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SUNUŞ

Bolşevik İhtilali, Ekim Devrimi ya da Rus Devrimi olarak adlandırılan
büyük hareketin, kurumsal bir yapıya bürünerek sistemleştikten sonra
Çarlık Rusyası ve kadim Türk mirasının egemen olduğu coğrafyada etkileri
kalıcı oldu. Sibirya'dan Balkanlara, Uzak Asya'dan Anadolu'ya kadar Türk
halklarının yaşadıkları coğrafyalar bu dönüşümün önemli bir parçası hâline
geldi. Sovyet ideolojisi ve uygulamaları bu coğrafyada geleneksel yönetim,
üretim ve toplumsal örgütlenme biçimlerini tamamen değiştirerek yeni bir
forma soktu. Fakat zamanla baş gösteren iç yapısal zorluklar ve kapitalist
dünya ile kıyasıya rekabet, sistemin işleyişini imkânsız hâle getiren
gelişmelerin yaşanmasına sebep oldu. Sovyet sistemi girdiği Soğuk Savaş
atmosferinin de etkisi ile dağılma sürecine girdi.
Dağılma ve bunun getirdiği değişim süreci bazı bölgelerde sancılı ve karşı
devrimlere sahne olurken kimi ülke ve coğrafyalarda daha sükûnet
içerisinde gerçekleşti. Glasnost' ve Perestroyka adıyla yaşanan süreçten
sonra tüm eski Sovyet ülkelerinde yeniden bir zihinsel dönüşüm başladı.
Sovyet altyapısı üzerine kapitalist ekonomik düzenin parametreleri yerleşti.
Değişim ve estirdiği rüzgârlar devam ederken dipte ve daha derinde
varlığını koruyan Sovyet ideolojisi ile davranış biçimleri yaşamaya devam
etti. İşte günümüzden tam 150 yıl önce ilk fikrî temelleri Avrupa'da atılan;
100 yıl önce farklı bir coğrafyada ihtilale dönüşen sosyalist ideoloji ve
yönetim sisteminin değişim evrelerini görmek, Sovyet sisteminde yaşayan
halkların durumunu anlamaya çalışmak; her bir bölgede meydana gelen
farklılaşma ve dönüşümleri izlemek; yaratılan toplumsal, siyasal ve
ekonomik düzeni günümüz ve gelecek açısından akademik çerçevede
değerlendirmek; yerli ve yabancı bilim adamlarıyla bunu tarihsel, kültürel
ve sosyolojik açıdan tartışmak bu çalışmanın en temel amacıdır.
1917 yılında başlayan 1991 yılında resmen sona eren süreci ve etkilerini
alanın uzmanlarından oluşan geniş bir heyetle ele almak yüzüncü yıl için
önemli bir kazanım olacaktı. Bu çerçevede Hacettepe Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü, Kars Kafkas Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi
tarafından değişik çap ve hacimde sempozyumlar düzenlendi. Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü tarafından 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen

uluslararası sempozyuma alanda çalıma yapan uzmanların ilgi ve alakası
yüksek oldu. Sempozyum başarılı bir şekilde gerçekleşti ve tüm bilim
camiasının takdirini kazandı.
Elinizdeki çalışma, bu sempozyumda sunulan bildirilerin genişletilmiş ve
gözden geçirilmiş halleri ile sonradan ilave edilmiş özgün çalışmaların
tasnif, değerlendirme ve yayına hazırlanması sonucunda gün yüzüne çıktı.
