kabul ediyordu. Bunun üzerine Enver Paşa şöyle diyordu: “Türkistan bağımsızlığı için birbirimize karşı sadık olalım ve Allah’ın huzurunda
namusumuz üzerine yemin edelim.” Ardından hürriyet mücadelesinin lideri Togay
Sarı’nın bulunduğu Korgantepe’ye gider. 2500’den fazla yiğidi olan Togay Sarı, Paşa’yı büyük bir coşku ile karşılar.
Enver Paşa ve beraberindekiler 28 Kasım’da, fanatik bir Emir taraftarı, fakat cesur askerleri olan İbrahim Bek’in etkinlik sahasına, yani Karamendi köyüne gelirler.
Bir sonraki gün Aral köyüne ulaşır ve orada Ali Merdan Toksaba’nın bir gün misafiri
olarak kalır. Paşa, 20.000’den fazla askeri bulunan İbrahim Bek ile Ruslar’a karşı savaşın problemleri hakkında mutlaka görüşmek istiyordu. 30 Kasım 1921’de Paşa’nın
bulunduğu evin etrafını İbrahim Bek’in adamları çembere alırlar. Bir sonraki gün
İbrahim Bek bizzat Paşa’ya gelerek ona hoşgeldin der ve gider. Biraz sonra İbrahim
Bek tarafından beş kişilik bir heyet gelir, Paşa’dan ve maiyetinden silahlarını teslim
etmelerini ister. Paşa, neden silahlarını almak istediklerini sorunca, heyet başkanı
Molla Ziyauddin Mahdum şöyle der: “Siz bizleri Buhara hükümeti ile uzlaştırmak istiyorsunuz. Bize itimat telkin edinceye kadar silahlarınızın bizde kalmasını istiyoruz.”
2

Dr. Baymirza Hayit. Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu,
1995. s. 286 – 287.
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1 Aralık 1921’de Paşa’nın refakatçıları silahlarını teslim etmek zorunda kalırlar.
Yalnız Paşa ve Hacı Sami’nin tabancalarını üzerlerinde bulundurmalarına müsaade
edilmişti. Böylece Paşa İbrahim Bek’in esiri oluyordu. İbrahim Bek, Paşa’nın Rus ajanı
olduğunu iddia ediyordu. İbrahim, Paşa’yı Göktaş’taki merkez karargâhına götürüyordu. Bunun üzerine Lâkay kabilesine mensup basmacılar, 600 Mücahidin bulunduğu Ali Rıza’nın birliğine saldırırlar ve 450 adamını öldürürler. İbrahim, Enver Paşa’yı Göktaş yakınlarında bir mağarada alıkoyar. 1922 yılı Ocak ayı başında Nurullah
Han’ın başkanlığında bir Afganistan heyeti İbrahim Bek’in yanına gelirler. Nurullah,
İbrahim’in Paşa’yı serbest bırakmasını ister. İbrahim Bek reddedince, Nurullah Afganistan Emiri Amanullah Han’a haber göndererek Paşa’nın içinde bulunduğu durumunu anlatır ve İbrahim Bek’ten Paşa’yı serbest bırakması için ricada bulunmasını
söyler. İbrahim Bek’ten Afganistan Emiri Paşa’yı serbest bırakması için ricada bulunur, fakat İbrahim Bek bunu kabul etmez. Eski emir Alim Han’ın amcası Tagay Bek,
Hanâbad’dan (Afganistan) İbrahim’e bir mektup yazar: “Enver bizim elimizde bir
esirdir. Kaçması için ona hiçbir firsat verikmemelidir. Hareket etmesine müsaade etmeyiniz.” Nurullah Han, Amanullah’a Paşa’nın millî mücadele liderleri ile (Fergana’da
Şir Muhammed Bek; Belcivan’da Devletment Bek; Darvaz’da İşan Sultan; Harezm’da
Cüneyd Han) mektuplaşmasına müsaade edilir. Pamir bölgesinde etkili bir lider olan
İşan Sultan, Duşanbe yakınlarında bir köyde Enver Paşa ile buluşmayı teklif eder.
İbrahim o köyün kendi hükümranlık sahasında olmadığı için teklifi reddeder. Bunun
üzerinde kendisinin hakim olduğu Narin köyünde buluşmayı teklif eder. İbrahim Paşa
ile birlikte gider. Karakoy köyünde Şir Muhammed Bek tarafından Fergana’dan gönderilen bir heyet iki at yükü hediye ile Paşa ile buluşurlar. Heyet başkanı Hacı Kadir
içinde iki altın kılıçın da bulunduğu hediyeleri Paşa’ya verdikten sonra, Hac dönüşü
İstanbul’a uğradığı zaman Enver Paşa’dan hediye olarak aldığı bir resmi gösterir.
Kalabalık bir topluluk içinde içten kucaklaşırlar ve altı yıl önce (1915) konuştukları
şeyleri hatırlarlar. Sevinçten gözyaşlarını tutamayan topluluktan ve bu karşılaşmada
İbrahim Bek de çok etkilenir”3.
B. Hayit’in 2004’te Ankara’da yayınlanan Millî Türkistan Hürriyet Dâvası kitabı
onun farklı dönemlerde “Millî Türkistan” kompleksinde duyurulan makaleler derlemesinden ibarettir. Bu kitapta makaleler sayısı 89’a kadardır ve onlar “Türkistan
ve Sovyet Rejimi”, “Türkistan Tarihinden Parçalar”, “Sovyet Cehennemi ve İslam
Kültürü”, “Türkistan’ın Millî Büyükleri” şeklinde 4 bölümde verilmiştir. “Türkistan ve
Sovyet Rejimi” adındaki birinci bölümde 20 makale olup, bunlar arasında “Türkistan
Qomıtası”, “Bayraq – Xalqımız Simvolidir”, “Türkistan Va Rusiya”, “Türkistan”, “Milliy Keskinlik – Milliy İşanç” ve diğer makaleler var.
B. Hayit’in 15 Ocak 1950’de “Millî Türkistan” kompleksinde duyurulan “Türkis3
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tan” makalesinde böyle fikirler bildirilmiştir:
“Turkistan ismi buyuk Temur davrinda muqaddas bir orunga otgan edi. Temur
tamanindan Asret sonra Yassa deb atalmiş şaharga Turkistan ismini berilgandan son
bu şaharga keluçilar “Hazrati Turkistan” deb yurutganliklarini bukunlarda heç qaysi
turkistanli unutmagandir. Turkistan ismini qaysi siyasiy, cuğrafiy orunda faydalanuv
lazimligini kop vaqt çet mamlakatlarnin adabiyatarinda uçraşuv mumkindir, Turkistanlilar esa şul mamlakatga qaraşli boldiqlaridan bu ismni tabi’i deb qaradilar-da
braq bunı ustinda songi zamanlargaça ilmiy tekşiriş alib barmadilar. Bunin sababi
Turkistanda vaqtila bir neça hanliq davlatlarnin yaşavi va bu hanliq davlatlari oz
ismlarini, ornaşgan markazlari ismi astinda yurutganliklari boluvi mumkin. Turkistanlilar Turkistan kalimasi ustirda oz vaqtinda aniq va tola ma’lumat bermaganliklari
naticasinda bolsa kerak, Turkistan ismi va unin cuğrafiy orni çet halqlarinin ilmiy
adabiyatlarinda turli-turli tuşunçalar hasil qilğandir. Masalan: Ruslar Turkistanga birinçi qadam qoyğanlariğa qadar Ğarbiy Turkistanni “buyuk Buhara” va Şarqıy Turkistanni “kiçik Buhara” deb yurutib keldilar. En avval Angiltara şarqşunaslari XIX. asırda
ruslarnin bu bergan ataqlariğa qarşi “Ğarbiy va Şarqiy Turkistan” degan termin qolladilar va bu termin ilmiy adabiyatlarda oz qimmatini tapa aldi.
Ruslar, Turkistan hanliq davlatlarini basib alganlaridan son butun Turkistanni ikki
qismga ya’ni Turkistan va Steppe (dala) Generolgouvernamentligiga buni esa 9 vilayatga va ikki boysunuvçi (Vassal) hanliqqa bolib taşladılar. Bu ikki Generalgouvernamentlikga boluvda Ruslar oz hakimiyatini mustahkamlaş uçun “eski an-analarni va
hatta eski tarihi namlarni çiqarib taşlaş”ni oz aldilariga maqsad qilib qoyğan edilar.
Dala Generalgouvernamentni tuzuvda Ruslar yana şuni ham maqsad qilib aldilarkim
bu esa Qazaq va Qirğizlarnin otraqlaşdiriş arqali Turkistani qişlaq hocaliq mahsulatini
aşiruv (Ruslar faydasi uçun) va Rus mustamlakaçilarini ornaşdiruv arqali Turkistan dalasinda rus ta’sirini kuçaytiruvdan ibarat edi. Braq bunga erişa almadilar. Aksinça Qazaqlar ruslarga taman emas, balki oz qan qardaşlari bolmiş Turklar taman buruldilar.
Ruslar Turkistanni şimal tamanlariga Steppe namini beruvlari blan haqsizdirlar.
Turkistannin dala qismida uzaq vaqtlardan berli turklar yaşaydirlar. Tarihda Turk
uruqlarinin Irtiş daryasi boylarida va hazirgi yetti tam, Aqmola va Torğay vilayatlarinda turklarnin yaraldiği va qaldirdiği bir qança asar-atiqalarni uçratuv mumkindir. Tabi’iy sabiq Steppe general governementi içida buyuk Belpak-dala çoli yatadir.
Amma bu çolliqqa asaslanib turkistan şimalini “Steppe” vilayati deb aytib bolmas.
Turkistanni şimali qisminda songi davrlarda Turklar kuçi blan yaratilgan madaniyat turkistannin şahar qismida yaratilgan tarihi madaniyat blan tenlaşdirilib bolmasa-da braq şahar madaniyatidan otgan ta’sir buyukdir. Şimaliy turkistan heç qaçan
ruslar tuşunçasi blan qaralib unin Turkistan gavdasidan acratiluvi mumkin emasdir.
Agar ğarbiy Avrupa ilmiy adabiyati Turkistan ustida ruslar koz qaraşi ta’siri astida qalib turkistannin şimalidan canubigaça va şarqidan ğarbigaça bolgan 5 million qkm,
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orunni bir turkistan deb tuşunmasalar yaki tuşunuvni istamasalar, turkistanlilar aksinça şul orunliqni ozlarinin siyasiy, cuğrafiy orni deb tuşunib qalurlar”4.
Bilim adamının 2006’da İstanbul’da yayınlanan Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi: Türkistan Türklüğü’nün Milli Mücadelesi kitabının “Türkistan Millî Mücadelesinin
Son Safhası (1922 – 1934 yılları arası)” adlı altıncı bölümünde istiklâlçıların Kızılordu’ya karşı savaşı aydınlatılmıştır. Meselâ, 1931’de Sovyet hakimiyetine karşı
aşağıdaki mücadeleler yürütülmüştür:
“1931 Yılında:
Ocak-Temmuz: Yapılan savaşlarda Buhara’nın beş bölgesinde toplam 2.969 yiğit
şehit oldu, 1.713 yiğit ağır şekilde yaralandı, 2.912 aile ise Afganistan’a iltica etti.
2.337 ev tamamen yok edildi. 10-15 Mayıs tarihleri arasındaki beş gün süresince 16
büyük çatışma meydana geldi. Bu çatışmalarda 224 mücahit şehit edildi.
30 Mart: İbrahim Bek, Afganistan’dan geri döndü ve ilk olarak Dangan’a gitti.
8 Nisan: Utan Bek, operasyonlarını Aktepe bölgesinde yoğunlaştırdı.
8 Mayıs: Orta Asya Askerî Bölgesi’nin, Basmacı birliklerini yok etmek amacıyla
çıkardığı emre göre, Tacikistan altı mücadele bölgesinde ayrıldı.
15 Mayıs: Korbaşılar toplanarak, sürekli savaşabilmek için savaş idaresini teşekkül ettirme kararı aldılar.
20 Mayıs: 26. süvari tümeni, Kızılsu çevresinde operasyonları sıklaştırdı. 12 korbaşı Tacikistan’da mücadeleyi bırakmak mecburiyetinde kaldı.
22 Mayıs: Afganistan Savunma Bakanı, Utan Bek’i yiğitleri ile beraber silahlarını
bırakmaya zorladı. Utan Bek bu isteği reddetti.
13 Haziran: Orta Asya Askerî bölgesinin Devrim Savaş Konseyi, Orta-Kuyu, Göklen-Kuyu, Kaymat ve Karakum çölünde tam donanımla (süvari, piyade, uçaklar) yoğun taarruza geçilmesi emrini verdi.
21 Haziran: İbrahim Bek’in İsanbay’da son defa çatışmaya katıldı.
23 Haziran: İbrahim Bek katıldığı bir çatışmada yaralandı ve bu halde Kâfirnihan
nehrini geçmek istedi. Sovyet istihbaratında görev yapan ajan Mukim Sultan onu tanıdı. İbrahim Bek nehri geçtikten sonra bir oyunla tuzağa düşürüldü. Onunla birlikte
çatışmada yer alan İşan-İsahan, Korbaşı Ali Merdan, Kurban Bek, Taşmat ve Azim
Bek Sovyet istihbaratınca tutuklandılar.
Haziran: Mücahit liderlerinden Eyli-Ahun, Aman Durdi, Kulak-Ahun ve Kurban
Hoca’dan meydana gelen, Millî Mücadeleyi Yürütme Koordinasyon Kurulu Çaşil çevresinde hayata geçirildi. Korbaşı Bekeş, Tagi Berdi ve Kılıç-Nazar şehit oldular. Korbaşı Orazgeldi Göktepe ve Karaca-Aksakal Merv bölgesinde, Muratali Göktepe’de
mücadelelerini devam ettiriyorlardı.
25 Temmuz: Mücahitler Karakum çölünde Sovyet birliklerine karşı 17 taarruz
4
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gerçekleştirdiler. Baysun katili olarak tanınan, Baysun’un Sovyet Polis şefi ve on
yıl boyunca mücahitlere karşı merhametsizliğiyle meşhur olmuş Türkistanlı Eşniyaz
Yunusov, Baysun’un siyasi yönetim şefi ile bir anlaşmazlığı sebebiyle ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak daha sonra Rus mahkemesi tarafından 10 yıllık mahkûmiyetle
ödüllendirildi. Eşniyaz Yunusov, Sibirya’daki bir hastanede öldürüldü.
Eylül Başları: Merv bölgesinde Fandemin tarafından 86 taarruz yapılır.
13 Eylül: Korbaşı Hak-Murat, 198 yiğidi ile beraber Çılgin Çeşmesi yakınlarında
14 saat süren çatışma sonucunda şehit olurken, Sovyet birliğinin komutanı Lamanov öldürüldü.
17 Eylül: Taşauz’u almak için yapılan savaşta 90 yiğit şehit oldu.
19 Eylül: Yine Taşauz için yapılan savaşta, 10 saat süren bir çatışmada 250 yiğit
şehit oldu. Sovyet askerlerine esir düşen 90 yiğit ise kurşuna dizildiler.
25 Eylül – 8 Ekim: 17 korbaşı ve 1925 yiğit ise Karakum çölünde silahlarını bırakmak mecburiyetinde kaldılar.
10 Ekim: 74 korbaşı ve 3278 yiğit ise Karakum çölündeki Tecen vadisinde, katıldıkları çatışmalarda şehit oldular”5.
Sonuç olarak, Türkistan’ın 20.yüzyıldaki tarihini incelerken Baymirza Hayit’ın
eserlerinin önemi büyüktür. Zamanında Özbek Sovyet tarihçileri tarafından araştırlmayan veya yanlış gösterilen tarihi olaylar Baymirza Hayit’ın kitaplarında objektif
değerlendirilmiştir.
KAYNAKÇA
Hayit, Baymirza. Türkistan Rusya ile Çin Arasında. İstanbul: Otağ yayınları, 1975.
Hayit, Baymirza. Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi. Ankara: Türk
Tarih Kurumu, 1995.
Hayit, Baymirza. Basmacılar. Türkistan Millî Mücadele Tarihi (1917–1934). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997.
Hayit, Baymirza. Millî Türkistan Hürriyet Dâvası. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı Yayınları, 2004.
Hayit, Baymirza. Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2006.