Kitapta yer alacak çalışmaların tasnifinde kronolojik ve analitik bir yöntem
izlendi. Bölüm başlıkları belirlenirken içerikler çerçevesinde gruplandırma
yapıldı. Gruplandırmada yazı başlıklarına ve içeriklerine dayalı olarak
genelden özele doğru bir sıralama sistemi benimsendi. Her tasnifte olduğu
gibi burada da farklı başlıklar altında değerlendirilebilecek çalışmalar
vardır. Buna rağmen yazıların dâhil edilebileceği konu başlıkları genel
hatlarıyla çizilmeye çalışıldı. Çalışmaların içeriklerine, özgün biçimlerine ve
kaynakça sistematiğine müdahale edilmedi. Tasnif ve değerlendirme
sonunda ortaya çıkan tablodan kitapta eksik kalan konu ve yönler de
belirgin hâle geldi. Buna göre, başta sinema olmak üzere çeştikli sanat
dalları, bilim, ekonomi, siyasi odaklı uluslararası propaganda, Avrupa ile
ilişkiler, tarım, iskan ve nüfus politikaları, bağlı cumhuriyetlerdeki
bürokratik işleyiş ve karar alma mekanizmaları, yerel gizli açık muhalefet
odakları ve benzeri bir çok alanda çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşıldı.
Bu vesileyle sempozyuma destek veren başta Türk Tarih Kurumu olmak
üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Eserin yayımlanmasında emeği
geçen Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü çalışanlarına
da şükranlarımı sunarım.

Prof.Dr. Yunus KOÇ
Hacettepe Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
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BOLŞEVİK İHTİLALİNE GENEL BİR BAKIŞ
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Rossiya, Rossiyskaya İmperiya. Bu muhteşem Rusya İmparatorluğu’nun
kaderi azimdir. Toprakları geniş, büyük bir devlet ama fevkalade bir devlet
değil. Bu bir motto olarak kullanılabilir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın
sabahında Rusya İmparatorluğu’nda kayda değer gelişmeler vardı. İnsanlar
ilk defa bütün Sibirya’yı öbür tarafa doğru geçen bir demiryolunun Ruslar
tarafından yapıldığını görüyorlar. İşgal edilen eski Türk vilayeti Kars ilk
defa demiryolunu Rusya İmparatorluğu sayesinde görüyordu ve Rusya
matematikte, fizikte, kimyada yeni buluşların, âlimlerin memleketi olmaya
başlamıştı. Rusya Edebiyatı Fransız Edebiyatını sollamıştı ve dahası Rusya
İmparatorluğu’nun coğrafyacıları bugün bile insanı hayretler içinde
bırakacak büyük keşifler, büyük deskripsiyonlar yapmaktaydılar. Bunlar
bugünün tarihçiliğini ve tarihi coğrafyacılığını etkileyen buluşlardır. Size şu
kadarını bir tevazu içinde söylemek gerekir; Türk tarihçiliği içinde
coğrafyayı en iyi bilen, coğrafyayı çok iyi kullanan ve tarihi coğrafyanın
büyük bir adamı olan, hiç tartışmasız Zeki Velidi Togan, Rusya ilminin bir
ürünüdür. Bazı şeyleri itiraf etmek gerekir. Rusya müziği, operası yolunu
almıştı. Rusya resmi, İhtilal’in arifesinde bizim bildiklerimizin de ötesinde
idi. İş artık sadece repliklerle devam etmiyordu. Bugünkü avangard resmin
birtakım öncülerini Rusya çıkarıyordu. Biz henüz bunları literatürde
tanımıyorken Madrid’de açılan Thyssen-Bornemisza Müzesi (1835) bu
koleksiyonları ortaya koymaktadır ve bizim resim tarihi bilgimiz birden bire
değişmektedir.
Rusya bir atılımın içindeydi, hatta bu atılım İhtilal’den sonra da görülür.