5

Dr. Baymirza Hayit. Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2006. s.
352 – 354.

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

415

TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIĞI MÜCADELESİNDE İLHAM
KAYNAĞIMIZ BAYMİRZA HAYİT VE DEĞERLENDİRMELERİM
Dadakhon KHASANOV*

Özet
Baymirza Hayit’in Türkistan halkları, özellikle Özbek Türklerinin bağımsızlık mücadelesindeki rolü büyüktür. Bunu ben bizzat kendi şahsi hayatımda yaşadım. Onun
eserlerini okuduğumda Türkistan’ın gerçek tarihini, son asırlardaki acı kısmetini
idrak etmeye, dost ile düşmanı tanımaya başladım. Böylece milli şuurum gelişti.
Ondan sonra Türkistan halklarını Sovyet esaretinden kurtarma yollarını düşünmeye ve bunun çarelerini aramaya girişmiştim. Ve nihayet kalemim, bestem, sesim
ve sazımla bu yolda mücadele etmeye başladım. 1970’lerden itibaren başlattığımız
milli bağımsızlık mücadelemizde Baymirza Hayit her zaman bizim için manevi rehberimiz ve ilham kaynağımız olmuştur. Siyaset meydanında “Birlik” Halk Hareketi
olsun, “Türkistan İslam Demokratik Partisi” olsun, “Vatan İstiklal Cephesi” olsun,
tüm siyasi ve sosyal çalışmalarımızda her daim Baymirza Hayit’ın fikir ve görüşleri
bize ışık tutmuştur. Ona olan saygı ve hayranlığımı onunla ilgili yazdığım şiirlerime
yansıtmıştım. Baymirza Hayit Özbekistan’a gelmeden önce ve geldikten sonra bu
şiirlerimi besteleyerek icra ettim. Bunlar “Üstadım”, “Iztırap”, “Baymirza Hayit’ın
hasreti” gibi bestelerimdir. Ayrıca son 25 senede yazdığım şiirlerimin toplandığı
“Ana Türkistan” kitabımı da Baymirza Hayit hazretlerine ithaf ettim. Bu bildiride
Baymirza Hayit’in Türkistan genelinde Özbek halkının bağımsızlık mücadelesindeki
rolünden bahsedilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Baymirza Hayit, Türkistan, Siyaset, Fikir, Beste
BAYMİRZA HAYİT AS A CHARACTER INSPRING US FOR THE STRUGGLE OF
INDEPENDENCE OF TURKESTAN AND OUR EVALUATIONS
Abstract
The role of Baymirza Hayit in the struggle for independence of the Turkestan
peoples, especially the Uzbek Turks, is great. I have personally experienced this in
my personal life. When I read his works, I began to recognize the true history of
Turkestan, the pain of the last century, friend and enemy. Thus the national consortium has developed. After that, I tried to think about ways of rescuing the Turkestan
peoples from the Soviet captivity and sought their remedy. And finally, I started
to fight this way with my pen, my bestem, my voice and my poem. In the national
independence struggle we have started since the 1970s, Baymirza Hayit has always
* Emekli Gazeteci, yazar
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been our spiritual guide and inspiration for us. Whether it is the “Birlik” People’s
Movement in the political arena, the “Turkistan Islamic Democratic Party” and the
“Vatan Independence Front”, all our political and social activities have shed light on
Baymirza Hayit’s ideas and opinions. I reflected my respect and admiration for him
in the poems I wrote about him. Not only did I start to compose poems after Baymirza Hayit arriving in Uzbekistan but also I wrote them before Baymirza Hayit coming
to Uzbekistan. These are my compositions such as “My master”, “Suffering”, “Baymirza Hayit’s longing”. I also dedicate the book “Ana Turkistan”, my poems which I
wrote in the last 25 years, to Baymirza Hayit. In this declaration, Baymirza Hayit is
intended to talk about the role of the Uzbek people in the struggle for independence
throughout Turkestan.
Keywords: Baymirza Hayit, Turkestan, Politics, Idea, Composition
ТУРКИСТОН МУСТАҚИЛЛИГИ МУЖОДАЛАСИДА ИЛҲОМ ҚАЙНОҒИМИЗ БОЙМИРЗА
ҲАЙИТ ЖАНОБЛАРИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАРИМ
Ассалому алайкум муҳтарам меҳмонлар ва мезбонлар! Ҳурматли Истанбул
университети раҳбарияти, Турк дунёси баладиялар бирлиги ва бошқа ташкилотчи
дўстлар!
Мени ушбу муборак анжуманга даъват этганингиз учун ғоятда миннатдорман,
ташаккур. Боймирза Ҳайит каби турк дунёсининг қаҳрамонини эслаш учун бу ерга
тўпланганимиздан беҳад мамнун ва бахтиёрман.
Боймирза Ҳайитнинг Туркистон халқлари, хусусан, ўзбек халқининг мустақиллик
учун курашларидаги роли ниҳоятда буюкдир. Буни шахсан ўзим ҳаётимда яшаганман.
Унинг асарларини ўқиганимда Туркистоннинг аччиқ тарихини, сўнгги асрлардаги аламли
қисматини идрок этиб, дўсту душманни таний бошлаганман. Ва шу тарзда миллий
шуурим ривожланган. Ундан кейин Туркистон халқларини Совет асоратидан қутқариш
йўлларини ўйлаганман, бунинг чораларини режалашга киришганман. Ва ниҳоят қаламим,
бастам, овозим ва созим билан бу қутлуғ йўлда мужодала эта бошладим.
1970 йиллардан эътиборан бошлаганимиз миллий истиқлол мужодаламизда
Боймирза Ҳайит ҳар замон биз учун маънавий раҳнамо ва илҳом манбаимиз бўлиб
келди. Сиёсат майдонида “Бирлик халқ ҳаракати”, “Туркистон ислом демократик
партияси”, “Ватан истиқлол жабҳаси” ва бошқа барча сиёсий, ижтимоий ва маданий
фаолиятимизда ҳар доим Боймирза Ҳайитнинг фикру қарашлари бизга йўл кўрсатиб
келган.
Буюк устозга бўлган ҳурмат ва эҳтиромимни у киши ҳақида ёзган шеърларимда
ифода этганман. Боймирза Ҳайитнинг Ўзбекистонга ташрифидан аввал ва кейин
мазкур шеърларимни басталаб ижро эттим. Булар “Устозим”, “Изтироб”, “Боймирза Ҳайит
ҳасрати”, “Боймирза Ҳайит вафотига” каби қўшиқларимдир. Шунингдек, охирги 20 йилда
қаламга олинган шеърларимни йиғиб “Она Туркистон” деган китобимни ҳам Боймирза
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Ҳайит ҳазратларига бағишладим. Рухсатингиз билан мазкур китобимдан устозимиз
ҳақидаги шеъримни ўқиш билан бошламоқчиман.