Belki Stalinist Devrimin sınırlamalarına gelene kadar, Rus tiyatrosu, hatta
Rus ilmi, Bogdanov gibi bir büyük tıp âlimi ve aynı zamanda da prolet
kültürün öncüsü bir bolşevik bu dönemin ürünüdür. Fakat bu
imparatorlukta onulmaz bir tezat vardır. Petersburg’u ve başka yerleri
anlatan büyük saraylar ve büyük sanat eserlerinin yanında sefalet

*

Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi, TÜRKİYE
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mahalleleri Avrupa’yı bırakın Asya’ya bile parmak ısırtacak kadar
dehşetengiz yerlerdi. 20. yüzyıl başlarında hepimizin bildiği ünlü Ağa Han,
Rusya’nın endüstriyel şartlarını anlatıyor; işçi sınıfı mekânsızdır,
fabrikaların bir köşesinde aileleri ile yaşıyorlar ve bu adamlar Bombay’daki
işçilerden daha kötü şartlardadır, çünkü dışarıya çıkıp hava alacak hakları
ve hâlleri bile yoktur, -40, - 50 derecede kimse çıkamaz. Bu şartlar, Madame
Kollontai tarafından da tamamlanmaktadır. En modern fabrikalarda, güya
işçiye en çok hak veren eski tesislerde bile annelerin çocuklarını
bırakabilecekleri bir kreş yoktur. Çocuklar kendi başlarına bütün gün
yaşamaya çalışmaktadır. Bazen ebeveynler eve döndüklerinde bebeklerinin
ölüsü ile karşılaşırlar. Büyük bir zenginliğin yanında çok büyük sefalet
vardır. Bütün Avrupa’da proletarya mahallelerinde Moskova’nın
Hitrovskiysi yoktur. Yapılan sayımlara göre bir odayı 2.9 kişinin
kullanımıyla Rusya en ağır yaşam şartlarına sahip olduğunu
göstermektedir. O kadar ki sadece komünizme mal edilen “komünel ev tipi”
aslında Çar Rusyasından beri vardır.
Münevver sınıfın uyanıklığı, çok lisan bilmesi, dünyayı fetheder gibi
gezinmesi bazı sınıflar için söz konusu değildir. Rusya, İhtilal’den evvel de
iç pasaportu kullanmaktaydı. Bunlar sadece Komünist Devrim’le gelmiş
değildir. O, belki bir olağanüstü hal şartların içinde bu düzeni devam
ettirmekte ve yaymaktadır. Şurası bir gerçektir: Rusya İmparatorluğu’ndaki
karşıtlıklar insanları şaşırtacak gibidir. Normal olarak böyle bir
imparatorlukta ana unsurun öbürlerinden daha iyi olması gerekir. Hâlbuki
Polonya’nın ve Baltık’ın işçi sınıfı ana Rusya’dakilerden çok daha iyi
durumdadır. Gleb Uspenski’nin Çetvert’ loşadi “Çeyrek At” adlı korkunç
hikâyesinde görüldüğü gibi İhtilal’den evvel her Rus köylüsünün, ailesinin
başına çeyrek at düşmektedir. Yani bu demektir ki en iptidai saban ziraatini
yapmakta bile büyük zorluklara rastlanmaktadır ve o zaman bunların
Ukrayna’yla, Kırım’la hatta Volga Boylarıyla, Kazan Tataristan’ıyla Orta
Asya ile mukayesesi mümkün değildir. Bütün bunlara rağmen İhtilal’den
sonra ortak bir kollektivizasyon ‘kolhoz’ sistemine geçişle hiç şüphesiz
eldeki mevcut zenginlikler de bir Sovyet yapısı içerisinde yok edilecektir.
İlginç bir yapı, bu ülkedeki insanların yaşam biçimidir. Bir bakıma kendisini
çok mutlu zannedebilen bir çiftçi sınıfı olabilir. Ama münevver sınıfı her iki
tarafta da bahtsızdır. Birisi aşırı zulümden ve baskıdan öbürü kendi
kimliğini ifade edememekten şikâyet etmektedir. Yeryüzünün en kalabalık
Yahudi nüfusunun yaşadığı bir imparatorluktur. Bir kısmı da millî
varlığının ezilmeye çalışılmasından şikâyet etmektedir. Rusya’nın
Müslümanları ve Türk ırkına mensuplarda olduğu gibi. Eğer Rus yetkililerin
raporlarına bakacak olursanız iş değişir. Bir ara başarılı bir Doğu Sibirya
Valisi olan, ondan sonra İstanbul’daki sefareti zamanında, İgnatyev’den
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(Nikolay Pavloviç) bahsediyorum, sadece gülünç mevkide olmuştur, bir
arkadaşımızın onun üzerine tezi vardır, Pera’daki yabancı elçiler kendilerine
Yalancı General “Mantör Paşa” unvanını vermişlerdir.