УСТОЗИМ
Боймирза Ҳайит жанобларининг она юрти Туркистонга келишини шарафлаб
айтган қўшиғим
Юз йилдирки тиним билмаган созим,
Самоларда олов ёққан овозим,
Қайрилмас қанотим, баланд парвозим,
Қутлуғ бўлсин қадамингиз, устозим,
Ақрабоим, рахнамоим, хамрозим.
Қайта жамол очган ватан муборак
Қўшиқ айтиб, кулган чаман муборак
Учқур қанот, ёвқур саман муборак,
Қутлуғ бўлсин қадамингиз, устозим,
Ақрабоим, рахнамоим, хамрозим.
Не “савдолар” кечди ўзбек элиндан,
Соврилдик, қоврилдик ёв тарафиндан,
Қутулмоқ бошладик Рус ила Чиндан,
Қутлуғ бўлсин қадамингиз, устозим,
Ақрабоим, раҳнамоим, хамрозим.
Қўлга олдим Темур бобом ўқ-ёйин,
Барча хоинларни дорга осайин,
Сизни хоин деганлар ўзи хоин,
Қутлуғ бўлсин қадамингиз, устозим,
Ақрабоим, раҳнамоим, хамрозим! (1992 й. Наманган.)
ххх
Энди сизларга Боймирза Ҳайит жанобларининг Ўзбекистонга ташрифи ҳақидаги
кичик бир хотирамни айтиб бермоқчиман.
Биз ҳам ўз пайтида Ўзбекистонда Боймирза Ҳайит жанобларини таклиф қилиб
улкан анжуманлар ўтказмоқчи бўлгандик. 1992 йилнинг бошида мустақиллигимиздан
ғоятда ҳаяжонландик шекилли, буюк устозларимиз Вали Қайюмхон ота ва Боймирза
Хайит жанобларини юртга таклиф этиш ғояси пайдо бўлганди. Шунда кимдир: - Баҳорда
Туркия бош боқони Сулаймон Демирэл Ўзбекистонга келар экан, - деди. Устозларимиз
айни шу пайтда ватанга келсалар, юртимизда тўй устига тўй бўларди, деган қувонч бизни
тинч қўймас эди. Буни қандай қилиб уюштириш мумкин, деб излана бошладик.
Ниҳоят, юртимиздаги бир гуруҳ ойдин-мунаввар кишилар, ёзувчи, шоирлар,
профессор, академиклар номидан ўша пайтнинг мамлакат президентига илтимоснома
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ёзиб Боймирза Ҳайитни Ўзбекистонга даъват этдик.
1992 йилнинг 12 июль куни Боймирза ака Ўзбекистонга ташриф буюрдилар. У
кишини аввал Тошкент, сўнгра она юрти Наманганни кездирдик. Унинг туғилган маскани
Уйчи туманидаги Ёрқўрғон қишлоғига олиб бордик. Эл-юрт, туман аҳолиси Боймирза
Ҳайитни карнай-сурнай, нон-туз, катта шодиёналар билан кутиб олишди. Боймирза ака
туғилган хонадон ўн кун давомида келди-кетдидан бўшамади. Тўйхонага айланиб кетди.
Боймирза ака Андижондаги университетда талабалар билан учрашув ўтказишга ҳам
улгурди.
Лекин ҳукуматнинг Боймирза Ҳайитга нисбатан муносабати нисбатан совуқ
эди. Устознинг юртига қайтиб келиб халқ томонидан ҳурмат ва эътибор билан кутиб
олиниши кимларнидир ғашига тегди шекилли. Ниҳоят, не аламки, Боймирза Хайитдек
буюкдан буюк олиму аллома, Туркистоннинг ягона билимдони, энг содиқ ўғлони 52
йилдан сўнг она юртига ташриф буюрган устоз 1992 йил 25-июль куни ўша пайтдаги
муваққат расмийлар томонидан ўз она юрти Туркистонни тарк этиб яна бегона юртларга
қайтиб кетишга мажбур қилинди. Не ажабки, буюклар шундай, ўз юртига сиғмайдилар.
Энди сизларга Боймирза Ҳайитнинг ватандан қайтиш изтиробини ифодалаган
шеъримни айтиб бермоқчиман:
ИЗТИРОБ
Наҳот сиздай норни итлар кет деса,
Билолмадим гуноҳингиз на эди?
Чинорларни наҳот ҳашарот еса,
Билолмадим гуноҳингиз не эди?
Бу турк дунёсига айтинг, не бўлган,
Зиёлисин кўзи қачон ўйилган,
Ор-номуси қай қабрга кўмилган,
Билолмадим, гуноҳингиз на эди?
Яхшига кун йўқдир ёмонлар ичра,
Рахмон қандай яшар шайтонлар ичра?
Машъум замон шулдир замонлар ичра,
Билолмадим, гуноҳингиз на эди?
Устозгинам, тошни дур деб ўйламанг!
Шафақларни тонгги нур деб ўйламанг!
Юртни ҳали озод-ҳур деб ўйламанг!
Билолмадим, гуноҳингиз на эди?
Ватан яна сохта зўрларга қолди,
Яна ўша басир кўрларга қолди,
Курашмаган тайёрхўрларга қолди,
Билолмадим, гуноҳингиз на эди? (1992 йил, 24-июль)
xxx
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Боймирза Ҳайит жаноблари Олмонияга етиб боргач, мен у кишига телефон очиб,
хол-ахвол сўраб: - Хафа бўлмай кетдингизми? - деганимда, у киши менга:
- Тушунаман, ватандагилар ҳалиям ўша-ўша, коммунистлар-бегоналар. Мен улардан
хафа эмасман, бироқ, хонимим юртдан қайтганимиздан буён менга кун бермаяпти:
-Ўзбекман-ўзбекман, деб эллик йил мени лақиллатдинг, юртингга борувдик, сени ҳайдаб
юборди-ку!? Демак, сен ўзбек эмас экансан-да? - деяпти, деб қах-қаҳа отиб кулди
телефонда.
- Бошимга шунча савдолар тушди, мени юртдан чиқариб юборишди, ахир мени
Ёзувчилар уюшмасига аъзо қилиб олишган эди, менга Чўлпон мукофотини беришган
эди, қани ўша уюшма ва уюшма аъзолари? Ёзувчи, шоир жониворлар бўлиб ўтган
воқеага бирон-бир муносабат билдиришмади-ку?! Лом-мим дейишмади-ку?! - деб яна
кулди Боймирза ака.
Мен Боймирза акага: - Бизда чинакам ёзувчи-шоир туғилгани йўқ. Булар бари ҳалиҳануз совет одамлари, “лаббайчи” ва маддоҳлардир, қўғирчоқлардир. Булар сизнинг
хафа бўлишингизга сираям арзимайдилар. Булардаги кўз-қулоқ, оғиз-бурун, оёқ-қўлгина
одамга ўхшайди. Буларда бошқа бирон бир одамга ўхшайдиган жиҳат йўқдир. Сиз эса
буюк Боймирза Ҳайитсиз. Буюклигингизча тураверинг. Булардан хафа бўлиб, ўзингизни
буларга тенглаштирманг, - дедим.
Хўш, нега шундай бўлди? - деб ҳали-ҳануз ўйланаман. Шундай нохуш воқеалар
бўлишига бош сабабчи ким экан деб узоқ ўйларга толаман. Боймирза Ҳайитнинг юртга
келганида халқ томонидан эҳтиром ва эътибор билан кутиб олиниши кимларнидир
ғашига теккан бўлиши ҳам мумкин. Ёки расмийлар томонидан тузилган режалар
бўйича амалга олмай қолгани бўлиши мумкин. Уни юртга чақириш ташаббуси юқори
органлардан чиққан бўлиши, лекин бошқалар томонидан ижро этилганига ғараз бўлган
бўлиши ҳам мумкин.
Хуллас, нима бўлганида ҳам юқоридаги нохуш воқеага менинг фикрим шуки, хар
қандай шароитда хам Боймирза Ҳайитни юртдан чиқариб юборишга хеч кимнинг
мутлақо маънавий хаққи йўқ. Чунки Боймирза Ҳайит шу юртнинг асл фарзанди. 70
йилдан буён Туркистоннинг озодлиги ва миллий бирлиги учун курашган чинакам турк
фарзанди, алломаси, Туркистон тарихини улкан билимдонидир.
Энди мен сизларга муҳтарам устозим Боймирза Ҳайит ҳақида ёзган шеърларимни
айтиб бермоқчиман.
БОЙМИРЗА ҲАЙИТ ҲАЗРАТЛАРИНИНГ ОНА-ВАТАНДАН ҚАЙТИБ КЕТИШДАГИ
ЧЕККАН ФИҒОНИ
Нетай, юртим қучоғингга сиғмадим,
Куюк бағрим йиғлаб яна тиғладим,
Шунча ғаним ёвлар сиққан бағрингга,
Мен сиғмадим, мен сиғмадим, сиғмадим,
Кечмишларинг кўриб юм-юм йиғладим.
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Нетай, юртим мен бир хато қилибман;
Сени ҳамон ўз юртим деб билибман,
Шунча ғаним ёвлар сиққан бағрингга,
Мен сиғмадим, мен сиғмадим, сиғмадим,
Кечмишларинг кўриб юм-юм йиғладим.
Аҳли нокас бўлса элнинг подшоси,
Обод бўлмас юртнинг икки дунёси,
Шунча ғаним ёвлар сиққан бағрингга,
Мен сиғмадим, мен сиғмадим, сиғмадим,
Кечмишларинг кўриб юм-юм йиғладим.
Онажоним, хайр энди, мен кетарман,
Маҳшаргача доду фарёд этарман,
Шунча ғаним ёвлар сиққан бағрингга,
Мен сиғмадим, мен сиғмадим, сиғмадим,
Кечмишларинг кўриб юм-юм йиғладим.
Кўп чарчадим мен бу Ватан йўлинда,
Ватан эса ҳануз ётлар қўлинда.
Шунча ғаним-ётлар сиққан бағрингга,
Мен сиғмадим, мен сиғмадим, сиғмадим.
Кечмишларинг кўриб яна йиғладим.
Юрагимни қайта-қайта тиғладим. (1992 й. 24-июль.)
Маълумингиз, Боймирза Ҳайит жаноблари 2006 йил бу фоний дунёдан кўз юмиб
охират диёрига рихлат этган. Бутун турк дунёси каби мен ҳам бу йўқотишдан қаттиқ
маҳзун бўлгандим. Ана шу қайғу ичра қаламга олган марсия шеърларимни ўқиб
бермоқчиман:
БОЙМИРЗА ҲАЙИТ ВАФОТИГА
Шунча чекканимиз каммиди устод?
Ҳижрон даштларида нақадар толдик
Яна не кўргилик не қисмат ҳайхот!
Наҳотки сиздан хам айрилиб қолдик.
Икки юз йилдирки биз бош урмаган
Дунёда бирон бир тош ҳам қолдими
Юз йиллар изиллаб ватан ватан деб
Бу ғамнок кўзларда ёш ҳам қолдими.
Ватан ғанимлари ҳамиша ҳар он,
Ватан фарзандларин қонин ичдилар
Ватан ватан деган сиз каби зотлар
Ватан тупроғини қачон қучдилар.
Ўзбегим то ҳануз чекиб ғам андух
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Тобакай нон излаб изғиб юради.
Дунё бўйлаб чунон дайдиган бу эл
Ватан роҳатини қачон кўради.
Ахир қачонгача бу турк юртларда
Бегона бировлар даврон суради
Юртнинг эгалари эса тоабад
Қисматин томошо қилиб туради.
Сиз кўп чарчадингиз устоди аввал
Беҳад чарчадингиз ватан йўлида
Манзилга етолмай адо бўлдингиз
Бу ёвдан баттароқ биров қўлида.
Бугун эй ногирон нотавон элим
Кимдан айрилганинг билиб олсайдинг
Тошларга айланиб кетган бағрингни
Тирноқларинг ила тилиб олсайдинг.
Бу сўнгсиз чўлларда от суриб ай Турк
Қайноқ тупроқларга ўт қўйиб йиғла
Хеч қачон боламлаб йиғламагандинг
Хеч қурса бугун сен бир тўйиб йиғла. (31-октябрь 2006 йил)
АЙРИЛИБ ҚОЛДИК

Айрилмоқ мавриди эмасди ҳали,
Ҳали узоқ эди жудолик гали.
Сиз билан шод-хуррам ўйнаб кулгали,
Интилган эдик биз етолмай қолдик.
Бугун нафасни ҳам ютолмай қолдик.

Бугун биз айрилиб шавкату шандан,
Рамақта жонимиз руҳ ила тандан.
Чиқиб кетолмайин зулмат ватандан,
Қайга бош урамиз бош излаб энди.
Турон даштларинда гиз-гизлаб энди.

Муборак кунларни кутган эдик биз,
Сабрни жон қадар ютган эдик биз.
Сизни ғоямиз деб тутган эдик биз,
Бугун биз сиздан ҳам айрилиб қолдик,
Синган қанотимиз қайрилиб қолдик.

Наҳотки эгилди Тангритоғ боши,
Бугун хира тортди Туркнинг қуёши.
Бағирни ачитиб руҳнинг кўз ёши,
Боймирза Ҳайитдан айрилиб қолдик,
Биз ора йўлларда соврилиб қолдик.
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PAKİSTAN’DAKİ TÜRKİSTAN DİASPORASI VE TÜRKİSTAN
DAVASI (1950’LERİN BAŞI) DR. BAYMİRZA HAYİT,
TERJUMAN-E AFKAR YAYINLARI VE MALANA AZAM HASMİ
Ughuz Bılal*

Özet
Makaleden ilk olarak daha bölünmemiş Hindistan ve Pakistan’daki Türkistan Diasporası’nın varlığı ve koşulları, ardından da Türkistan ülküsü için derneklerin kuruluşu ele alınacaktır. Babam Maulana Azam Hasmi de kısaca makalede tanıtılacaktır
(Tarjuman-e-Afkar Yayınları’nda editör ve sekreter, Türkistan Türk Mülteci Derneği
Üyesi). Makalede daha sonra Dr. Baymirza Hayit’in Pakistan’a yaptığı ziyaret sırasında onunla 28 Ekim Çarşamba 1953 tarihinde “Maqasid” gazetesinde yayınlanan
röportajına yer verilecektir. Maulana Azam Hasmi, Dr. Baymirza Hayit’in tercümanı
olarak çalışmıştır. Ayrıca Dr. Baymirza Hayit’in Pakistan’daki Türk Diasporasına seslendiği, Türkistan davasını ve Türkistan’ın o zamanki jeopolitik durumunun detaylandırdığı Nigar- Karaçi otelde düzenlenen kongre de ele alınacaktır. (Bu sesleniş
iki ayda bir yayınlanan Terjuman-e Afkar dergisinde yer aldı.) Haftalık yayınlanan
Maqasid gazetesindeki Dr. Baymirza Hayit ve Maulana Azam Hasmi’nin görüşlerine cevap olarak yerelde tanınmayan ve kendi görüşlerini dile getiren Mr. Naseer
Bukhari, Lahor’da basılan günlük millet gazetesinde Türkistan davasını karalayan
ve komünizmi destekleyen bir yazı kaleme almıştır. Mr. Naseer Bukhari tarafından
dile getirilen suçlamalara cevap vermek için; Dr. Baymirza Hayit ve Maulana Azam
Hasmi Temmuz 1954’te aylık olarak yayımlanan Tercuman-e Afkar dergisinde ayrı
ayrı yazılar kaleme almıştır. Makalede son olarak Dr. Baymirza Hayit’in ve Maulana
Azam Hasmi’nin karşılıklı mektuplaşmaları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Pakistan, Baymirza Hayit, Maulana Azam Hashmi, Türkistan, Maqasid
THE CAUSE OF TURKESTAN & TURKISTANI DIASPORA IN PAKİSTAN
(EARLY 1950S): DR. BAYMIRZA HAYİT, TARJUMAN-E-AFKAR PUBLICATIONS
AND MAULANA AZAM HASHMI
Abstract
The paper initially discusses the presence and conditions of Turkistani Diaspora in undivided India and in Pakistan, the formation of associations for the cause
of Turkestan as background, the paper also briefly introduces my father Maulana
Azam Hashmi (Editor, Tarjuman-e-Afkar Publications and Secretary, Turkestan Turk
* Serbest Araştırmacı, Pakistan Broadcasting Corporation
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Refugee Association) and then it moves towards the visit of Dr. Baymirza Hayit to
Pakistan and his interview to Biweekly Urdu Newspaper ‘Maqasid’ published on Wednesday 28th October 1953 (18 Safar 1373 H). Maulana Azam Hashmi worked as interpreter to Dr. Baymirza Hayit.Paper further discusses a congregation held at ‘Nigar
Hotel-Karachi Pakistan’ in which Dr. Baymirza Hayit addressed to the then Turkistani
diaspora of Pakistan and elaborated on the cause of Turkestan and Turkestan’s up
until then geo-political situation. (This Address was published in bimonthly Magazine ‘Tarjuman-e-Afkar’) In response to the Published views of Dr. Baymirza and Maulana Azam Hashmi in Biweekly Maqasid, a local unknown self-proclaimed Mr. Naseer
Bukhari published an article in the Daily ‘Millat’ from Lahore, Pakistan in order to
defame the cause and in support of communism.To address the allegations posed by
Mr. Naseer Bukhari, Dr. Baymirza Hayit and Maulana Azam Hashmi replied by writing separate articles which were published in Bi-monthly Magazine ‘Tarjuman-e-Afkar’ July 1954.At the end, the paper discusses the letter from Dr. Baymirza Hayit to
Maulana Azam Hashmi and a letter by Maulana Azam Hashmi to Dr. Baymirza Hayit.
Anahtar Kelimeler: Pakistan, Baymirza Hayit, Maulana Azam Hashmi, Türkistan, Maqasid
Historical Background:
During 1920s and 1930s a number of Turkestanis migrated from Turkestan
towards Subcontinent (undivided India) for the cause of Turkestan and Islam. As refugees, Turkestanis concentrated their efforts and worked for the cause by forming
associations, and informing masses about the state of affairs of Turkistan and Turkistanis and about the ideological inconsistencies of Islam with Socialism by means
of print media and journals.
Turkestan Turk Refugees Association and Tarjuman-e-Afkar a bilingual (Urdu and
Ottoman Turkish) bimonthly Magazine are amongst the examples. Maulana Azam
Hashmi (late)1 worked as General Secretary of Turkestan Turk Refugees Association
and Editor Tarjuman-e-Afkar Publications.
A congregation by Turkestan Turk Refugees Association was held at Nigar Hotel,
Karachi on 22nd October 1953 in the honor of Dr. Baymirza Hayit, in which Maulana
Azam Hashmi first presented a brief overview of causes of migration of Tukestanis
and formation and activities of association.
He pointed out that amongst the migrated Turkestanis, those literate in Arabic
and Persian Education (that was the education standard during 1930s in subcontinent) formed an association in 1933 headquartered at Delhi, India along with it
Printing Presses named ‘Turkistan Press’ and ‘Muhajir Press’ were also formed by
1