Çünkü bizim
bildiğimizin aksine Mahmut Nedim ona yanlış raporlar ve bilgiler verir, o
da bunları Pera’da yayar ve öbür aldattığı, yanılttığı elçiler tarafından
şiddetle hücuma uğrardı. İgnatyev kötü de bir iç işleri bakanı oldu,
pogromlar onun zamanında tertip edilmeye başlandı. Rusya maarifinin
Gayr-i Rus ve Gayr-i Hıristiyan milletlere verebileceği bir şey yoktur. Ne var
ki burada duvar delinmiştir. Rusya Müslümanlarının zirai bakımdan hem
zengin olan hem de dış ticaret kanallarıyla teması olan Kırım, Kazan ve
Bakü gibi bölgelerinde, petrol zenginlerinin yaşadığı yerlerde cehaletin
duvarları yıkılmıştı. Mektepleşme başlamıştır ve bu okullaşma 20 sene
içerisinde Bahçesaray’da başlayan bir okulun ta uzak Sing-yang kadar
yayılmasıyla 5000 okulla inanılmaz bir nüfusa ulaşmıştır. O kadar ki, benim
Dış İşleri İmparatorluk Arşivi’nde bulduğum bir vesikada da görüldüğü gibi
İstanbul’daki Sefir Zinoviyev (Grigori), “Gasprinski’nin okul reformundan
sonra bir de Sultan Abdülhamid’in Pan-İslamizm’i ortaya çıktı, vaziyet
vahim” diyor. Sultan Abdülhamid’in Pan-İslamizm’i bir karaltıdır. Hiçbir
zaman Rusya’nın kendi departmanlarıyla, polisiyle, mukayese edilecek
durumda olmadığını herhâlde teslim edersiniz, ama bir karaltı yer almıştır.
Şuna hiçbir şüphe yok ki, Rusya bir donanma kurmaktadır Büyük Petro’dan
beri. Ama bu donanma yılın 8 ayı buzların ortasında beklemek zorundadır.
Sadece 3 ay Baltık’ta gezinebilmek ve seyredebilmek için gemiler
yenileniyor, mobilyasına kadar temizleniyor. Çar geliyor, büyük bir
coşkuyla karşılanıyor ve bir daha buzlara dönüyor. Uzak Doğu’da da
vaziyet budur. Sivastopol dahi yetmiyor, Karadeniz zaten çok iyi bir deniz
değil. Ufukta bir savaş görünecektir. Türk İmparatorluğu istemeden Rusya
ile savaşa gidecektir ve burada Batı’daki umduğu müttefikler kendisine
yardım etmediler. Onlar da bunun bedelini ödediler, Rusya da bedelini
ödedi ve Rusya ihtilale gitti. Bu ihtilalin sonunda, 1917-18 kavşağında,
federasyonlar sona erdi. Federasyonlar ve federasyonu tutan milletler yapısı
1918 yılında sona erdi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yıkıldı,
Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. Artık o imparatorluklar içinde, barış içinde
yaşayan, gayr-i memnun bile olsa bir çeşit armoni tutturmuş milletler yapısı
devam edemedi. Bu çok açıktır. Binaenaleyh günümüzde federatif
sistemden bahsetmek sadece bir gevezeliktir. Batı Avrupa toplumlarının
içinde bile federasyon yapıları devam edemiyor. Önümüzde çok hazin bir
örnek olan İspanya örneği var ama artık o barışın geleceğini beklemeyiniz.
Önümüzde bir Belçika örneği var. Suret-i katiyyede federatif üyeyi
tutamıyor. Hatta önümüzde bir İtalya örneği var ki birtakım bölgelere
aslında mahalli özerklik bile veriyor, bunların hiçbirisi huzur getirmiyor,
sadece şikâyet ediliyor ve baştan sona İtalya olan, İtalyan kültürünü yaşatan
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güney, kuzeyi haksız görüyor başından atmak istiyor. Bu yapının Rusya’da
ancak ve ancak Sosyalizm ile devam ettiği yani bir parti, kuvvetli bir polis,
kuvvetli bir diktatör ve hiçbir şeye sesini çıkarmayan itaatkâr bir halkla
mümkün olabildiğini biliyoruz. Bu şartlar değiştiği ölçüde de devam
edememiştir. Rusya İmparatorluğu muhteşem bir şekilde dağılmıştır.