(1915 – 30 July 1973) Born in Qaiqi, Andjan, Farghana, Turkistan. Migrated to Subcontinent during
early 1930s, Father of Oghuz Bilal Hashmioghly.
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collections from Turkestani refugees on the basis of self-help. These printing presses
were utilized to publish and print monthly magazines in Urdu, Turkish and Persian
Languages. A library was also formed which grew by time with the valuable books,
newspapers and journals. The association also took initiative for handicrafts to cater
for economic self-sustenance.
At the time of independence of Pakistan, riots took place in which these library
books, office records which were filled with the biographies and memoirs of migration of Turkstanis and ideological literature were either burnt or wasted.
Being victim of the riots Turkestani Refugees along with the local resident Muslims had to undergo the hardships. Some were martyred and the others migrated
once again from India to Pakistan.
He pointed out that around 2500 turkistani refugees were living in Pakistan2.
These refugees never settled in any camp instead because of the nature of self-dependence, started handicrafts, hosieries, small cotton factories, small shops and
traded Qurakuli Leather and weaved carpets.
Afterwards in Karachi, Pakistan this association reformed in 1948. The primary
purpose was to promote the togetherness and brotherhood amongst refugees and
amongst Pakistani Muslim brothers.
While emphasizing on this point Maulana Azam Hashmi said ‘Pakistan is a land
which bears utmost hopes for the flourishing of Islam, We (on behalf of Turkestan
Turk Refugee Association) have a definite right to have high hopes from the Pakistani Nation for the struggle of liberation of Turkestan as in the past Scholars from
Turkestan took upon themselves to spread the message of Islam to subcontinent. By
virtue of such strong relationship its due time that this nation (Pakistan) uphold its
end of the dutifulness.’
After this Azam Hashmi briefed about the formation of Turkestan National Unity
Committee for representation of Turkestan on international Political platforms. He
briefed that this committee was formed in Geneva and its central office was in Berlin, West Germany. In order to introduce this committee and promote its mandate
Dr. Baymirza Hayit was visiting Muslim Countries. Uptill then Dr. Hayit had visited
Syria, Egypt, Jordan, Saudi Arabia and Turkey.
Then he introduced Dr. Baymirza Hayit as Director (Nashr-o-Ashaat) Turkestan
National Unity Committee that he is a PhD holder studied at Tashkent and German
Universities and he has literary achievements and books in Turkish, English and
German Languages.
Dr. Hayit presented brief but cumulatively the history of Turkestan, growth and
ideology of communism and geo-political, religious, cultural and the situation of
2

Most of Turkestani refugees migrated to Turkey during early 1950s. A few application copies submitted to Turkish Embassy are in record at Azam Hashmi’s personal Library, amongst the names include
Haji Purpi‐author of the book Turkestandan Turkiye
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Turkestan region. At the end of his address Dr. Hayit presented a few points for
consideration of People of Pakistan and Govt. of Pakistan for the Cause of Turkestan.
Dr. Baymirza Hayit’s Address3:
Dr. Hayit started by explaining that Russian conquest for occupation of Turkestan
informally started of in 1852 however during 1884 Turkestan was under Russian
political control. The purpose was not only economic stability but they believed that
Turkestan is the gateway to Asia. Dr. Hayit categorized the Russian eras in Turkestan
into three major time periods.
1. Russian Imperialism Era
2. Democratic Revolutionary Era
3. Bolsheviks’ Era
He further added that there might seem a distinction between the three but
functionally all eras were almost the same. After 1917, Communist Ideology was the
driving factor of Russia.
Political Overview:
Bolsheviks occupied Tashkent during 1917 and continued strike against Turkistan National Movements till 1924. During the process around 7 hundred thousand
Turkestanis were martyred and around 3.95 hundred thousand Russians were killed,
in 1926 around 3 hundred thousand Turkestanis were imprisoned and almost 120
Cities and Towns were destroyed.
After 1924, Turkestan was divided into five major parts namely Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan and Kirghizstan and in such a way the unity of
Turkistan was fragmented.
He further pointed out that Government Institutions have around 80% of Russians as employees, Interior Ministry and Ministry of Economics have 100% Russian
employees. Although, apparent five Soviet Democracies exist yet there is no concept of Defense and Foreign Ministries for these states.
Economic Overview:
Turkestan was industrialized yet the local Turkestanis were not amongst the beneficiaries. All of the produce were utilized by Soviets. Almost 56% of overall Soviet
Industrial needs were full filed by Turkistan. Turkestan had 9000 mines and around
4000 factories are extracting. 94% of Bread, 43% Petroleum Oil, 85% of Silk, 70%
of Tobacco, 76% of Fruits, 90% of Rubber and 100% of Jute, These are the percentages that Turkestan is full filling and giving to overall Soviet needs.
3

Dr. Baymirza Hayit’s Address was published in a biweekly Urdu newspaper Maqasid on Wednesday,
28th October 1953. (18 Safar 1373H). Newspaper included at the last section of this paper.
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Turkestan has been converted into Military Industrial Center, and its land is being
used for Atomic test sites.
Turkistani people are restraint proletariat, every Turkestani has lost his right of
ownership, farmers have lost their lands, overall agricultural land has been divided
into 9924 parts and called ‘Kolkhoz’ in which landowner farmers work and they
cannot claim any produce.
Religious Freedom Overview:
In 1929 Stalin said to Labor Representatives in America that Soviet Government
will never cease its effort against religions. Because of the innate materialism of the
ideology of Socialism it contradicts Islam. In 1942 pseudo religious freedom was
granted but until then Quran Kareem was not published nor was publication of any
religious material allowed. Similarly no religious educational institution was functional and damaged Mosques were not rebuilt.
Cultural Identity Crisis:
Turkestani Culture is gradually being made vague, Turkestani History has been
replaced by History of Russia in Schools and Cultural Literature had been replaced
by Kremlin Program, Cultural Songs are replaced by Russian tunes. Schools and
Universities are propagating specifically Communist Ideology.
Dr. Hayit rhetorically asked
•
What has been happening with Turkistan’s Historical sites and Literature?
•
What is the present situation of ‘Heaven of Earth – The Turkestan’ in view
of Arabic Historian Ibn-e-Batota?
•
Where is the Turkestan which was the Centre of Islamic Culture, which produced Al Farabi, Abu Ali Seena, Al Khwarzmi, Imam Bukhari, Imam Tirmizi and other
scholars?
•
He quoted a Persian couplet

•
Where are the mausoleums/tombs of our great forefathers and ancestors?
•
What is the current situation of Turkestan which tied together the west
with the east for previous 2000 years?
•
Why is the provenance of Turkic world and servant of humanity ‘the Turkestan’ in such condition today?
Turkestan National Contests:
Turkestani’s struggle for liberation is evident from the fact that during the time
span of 32 years (1884 to 1916) almost around 4000 conquest were fought. This
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struggle continued from 1918 to 1924.
These conquests are not limited to the battled field alone, infact resistance is
found in Literary, Educational, Political, Economic and ideological aspects as well.
However, less than 50% of Turkestan population has been convinced to communism. From 1951 till now 115 from Communist Party, 230 from Economics Department, 3 University Directors, and 85 from Educational and Literary Departments
adding upto a total of 433 Turkestanis were arrested by Soviet Government.
Since 1942, in the leadership of Veli Qayyum Khan4, The Turkestan National
Unity Committee is struggling for the liberation of Turkestan. Currently it is headquartered at Berlin, West Germany. The main aim of this Committee is the re-unification of Turkestan under establishment of Turk Muslim Government. During WW-II,
183000 Soldiers were under the flagship of the Committee. The main organ of the
Committee is published under the title ‘Milli Turkestan’, which is published in Turkic,
Arabic and English Languages. Through publishing this magazine it is intended to
let the world know about the Cause of Turkestan and its situation.
Moreover Turkestan National Unity Committee hopes from Islamic Countries
for moral and ideological assistance on national and international platforms. The
Committee doesn’t intervene in ay countries interior or foreign affairs. On behalf of
this committee and Veli Qayyum Khan, I have visited Turkey, Syria, Lebanon, Jordan, Egypt and Saudia Arabia. And for the past month I am in Pakistan. I have meet
Political and Religious Leaders of these countries and updated about the cause and
current situation of Turkestan.
Palestine-Suez Canal, Kashmir, Tunas and Morocco are not the only cries of Islamic world today, it is important to count the plight of Turkestanis being oppressed
under Russian Communists as a vital Islamic issue. Paying no heed on the issue of
Turkestan is not even justified by Islamic Ideology and not even by the virtue of
neighborhood. Turkestan is encroached by Russian Communists. And Turkestan is by
no legal mean bound to Russia but through the force of its military.
The strengthening of Russian army in Turkestan should ring bells for neighboring
countries. Currently 20 Divisions of Army are deployed in Turkestan. Iran, Afghanistan and Pakistan are concurrent neighbors. The rise and fall of Islamic world is
synonymous to our rise and our fall. We are to stand together in this plight.
I would highlight the following points for consideration of Government of Pakistan and Pakistani
Masses on behalf of Turkestan National Unity Committee.
1. To highlight the Cause/Plight of Turkestan in United Nations and Call for
Islamic Countries Conference.
4

Maulana Azam Hashmi was in communication with Veli Qayyum Khan, Mustafa Chuqai Oghlay for
the cause of Turkestan and its presentation in literary world.
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2. To broadcast information regarding Turkestan in Turkic Language from Radio Pakistan.
3. To emphasize about Turkestan’s plight in Pakistani Newspapers
4. To publish and support the publishing of monthly ‘Milli Turkestan’ in Urdu
Language
5. To establish institutes for harmony of historical and cultural aspects of the
Turkestan and Pakistan.
6. To extend further help towards Turkistani Refugees.
We are hopeful from Pakistan and Pakistani masses. Dr. Hayit thanked on behalf
of Turkestan
National Unity Committee and closed his address by sloga
Long live Pakistan – Long live the Freedom of Turkestan!
Falsified Allegations and Attack on the Cause of Turkestan:
The proceedings of press conference and congregation held at Nigar Hotel, Karachi on 22nd October
1953 were published in the Biweekly Maqasid, Karachi, Pakistan on 28th October 1953, which covered two major aspects;
1. Comprehensive history, struggle, update and appeal about the Turkestan and
the Cause of Turkestan, addressed by Dr. Baymirza Hayit-Director, Turkestan National Unity Committee, Berlin, West Germany
2. Brief history of Struggles of Turkistani Refugees in Indo-Pak Subcontinent,
presented by Maulana Azam Hashmi-General Secretary, Turkistani Turk Refugee Association, Karachi5 Pakistan
Mr. Muhammad Naseer Bukhari a self-proclaimed General Secretary of an unknown Association of Bukhara Refugees wrote an article titled
‘The Struggle for Liberation of Muslims of Bukhara’ published in ‘The Daily Millat’ Lahore, Pakistan 25th December 1953.
In this article, Mr. Naseer tried to deface the facts and history presented by Dr.
Baymirza Hayit and Maulana Azam Hashmi. Mr. Naseer wrote that ‘he came know
about the address of Dr. Baymirza Hayit and Maula Azama Hashmi which was published in Maqasid. Both gentlemen presented the conditions and history in a wrong
manner’
The article follows afterwards with several allegations, the whole purpose of those (evident after the study and research) were to disintegrate the Turkestanis by
provoking the clan based discrimination and misinform or atleast create confusion
about the facts amongst the masses. Allegations are summarized as follows;
5