İçinden çıkan bazı unsurlar bu ihtilalle ana ülkeden daha iyi yaşamaya hak
kazandıklarını ve bunu becerebildiklerini gösterdiler. “İnoratsi, İnoradets”,
köksüzler olarak bilinen gayr-i Rus milletlerin pekâlâ icatlarının köklü
olduklarını, bazı şeyleri çok iyi yapabildikleri görülür. 1918 – 1939 arasında
Polonya altın devrini yaşadı. Baltık devletleri hiç değilse tatlı bir hayat
yaşamayı becerebilen medeni Avrupa kantonuna ait olduklarını ispatladılar.
Bazı Türk devletleri kendi münevverleri, kendi dilleri, dinleri ve okullarıyla
hayata devam edebileceklerini gösterdiler, bu görü çok kısa sürse de. Çok
açık bir şekilde Rusya kendi yoluna gitti ve 1990’ların dünyasına intibak etti.
İhtilal nedir? İhtilal, Rusya’ya var olan, büyümekte olan endüstrileşmeyi
daha da büyüterek getirdi. Bu endüstrileşme bugün problemlerden uzak
değildir. İhtilal, Rusya’ya Rusça, Rus kültürünü getirdi. Hiçbir zaman gayr-i
Rus milletler Rus kültürüne, Rus diline ihtilalden sonra olduğu kadar bağlı
ve sahip değillerdir. Bunun böyle olduğunu belirtmekte büyük fayda vardır.
Eğer Rusça hala beynelmilel bir dil ise bunu doğrudan doğruya Eski
Rusya’nın Sovyetler Birliği’nin gayr-i Rus Türklerine muhtaçlığıdır. Çünkü
bunlar dillerinin yapısı icabı Rusçayı hem iyi telaffuz ediyorlar hem de çok
iyi kullanıyorlar. Hiçbir Baltık devletinin entelektüel sınıfı, politikacı sınıfı
Nazarbayev kadar, Aytmatov kadar, bu ülkelerin akademisyenleri ve
yazarları kadar Rusçayı iyi kullanamıyor. Bu nedenle Rusça aslında bir
yerde bu kitlelerin hizmet ettikleri kalkındırdıkları bir dildir. Puşkin, bu
milletlerin istikbalde kendi şiirlerini okuyacağını, seveceğini bir kehanet
hâlinde ortaya koymuştur, tamamen çok haklıdır.
Hiç şüphe yok ki Yeni Rusya’nın Türkiye ile ilişkileri arttı. 1800’deki Amiral
Ushakov (Fyodor) ve Amiral Kadir Bey’in ortaya koydukları ortak filoyla
Napolyon kuvvetlerinden, Adriyatik’teki İyonya Adalarına, orada bir
cumhuriyet kurdular, bu ilk Yunan Cumhuriyeti’dir. Rusların ve Türklerin,
iki otokratik devletin, kurtarması ve protektorası ile meydana geldi. Tarih
bakımından bu çok önemlidir. Bu kısa ittifak bizim tarihteki ilk
ittifakımızdır. İkincisinde kimseyle beraber kavga etmedik, müttefik
olmadık, ama başkaları ile kavga ederlerken birbirlerinden destek gördüler.
Yeni kurulan Sovyet Rusya, yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti’nin müttefiki oldu ve bu ittifak sıcak bir çatışmaya dönmeden,
Soğuk Harbe rağmen, zaman zaman devam etti.
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Hiç şüphe yok ki Yeni Türkiye’yi anlayan bir takım seyyahlar vardır. Bu
seyyahların içinde Ukraynalı Kızıl Ordu Generali Frunze’nin (Mihail
Vasilyeviç) seyahatnamesi en akıllıcasıdır. Frunze, İnebolu’dan çıkıyor
Lalahan’dan Dekovil Hattını alıyor, Ankara’ya geliyor ve söylediği şey şu;
ülke çok zor şartlar altında, nüfusu bile uzun harpte kırılmış, fakat ayakta
duruyor, çalışıyor ve bir şey çok kesin, bu halkın sosyalist olması mümkün
değil, öyle bir mantalite yok. Bunu çok evvelden bir takım insanlara göre
anlamıştır. Yeni Rusya, İhtilal Rusya’sı, Türkiye’den komünist rejimi
benimsemesini beklemiyor, bu çok açık bir politika. TKP kuruluşu, bir
kuruluştur. Onların politikası Moskova’nın stratejilerini çok ilgilendirmiyor.
Zaten arşivde, bize lütfettikleri Polit Büro raporlarına bakacak olursanız
Kominterne’de söyledikleri kale alınmayan, dosyalanmayan o yüzden çöpe
atılan tek komünist partisi TKP’dir, bu çok açıktır. Yani iki memleket
arasındaki ilişkiler bu şekilde devam etmektedir. Türkiye’nin resmî rejimi ve
resmi önderleri Komünist Rusya, Bolşevik Rusya için daha makbuldür ve
kendine daha yakındır. Sonraki kırılmanın ancak Stalinist bir rejimle
meydana geldiği ve iki memleketin Soğuk Savaş şartları içinde birbirlerine
tamamen düşman kamplar içinde yer aldıkları görülmektedir.
Doğu eyaletlerimizin durumu nedir? Burada Doğu eyaletleri, Türk İstiklal
Savaşı’nın ilk kazanılan ve ilk elde tutulan bölgesidir. Moskova burada
Çarist politikadan vazgeçmiştir. Eğer I. Dünya Savaşı, Bolşevizm’in ortaya
çıkmasıyla bitmeseydi, yani Rusya çok büyük zorluklar çeken çok zor
savaşan bir memleket olmasına rağmen Birinci Harp’ten galipler arasında
çıkacaktı ve muhtemelen o bölgeleri eline tutacaktı. Fakat olmadı. Geriye
kalan hasarı en iyi şekilde anlayabilmemiz için lütfen Şevket Süreyya
Aydemir’in Suyu Arayan Adam’ını bir kez daha okuyunuz. Bunun kadar Rus
İhtilali’ni ve Türkiye’yi anlatan bir kitap yoktur. Akılları varsa İngilizler ve
Amerikalılar da bunu çevirip okusunlar. Size o cephenin dağılışını bile
anlatıyor. Bir şeyi daha hatırlatayım, Şevket Süreyya Bey, Türk Komünist
Partisi üyesi değildir. Ya nedir? Hakikisidir: Federatif Rusya Komünist
Partisi üyesidir. Tek üyedir bizden, Rusça konuşur, çok iyi propaganda
yapmıştır ihtilal boyunca. Türkiye’ye gelince içeride, hapiste oturmuştur,
fakat anında çıkarılmıştır ve iki genel müdürlük için yarışmış bakanlar.
Önce Mustafa Necati Bey’in genel müdürü oluyor, aman arkadaşım, şu
komünizmi bir yere koy da çalışalım diyor, ardından İktisat Genel Müdürü
oluyor. Birinci Harp’te gıda rejiminin, bütün zorluklara rağmen bir düzeni
varsa borçlu olduğumuz bürokratlardan biridir Şevket Süreyya. Yeni
Türkiye de komünistin hasını pek harcamamıştır, heba etmemiştir. Daha
patriyarkal bir tutum takınmıştır, icabında kullanmıştır. İhtilalin
değerlendirmesi bakımından bunu belirtmekte fayda vardır.
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Dış dünya ile ne oldu? Biliyorsunuz Müslüman dünyada Stalin’e karşı
büyük bir reaksiyon vardı ve bunu Japonlar bunu yarım yamalak
değerlendirdiler. Sultan Abdülhamid’in iki oğlu vardı. Daha doğrusu biri
doğrudan onun oğluydu Şehzade Orhan, öbürü Abdülmecid soyundan
gelen yeğeniydi Şehzade Abdülkadir. Şehzade Abdülkadir, şu son
zamanlarda hadisesi çıkan prensesin büyükbabasıdır. Buna dediler ki; sizi
Sing-yang’a, Doğu Türkistan’a “han” yapmak istiyoruz, kabul etti.