He also worked as General Secretary, Association of Refugees of Turkestan and Bukhara, Delhi India.
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1. In the start of his article, Mr. Naseer tried to create ambiguity about the
history and struggles of Turkistani Refugees and disintegration amongst in Indo-Pak
Subcontinent. He alleged on several points. Maulana Azam Hashmi replied6 to these
allegations with facts and evidences, however considering the topic and focus of
symposium these will not be discussed.
2. Mr. Naseer said that Dr. Hayit had education and brought up in Communist
culture and that Dr. Hayit is influenced by Bolsheviks, Moreover, Mr. Naseer wrote
that Dr. Hayit should not give credit of fights by Farghana and Bukhara conquests
to Turkestan.
3. He alleged that Dr. Hayit considered Abu Ali Seena as Turkestani however
he was not Turkestani but Bukhari.
4. He said that the land referred to as Turkestan by Dr. Hayit has been captured
under Russian territory since Peter the Great.
5. He alleged that Bukhara was functioning as independent state and during
1884-85 upon few bindings annexed to Soviet Russia. And that Bukhara was able
to control its policies.
6. Dr. Hayit said about the Turkestani Soldiers however those were the
Russian Muslims captured and utilized by Nazis for their cause and conquests of
Poland, Hungary and Romania.
7. He alleged that there never been any empire named Turkestan in Central
Asia, if there is an
8. Mr. Naseem alleged that there are separate movements for specific regions
and as example he quoted about ‘Idel Ural’ and that its Magazine is published by the
title of ‘Caucasia’
9. Further, pointing out the separate movements he exemplified that Uyghur
Region (Sink yang) is associated with China and they have a separate movement
under leadership of Baig Damla Muhammad Amin and that they have proved themselves as a separate nation.
10. He said that Refugees of Bukhara came to Afghanistan and they have their
separate movement and are not associated with Turkestan. Dr. Hayit should point
out boundaries and national symbols, flags etc.
Understanding the Plight of Turkestan- A Comprehensive Response to
Allegations:
Dr. Baymirza Hayit responded by writing an article comprehensively7. Dr. Hayit
A justified and factual, point wise reply was published in Bilingual Bimonthly Magazine Tarjuman-e-Afkar’in July-August 1954 Edition, by Maulana Azam, article titled as
‘ ﺻﺭﻑ ﺍﺳﻼﻡ ﮨﺊ ﺭﺍﻩ ﻧﺟﺎﺕ ﮨﮯ:‘ ’ﻋﺻﺑﻳﺕ ﺟﺎﮨﻠﻳہ ﻣﻭﺟﺏ ﺫﻟﺕ ﮨﮯBenighted Prejudice Causes Dishonor: Only Islam is
the Path to Liberation’
7
The referred Article was published in Urdu Translation in Tarjuman-e-Afkar, July-August 1954 Edi-

6
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considered Mr. Naseem Bukhari to be a proponent/advocate of Socialism or a propagandist. However because the allegations needed to be addressed therefore Dr.
Hayit replied as follows:
1. Geographic and Cultural Identity of Turkestan:
Dr. Baymirza pointed out that Turkestan’s historical, cultural and Islamic impact
cannot be forgotten just by asking in vague terms about it. He identified that Turkestan’s vast boundaries extends from Gobi Desert to River Ural, Eastern region of
Khan Tengri Mountain is termed as East Turkestan and Western Region is called West
Turkestan.
It is however true that politically this region has gone through various eras in
which formation and dissolution of states took place. After the fall of Timur Empire,
Empires/Khanates of Bukhara, Khokand and Khiva and various small Khanates/states formed, however such is the path that history takes which doesn’t make it viable
to believe that Turkestan never existed.
Hindustan is a clear example, in past it consisted of numerous smaller states
however after partition it is now divided into two parts (Pakistan and India) yet this
is not by any means an evidence that Hindustan’s denominations never existed or
only the current divided denominations are the real Hindustan. Political Boundaries
and Ideological Boundaries have a huge difference.
Hindustan’s current division is totally an Ideological division, however Turkestan
never underwent any such Ideological division. Therefore Turkestan is a concrete
reality.
Why are the proponents of Communism so anguished upon hearing even the
word Turkestan? Bolshevik Government imposed a punitive ban on even using the
word Turkestan in 1924. Turkestanis strived against it and at last President Turkestan National Unity Committee, Veli Qayyum Khan while representing Turkestan
fought a case in International Tribunal against Soviet Russia during 1945 and
1947 and ultimately won. The case was trialed in Nuremburg, Germany. General Bogdanov represented Soviet Russia in the Tribune and claimed that there is no
existence of Turkestan instead that region is called Central Asia which is inhabited
by Uzbek, Qazaq, Kirgiz, Turkmen and Tajik tribes. The decision was ruled in favor
of Veli Qayyum Khan.
2. Capture of Turkestan by Russians:
Dr. Hayit said that it is evident from history that Russian conquest started from
the early 19th Century however formal conquests started as early as 1854 and in
1876 a treaty was signed between Khanate of Khuqand and Soviets. Similarly Russian conquest for Khanate of Bukhara started in 1866 and in 1868 Khanate of Buktion titled as ‘ ‘ ’ﺗﺭﮐﺳﺗﺎﻥ ﮐﮯ ﻣﺳﺎﺋﻝ! ﮐﺳﻁﺭﺡ ﺳﻣﺟﻬﻧﮯ ﭼﺎﮨﺋﮯ ؟Understanding the Plight of Turkestan’ by Dr.
Baymirza Hayit, Turkestan National Unity Committee, Berlin, West Germany
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hara a treaty was signed. Russian Conquest for Khanate of Khiva stretched too long
and ultimately a treaty on 12/8/1873. During 1884, the Russian established their
political influence in the city of Merv, (which held its political importance) this was
the formal political capture of Turkestan and till 1953 it accounts to 69 years.
Russian governed Turkestan through Viceroy. It gave an illusion of self-governance. At the start of 20th Century Bukhara Army was around 6 thousand and
Russian Army deputed for Bukhara was 8000 (reference Buhara inqilabi tarihi ichim
materiyaller, by Sadirudin Ayni, Moscow 1926 pg # 23)
3. WW-II and the Cause of Turkestan:
Dr. Hayit referred to the book ‘Soviet Empire: The Turks of Central Asia and Stalinism by Olaf Caroe – London 1953’ that during WW-II Turkestanis Army was formed
and this army collated with the sole purpose of Liberation of Turkestan from Soviets.
This army had almost 180000 equipped soldiers with distinct Flag and Uniform.
It is out rightly a dishonor to those honorable soldiers to say that they fought to
occupy Poland, Bulgaria etc with Nazis. These soldiers fought under the umbrella
of Turkestan National Unity Committee and leadership of Veli Kayyum Khan. No one
from the Committee nor Veli Qayyum Khan Effendi were German. Neither were they
convinced on the ideology of Nazism.
Veli Qayyum Khan Effendi underwent trials in International Military Tribunal, Nuremburg, Germany and he was imprisoned for two years. The basis of Trial was the
formation of equipped Turkestani Army under Turkestan National Unity Committee
which fought against Russian Army. Veli Effendi was set free after trail and it was accepted that the equipped army under the Committee was in favor and in protection
of National Rights of Turkestan.
4. Separate Movements or Turkestan National Unity:
Idel Ural (can be vaguely referred to as previous Khanate of Kazan) is geographically the land between river Ural and river Volga. Inhabitants of this region are
Turks and Tatars. Communists propagated discrimination and divided this area into
Bashkurdistan and Tatarstan. However the Turk Muslim Leaders of Idel Ural started
movement for re-unification of Idel Ural.
As Mr. Naseer is apparently a proponent of discrimination, he has implied another division in Turkestan namely Xinjiang. This is the part of Turkestan. In Chinese
Language it is given a new name Xinjiang which means ‘new population’. However
this area is part of Turkestan.
5. Considerations:
From the standpoint of History, Culture and Civilization newly founded Pakistan
has deeply rooted relations with Turkestan. Honorable Islamic citizens of Pakistan
are brothers of Turkistanis in religion culture and beliefs. Pakistanis should seize the
opportunity and utilize their strength by being vocal and through their writings, to
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let the world know about the Cause of Turkestan. It is to be noted that while doing
so we have to refrain from creed, provincial or local discrimination.
This was a comprehensive response by Dr. Baymirza Hayit which clearly eradicates any ambiguity intended to be propagated by Mr. Naseer Bukhari.
Letter from Dr. Baymirza Hayit addressed to Maulana Azam Hashmi:
Following is the letter by Dr. Baymirza Hayit to Maulana Azam Hashmi written on
12-Feburaury-1964, apparently the letter is written after the visit of Pakistan and
completion of his visit of Muslim Countries.
“Respectable Maulana Azam Hashmi Beg Effendim!
Assalam-o-Allaekum va Rehmatullahu Barakatuhu,
I would like to greet to you and your family for Eid and Ramadan, I hope for the
best of your health. I pray to Allah that countryless like us may live to celebrate Eid
in our liberated land.
I am delighted to have met you. I am great full for your hospitality and respectfulness.
We share common pain and ache, and its origin is also the same, I felt invigorated after meeting and having conversation with you. I salute your consistency and
prestigious determination. I am ever ready to help you in presenting the National
Cause of Turkestan in a literary and cultured manner to the world. InshaAllah!
In your company, the gathering with the knowledgeable Maulana (Allama) Raghib Ahsan proved to be food for my soul, Non-national yet a valuable friend, who
valued us the most, if we do not value and signify his spirits it is shameful for us.
We have to remain persistently steadfast for Turkestan.
I am well aware of your pronounced deeds, you are amongst the countrymen
who do not jitter to work for the cause. You do not have naivety like our earlier
fellows, instead you are amongst our leading fellows who know how to remain on
Allah’s guided path and achieve our National goal and bring along others. Owing to
this I pray from Allah for your long life.
I have reached safe and sound to my home from my visit. Alhamdulillah, all of
us are fine. I have started to work on my tasks. Our German friends here, who are
very punctual, have been inquiring about my well-being (while I was away) from
any source possible.
We have to speed up our efforts in promoting the Cause of Turkestan in Pakistani
Publications as much as possible. As we discussed that the cause has the gravity
for our sole existence. Continuation of Turkistani Program in Radio Pakistan8 is very
much important for us.
8