Zannettiler ki Mançuko imparatoru olacak, ama olmadı, bütün Doğu
Türkistan ayaklandı. Halife geliyor, Sultan Abdülhamid’in oğlu geliyor diye
birbirine girdi orası. Japonlar dediler ki “biz ne halt ettik!”. Ve gidip adamı
New York’taki otelde, yolculuğunu beklediği otelde kendi kendini intihar
ettirdiler. Şehzade Orhan Efendi de ortadaki Türkistan’a han olacaktı, orada
da ayaklanıp kıpır kıpır bekleyince, Rusların öldürdüğünü zannetmeyin,
muhtemelen onlar öldüreceklerdi, çünkü Stalin Japonya ile kavga etmedi.
Abdülkadir kendi kendine intihar ettiğine göre daha uyanık olan Orhan,
“ben de şuradan yok olayım” dedi. Yok olan adama tavsiye ediyorum
limandaki ilk gemiyle kaçın işçi olarak, sizi saklarlar orada ve öyle kurtulur.
Bu bir dünyadır. O dünyada İslam, babadan oğula amcadan yeğene
yaşamıştır. Menkıbeler yaşamıştır. Tarih kendine göre popüler yorumlarla
yaşamıştır, bu çok ayrı bir konudur ve burada da bunu tamamlamak
istiyorum.
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RUSSIAN REVOLUTION AND CENTRAL ASIA
N OR MA N S T ONE *

When I first came to Turkey 20 years ago, my upstairs neighbour in Bilkent
was Subidey Togan, the son of Zeki Velidi Togan. Now, this was a side of
Russia which I did not know about. I was a Scotsman, North European, my
Russia is the Russia of St Petersburg, and I do not know much. I knew nothing
about the World to the East. I got to read the memoirs of Zeki Velidi Togan,
an absolutely wonderful book. He describes a life of Great Hope. As İlber
Hoca says, before 1914 if you are a Bashkir intellectual, you had your Russian
friends, you had a job in Moscow University and you could think you will
bring Central Asia back to the way it should be. And you know the Russian,
went into it. Russian and the Tatars have great daily in common, one third of
the Russian nobility of Tatar names live in Eskişehir. So many people more
and then reading Zeki Velidi Togan this is a very interesting world, to get
involved. Now in the sequel is rather sad.
Because Zeki Velidi, I think, he accepted an alliance with the Bolsheviks and
he helped to defend Gatchina Palace against Russian Whites. There was a
Bashkir brigade fighting, I think in Crimea then what Zeki Velidi said “Can
we have a Bashkir Republic?” Trotsky and Stalin said No! So he came to
Turkey after a huge adventure, settled down here with I suppose what must
be the biggest contribution anybody has made to the Central Asian presence
here. That yields to something else which is extraordinary the way which the
Turks and Bolsheviks understood each other in 1919-1920. When you think
how difficult it was to send a letter from Ankara to Moscow -it took three
months- somehow Chicherin, the Soviet Commissar Foreign Officer
understood what was happening in Ankara. They did not support Enver
Pasha, he said no! We will back the Turkish nationalists. How did they know?
It is extraordinary that they manage to guess of this world so it comes that
amazing scene in May 1920 when Ali Fuat, Ottoman Pasha meet Chicherin,
the Russian aristocrat from the Bolsheviks. They called each other “Yoldaş”
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and on this subject, I think it is fair to say that there were two, I would say,
western statesmen who understood how to deal with communists from a
position of weakness. There is most obviously Charles de Gaulle in France in
1944, who exploited the communists from a position of weakness. And the
other one is Mustafa Kemal Atatürk. He found the way to deal with
communists. You used them as allies and of course in 1919-1920 Turkey badly
needed them. You use them as alliance to keep careful control. His genius was
to set up a dummy communist party a fake, “sahte”, communist party and
name as its secretary general Celal Bayar. This subject is so enormous that I
will have to confined myself to, I think, two themes. İlber Hoca is completely
right when in a survey of Russian History, he browse on the way in which the
various elements of the Empire, actually got on quite well on the time.