Maulana Azam Hashmi pioneered and started Turki Service in Radio Pakistan from Karachi, the service was terminated in 2009.
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I will keep sending you articles and magazines in German or our Language.
However, to send published materials of other languages will not be possible because of lack of Money.
At the end I am hoping for your and your family’s wellbeing. Moreover pay my
written salaam and regards to our fellow nationals and companions.
The one to remember you with salaam and prayers, Baymirza Hayit.”
Letter from Maulana Azam Hashmi addressed to Dr. Baymirza Hayit9:
“The most respectable and honorable Dr. Baymirza Hayit!
Assalam-o-Allaekum Warahmatullah va Barakat!
I pray to Allah the one and only, for your and your family’s wellbeing and health.
There hasn’t been any correspondence between us for past two years. During these
two years conditions for us Turkestanis became worse, Alhamdulillah we remained
unharmed.
In previous years, your humble friend (myself), alongwith some of my local
friends were determined to write/compile article/journals presented in different
conferences and to write my biography in order to truthfully expose Russian injustice and capture of Turkestan. As per my fellows’ convincing I devoted myself in
collecting and compiling facts regarding the cause. Moreover, a few conscienceless
people in Pakistan were working for establishment of Socialist form of Government
in Pakistan. All of these reasons motivated me to write and unveil truth about injustices and cruelty against the Muslims of Turkestan, Qafqaz and Idel Ural.
Your esteemed self would know that in April 1971 Podgorny wrote a letter to the
respected President of Pakistan Mr. Yahya Khan in which he pointed that injustice is
being done in West Pakistan. In reply to it Honorable President replied that if people
from your governed countries try to sabotage other country, nor will you neither
will anyone else allow such an act.10
We also asked for elaboration about the crushing of human rights under iron
curtain, in order to establish Communist writ thousands of lives were taken and still
such cruelty is going on. How can such a dictator justify itself saying that Cruelty is
going on in West Pakistan? Are these leaders thinking that people are unaware
of bloodthirsty cruel behavior going under the iron curtain? Therefore a morally upright and Allah fearing Pakistani respected Qayyum Khan replied that people
have not forgotten the previously lit fire by Russian tanks in Czechoslovakia…..
incomplete…
The letter is copied from personal diary of Maulana Azam Hashmi, Letter is incomplete as only two
pages were found in personal library/record.
10 The letter by Nikolai Podgorny and its reply by Yahya Khan can be verified by Pakistan’s Relations
with the Soviet Union 1947‐1979. Karachi: Pakistan Study Centre., Mahboob A. Popatia, 1988,
9
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Conclusion
History, Origin, Culture and Roots collectively define the integrity, oneness,
unity and character of nations and those nations who honor their history, the sweat
and blood of their martyrs, the visions of their leaders and forefathers, the struggles
of their populace and remain united always rise above and shine on the horizons of
Past as well as Present, and illuminate the path of the future.
Vision of Turkistani leaders of near past like Veli Qayyum Khan, Dr. Baymirza
Hayit, Mustafa Choqai, Yousuf Aqchora, Musa Jarullah, still resonate.
Turkestan now majorly referred to as Central Asia while Mustafa Choqai Commemorated 13th December as Turkestan day when American Senate Commemorated
the Memorial Week of occupied nations11. Can we revive and commemorate a Day
for Turkistan ….. Today?

11

‘“ ’ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺭﮐﺳﺗﺎﻥHistory of Turkestan” by Ali Muhammad Shaheen, 1991 Karachi,
Page 378.
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Personal Library Pictographic References:

Pic.1: Bilingual, bilmonthly magazine Tarjuman e Afkar, Karachi July – August 1954 edition.

Pic.2: Written script in Urdu translation of Dr. Baymirza Hayit’s Address given at Nigar Hotel
Karachi on 22nd October 1953 title as ‘Turkestan and its Current Conditions’
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Pic.3: Re-Published copy of article of Mr. Naseer Bukhari in Tarjuman-e-Afkar, titled
‘The Struggle for Liberation of Muslims of Bukhara’ actually
published in ‘The Daily Millat’ Lahore, Pakistan 25 December 1953.

Pic.4: Translated script in Urdu of reply to Mr. Naseer’s Allegations’

Understanding the Plight of Turkestan by Dr. Baymirza Hayit, Turkestan National Unity Committee, Berlin, West Germany
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Pic.5: Maula Azam Hashmi’s reply to Mr. Naseer’s Allegations, article titled as
‘Benighted Prejudice Causes Dishonor: Only Islam is the Path to Liberation’

Pic.6: Biweekly Urdu newspaper ‘Maqasid’ on Wednesday, 28th October 1953. (18 Safar
1373H). Title Page
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Pic. 7: Biweekly Urdu newspaper ‘Maqasid’ on Wednesday, 28th October 1953. (18 Safar
1373H). Article Page – Dr. Baymirza Hayit Address
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Pic. 8: Letter by Dr. Baymirza Hayit addressed to Maulana Azam Hashmi
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Pic.8a: (8a) Envelope with postage stamps of Letter by Dr. Baymirza Hayit addressed to Maulana Azam Hashmi

Pic.9: Personal Dairy copy of letter (incomplete-two pages only) written by Azam Hashmi addressed to Dr. Baymirza Hayit.
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Pic. 10: An announcement regarding Turkestan Turk Refugees Association by Maulana Azam
published in Milli Turkestan July 1952.

Pic.11: Milli Turkestan 1954 edition pages referring to the occurrences described in this Paper
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Pic.12: Maulana Azam Hashmi obituary in Milli Turkistan October 1973

er to Turkish Consulate Bombay, India regarding Turk Refugees in India by M
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Pic.14: Letter from Turkish Consulate Karachi, Pakistan Regarding Migration and Settlement of
Turkestani Immigrants residing in Pakistan to Turkey dated: 13/06/1972
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Pic.15: Various Applications of Turkestani Refugees residing in Pakistan for Immigration to
Turkey Consulate Karachi
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Pic.16: Dr. Baymirza Hayit at Nigar Hotel, Karachi

Pic.17: Dr. Baymirza Hayit at Azam Hashmi’s Residence, Karachi
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Pic.18: Maulana Azam Hashmi – in front of his Residence

Pic.19: Annual Meeting of Association of Islamic Sciences - Karachi
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Pic.20: Annual Meeting of Association of Refugees of Turkestan and Bukhara – Delhi Protesting
against Bolsheviks

Pic.21: Annual Meeting of Association of Refugees of Turkestan and Bukhara – Delhi
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Pic. 22: Annual Meeting of Turkestan Turk Refugees Association – Karachi
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Türk Ocağı İstanbul Şubesi Başkanı
Dr. Cezmi Bayram’ın Kapanış Konuşması
Efendim hayırlı akşamlar. Tabi bir hayli vakit geçti. İlan edilen zamandan da
bir saat geçmiş anladığım kadarıyla. Ama birkaç cümle söylemek durumundayım.
Öncelikle iki gündür güzel bir sempozyum oldu. Konuşanlar da bu sempozyumu
tertipleyenlere teşekkür ettiler. Onlardan biri de benim. Ama bunun, buraya kadar
gelmesinde emeği olan arkadaşlarımız var. Önce ilim heyeti var. İlim heyeti içinde
en fazla bu işte yönlendirici olan AbdUlvahap Kara hocam var. Teşekkürü öncelikle
hak edenlerden birisi de o. Sonra, esas itibariyle sempozyumun düzenli bir şekilde
yürümesini sağlayan bir heyet var. Ömer Kul ve Filiz Ferhatoğlu’nun başkanlığında,
gençlerden müteşekkir bir heyet var. Eğer o gençler vazifelerini titizlikle yapmasalar
bu sempozyum bir curcuna olurdu. O yüzden, ben o arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Elbette bu arada tebliğleriyle buraya katılanlar, uzaktan yakından geldiler.
Onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi burada, biz iki gündür Baymirza Hayit ve onun
etrafında Türkistan mücadeleleri, Türkistan Tarihi gibi, hatta son tebliğlerde Türkistan’a yönelik emperyalist emeller gibi tebliğleri, konuları dinledik. Burada gördük ki
aslında, bu çerçevede ele alınması lazım gelen birçok konu var. Burada konuşulanlar
Türkistan’la ilgili konuların hepsi değil, daha ele alınması gereken birçok konu var.
Ama demin Dursun Bey’in de ifade ettiği gibi konuşanların hemen büyük ekseriyetinin genç araştırıcılar olması, önümüzdeki dönemde ilim hayatımızda bu meselelerin
çok daha ciddi bir biçimde ele alınacağını gösteriyor ve bu durum oldukça ümit
verici.
Yalnız benim tabii Türk Ocağı Başkanı olarak dikkat çekmek istediğim bir nokta
var, o da şu: Baymirza Hayit, dün de söyledik, arkadaşlarımız da söyledi: Tek cepheli, tek yönlü bir şahsiyet değil. Evet, eserler vermiş, kitaplar yazmış bir ilim adamı.
Türkistan tarihi üzerinde ciddi emekleri olan ve otorite sahibi bir şahsiyet. İlim adamı olarak Baymirza Hayit, eserleriyle artık kütüphanelerdedir. On yıl sonra da, elli
yıl sonra da, yüz yıl sonra da, bu eserler ilim adamlarımızın tetkikine sunulmuş olacaktır. Onlar eserleri tetkik etme şansını bulacaklardır. Ancak bunun yanında aslında
ilim adamlığı kadar, hatta ondan daha önemlisi, Baymirza Hayit bir mücadele ve bir
mefkûre adamıdır. Ve zaten meseleye ilgilendiği tarih alanı dışındaki insanların da
ilgi göstermesi, onların da bu meseleye yaklaşması veya yaklaşmasını istememiz,
nitekim sonuç bildirisinde filmlerin belgesellerin yapılması isteği, aslında bu ikinci
cephesinin ortaya çıkarılması maksadına matuftur. Ve bu cephe aslında gençlerimiz
bakımından birinciden çok daha önemlidir. Bir insan nâmüsait şartlarda ömrünü
tamamlamak durumunda, geçim derdi var, birçok derdi var. Hayatının bir noktasından sonra pekâlâ daha rahat bir hayat geçirme şansı varken o mücadelesine devam
etmiş, sıkıntıyı, yorulmayı, uykusuz kalmayı, üzülmeyi göze alarak doksan yıla yak-
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laşan bütün bir hayatı tamamlamış. 89 yaşında öldüğüne göre 90 yıllık bir hayatı
tamamlamış. İşte bu da, bu mücadele, bu yorulmama, bu başladığını bırakmama,
bu ısrar, aslında bugünkü gençlerimiz bakımından örnek alınması gereken bir haldir.
Ve Türk Ocağı Başkanı olarak da açıkçası, beni diğer vasıfları yanında, hatta daha
çok bu eylem ve ülkü adamlığı vasfı ilgilendiriyor. Çünkü günümüzde öyle özelliklere
sahip insanların hemen hemen azaldığını, kaybolduğunu, önemini yitirdiğini maalesef görüyoruz. Hâlbuki bu özelliklere sahip olunmazsa, ne ilim adamı olunabilir, ne
düşünce adamı olunabilir, ne de öldükten sonra hatırlanan büyük şahsiyet olunabilir.
Sadece Baymirza değil, biz daha önceki yıllarda andık. İsmail Gaspıralı, Yusuf Has
Hacip, Ahmet Yesevi, Ali Bey Hüseyinzade, Ziya Gökalp, Hamdullah Suphi ve daha
birçok şahsiyet vardır. Ve bu şahsiyetler, yazdıklarından ve fikirlerinden daha çok
aynı zamanda şahsiyetlerinin büyüklüğü, mefkûrecilikleri açısından ele alınmıştır.
Burada tabii konuşmalar arasında, aslında Baymirza Hayit’in bu tarafının da anlaşılmasına sebep olacak bazı cümleler, bazı sözler edildi. Bazı tebliğler içinde ifadeler
vardı. Ama ümit ederim ki, bundan sonraki dönemde, sadece bu tarafını ele alan
çalışmalar olur. O zaman Baymirza Hayit sadece Özbekistan’ın değil, sadece Türkistan’ın değil, sadece Türk Dünyasının değil, o vasıfları öne çıkarıldığı zaman, bütün
insanlığın örnek alacağı bir şahsiyet haline getirilmiş olur.
Bu sempozyumun buna benzer yeni çalışmalara, yeni gayretlere vesile olacağı
düşüncesindeyim. Çünkü buranın elbette ki konu bakımından, demin de söylendiği
gibi elbette eksikleri var. Zaten bir sempozyumda bir meseleyi bütünüyle ele alma
imkânı, ne kadar isteseniz de yoktur. Ama bir meselenin ele alınması gerektiğini,
lüzumunu hissettirmek önemlidir. Bu sempozyum bunun lüzumunu hissettirmiştir.
Ben bütün emeği geçen arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum.
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SONUÇ BİLDİRGESİ
İstanbul’da 9-10 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü, İstanbul Rumeli
Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Türk Ocakları
İstanbul Şubesi tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen, ABD, Almanya, Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye gibi ülkelerden
40 bilim adamı ve yazarın davetli olduğu ve dokuz oturum halinde gerçekleştirilen
“Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları” adlı uluslararası sempozyumu hedeflenen amacına ulaşmıştır.
Sempozyum esnasında sunulan tebliğlerde Baymirza Hayit’in hayatı kişiliği ve
eserleri, XX. yüzyıl Türkistan tarihi, İstiklalcilik Hareketi (Basmacılık), Türkistan Lejyonu tarihi ve mensuplarının trajedileri ile ilgili çeşitli fikirler ve yeni bilgiler ortaya
atıldı. Sempozyumun kapanış oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1. Türk dünyasının önde gelen devlet adamları ve aydınları konusunda uluslararası seviyede sempozyum, kongre ve çalıştay gibi bilimsel toplantıların düzenlenmesi gelenek haline getirilmeli.
2. Baymirza Hayit’in en büyük arzusu olan Türkistan Araştırmaları Enstitüsünün kurulması için girişimlerde bulunulmalı
3. Baymirza Hayit’in hayatı, eserleri, fikirleri, Türkistan Lejyonu gibi konularda araştırmaların geliştirilmesi için sosyal bilimlerde kitapların yazılması, doktora ve
yüksek lisans tezleri yaptırılması teşvik edilmeli
4. Baymirza Hayit ve Türk dünyasının XX. yüzyıldaki büyük tarihi şahsiyetlerinin şimdiki nesillere ve dünyaya tanıtılması için belgesel filmler, televizyon dizileri,
sinema filmleri ve televizyonlarda özel programlar hazırlanması imkanları araştırılmalı
5. Baymirza Hayit’in yazmış olduğu tüm makale, kitap ve vermiş olduğu röportajlar gibi fikri eserleri bir araya getirilerek bilimsel metotlarla çok ciltli olarak
tekrar yayınlanma imkanları araştırmaları
6. Baymirza Hayit’i Türk dünyasının çeşitli bölgelerindeki milli mücadele hareketleri ile ilişkilendirilerek araştırmalar yapılmalı
7. Kapatılan Fatih Üniversitesi’ndeki Baymirza Hayit Kütüphanesindeki kitapların İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne devredilmesinin imkanları araştırılmalı
8. Baymirza Hayit hakkında doğduğu vatan toprakları olan Özbekistan’da bir
uluslararası sempozyum düzenlenmeli
9. Baymirza Hayit’in eserlerinden seçme yazılardan oluşan bir ciltlik eserin hazırlanarakTürk dünyasının tüm dillerine çevrilmesi sağlanmalı
10. Baymirza Hayit Vakfı kurularak onun mezarına bir anıt konulmalı ve büyük
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tarihçinin dünyaya tanıtılma faaliyetlerinde bulunulmalı
11. Bu sempozyumda sunulan bildiriler bir kitap halinde yayınlanmalı. Kitabın
Türk dünyası ülkelerindeki kütüphanelere ulaştırılması sağlanmalı. Ayrıca bildiri kitabının elektronik nüshası online olarak ücretsiz erişime açılmalı.
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1992 Özbekistan’da Konuşma Yaparken

1992 Özbekistan’da Karşılanması
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Almanya’da Muhammed Salih ile Birlikte

Baymirza Hayit’in Katıldığı Bir Toplantı
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1953 Baymirza Hayit Adana’da

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nda Prof. Dr. Turan Yazgan Hoca ile Birlikte
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Baymirza Hayit Suudi Arabistan’da

Baymirza Hayit Suudi Arabistan’da

473

474

DOĞUMUNUN 100. YILINDA BAYMİRZA HAYİT

Baymirza Hayit Suudi Arabistan’da

Baymirza Hayit 75. Yaş Gününde

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

2004 Baymirza Hayit İstanbul’da Öğrencilerle Sohbet Ederken

Oğlu Bekmirza İle Birlikte
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Baymirza Hayit

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Baymirza Hayit
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2004 Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü’nde Fahri Doktora Töreninde

EKLER
SEMPOZYUM
FOTOĞRAFLARI
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Sempozyum Açılışı

Baymirza Hayit Özel Oturumu
Prof. Dr. Salih Aynural, Prof. Dr. Abdülkadir Donuk, Prof. Dr. Ahat Andican, Ughuz Bilal

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Baymirza Hayit Oturumu
Dr. Sevinç Qasımova, Prof. Dr. Kemal Özcan, Prof. Dr. Mualla Uydu, Yrd. Doç. Dr. Tahir Aşirov
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Veli Kayum Han Oturumu
Prof. Dr. Nazira Kurbanova, Yrd. Doç. Dr. Zuhra Altımışova, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Ürekli (Oturum
Başkanı), Doç. Dr. Alexander Pylev

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

		
Mustafa Çokay Oturumu
Dr. Latif Çelik, Prof. Dr. Akram Habibulla, Prof. Dr. Seyitkali Duysen- Prof. Dr. Svetlana Smagulova Zhabay Kaliyev

Tahir Çağatay Oturumu
Dr. Sultan Han Jusip (kürsüde konuşan), Prof. Dr. Danagül Makhat, Prof. Dr. Okan Yeşilot, Prof.
Dr. Abdulvahap Kara, Doç. Dr. İsmail Türkoğlu
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Cengiz Dağcı Oturumu
Yazar ve bilim adamı Prof. Dr. Tursın Jurtbay, Prof. Dr. Okan Yeşilot (kürsüde konuşan)

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Abdulvahap Oktay Oturumu
Doç. Dr. Nurettin Hatunoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu, Prof. Dr. Sulaymon Inoyatov, Doç. Dr.
Djalalitdin Mirzayev

Hüseyin İkram Han Oturumu
Prof. Dr. Nurettin Gemici,-Görkem Ozan Özalp, Prof. Dr. Salih Aynural, Yarkın Koçar, Özalp, Okt.
Fatih Çolak
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Ziyaeddin Babakurban Oturumu
Şair ve yazar Dadakhon Khasanov, Prof. Dr. Kemal Özcan, Prof. Dr. Qahramon Rajabov
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Kapanış Oturumu

Sempozyum bitiminde toplu hatıra fotoğrafı
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Sempozyum katılımcılarının birinci gün öğle yemeği arasında hatıra fotoğrafı

Sempozyum ilk günü oturam arasında

ve GÜNÜMÜZDE TÜRKİSTAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Sempozyumun gerçekleştiği İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi önünde Prof. Dr.
Abdulvahap Kara, Prof. Dr. Sulaymon Inoyatov, Yrd. Doç. Dr. Zuhra Altımışova, Prof. Dr. Nazira Kurbanova, Doç. Dr. Djalalitdin Mirzaev, Prof. Dr. Tursın Jurtbay ve bir öğrenci

Sempozyumun gerçekleştiği İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi önünde Doç. Dr. Djalalitdin Mirzaev, Prof. Dr. Sulaymon Inoyatov, Ughuz Bilal, Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul, Dadakhan Hasan
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Oturum arasında Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul, Türk Ocağı İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, Yrd.
Doç. Ayna Askeroğlu Arslan, Mehmet Bey ve Doç. Dr. Djalalitdin Mirzaev

2017 yılı, Özbekistan’ın Namangan şehrinde doğan ve
II. Dünya Savaşında Almanlara esir düşen ve Almanya’da
kalarak tarih alanında doktora yaptıktan sonra Türk
tarihine önemli eserler kazandıran Baymirza Hayit’in (17
Aralık 1917 – 31 Ekim 2006) doğumunun 100. yılıdır.
Bu vesileyle, onlarca kitabı ve yüzlerce makalesi ile
özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Çarlık ve Sovyet
dönemi tarihlerinin açıklığa kavuşturulmasında büyük
katkıları olan tarihçi Hayit’in hayatı ve eserlerinin bilim
adamları tarafından değerlendirilmesi amacıyla İstanbul’da
düzenlenen Uluslararası Sempozyumun bildirileri bu kitapla
okuyucuya sunuluyor.
Sempozyumda sunulan bildirilerde ABD, Almanya,
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya,
Türkmenistan ve Türkiye gibi ülkelerden gelen 35 tarihçi
ve yazar günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmalarının
geldiği noktayı da irdelemektedir.
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