I think the worst mistake I made in academic life, was to misunderstand the
damage which the Soviet State had done to nationality, obviously, and I
imagine pretty well anybody else with common sense. I believe in people’s
sorting out their differences, however they do it. I am not to be honest at all
enthusiastic for Scottish Nationalism for instance. I cannot see why break up
great countries, for what? Now the Soviet started off by saying “братство
народов” brotherhood of peoples -that was very much, their public life. And
to start off, you did indeed needed it. For long time I accepted that it actually
sorted it out the nationality problem.
And I was even saying it as late as 1986, I said the worst mistake I made, I
guessed afterwards that something is going to be erupting, but very few
people in the West did see that coming. The existence of Ukraine, Caucasus,
the States of Central Asia, it came as a bit of surprise. I think only in Ankara
and of course in France they had seen something coming. The trouble was
that communism was such a devastating thing that the only way out of it was
some kind of identity politics. Whether it is religion, whether it is nationalism
in the Ukraine and it is going to be very difficult to sort it out. The end of fight
that is going on about Crimea is a case in point. Now quite point one is that
the nationality problem is getting worse with communism. It is still a little bit
of mystery. It is fair to say that everything became worse under communism.
Somebody said in the expression USSR there are 4 lies. It is not a Union, it is
not Socialist, it is not Soviet, and it is not Republic. Now again connecting to
what İlber Hoca was saying, where I came into Russian History, I can still
remember doing my first lecture on it, in 1968. My knees were crumbling as
contemplating back, all young academics are like that. At that time the myths
of communism was really quiete solid. We also thought that the Soviet Union
was an example of modernization of a backward country. Perhaps you could
say that, but I read İlber Hoca’s memoirs of Mulkiye in the 1960’s, when of
course superficies of this kind were quite familiar. The legend was that the
18

RUSSIAN REVOLUTION AND CENTRAL ASIA

communists had taken over a peasant country, what Trotsky called the Russia
of icons and cockroaches and turned it in the 40 years into a place that sent
rockets into the moon, whatever. In 1957, it was the 40th of anniversary of
their revolution and at the time, the great figures of England not America used
to say this, about the Bolsheviks. And the greatest such figure, a sort of
inquisitor of Stalinism was E. H. Carr. Does anybody in this room read E. H.
Carr? He is a forgotten figure now but he was very very powerful and he
wrote a huge history of Russian Revolution which is a very bewildering read,
but he admired the sheer power of the Soviet Union. But he did not like you
to say, look, Tsarist Russia was not really a backward country in that sense.
Now where I got in this, was writing about the First World War. And the
legend was that the Russians were too weak industrially and were therefore
beaten by industrial Germans. Now, I looked into the figures for Russian
weapons production, they were not bad. They made mistakes to begin with,
that ones, and then, once they organized themselves, they could actually
grade a considerable world economy. Now that should not came as a surprise.
Russia is a big place with enormous potential. And before 1914 a huge effort
was put into education by the (Pavel Nikolaevich) son of İgnatiev who was
the minister of education, who was a most unlikely man, a sort of Hasan Ali
Yücel figure. With that kind of new education, the gold standard, Russia was
coming into the World of Europe. With organizing quite fast and by you
looking into the things Russia was producing. For example price winning oils
in 1914 or you could see that it did not need a Stalin to organize Russia that in
fact the Revolution threw everything back. If two million of your best people
leave the country, it does not pay you back. And then come the various
disasters. Collectivization, the worst. Collectivization of agriculture, it is only
now that Russia is back to where it was in 1914, in terms of food production,
and it is doing well, actually. So we are dealing with a hundred years of a
fantastic nightmare, in the end. How could, on earth, this happened in Russia,
it is still the big question. What has it to do with Russian past, what has it to
do with the Orthodox Church? It is failure to be politically active or at least
sophisticated into political action. How do you explain this alliance of a
terrible German philosopher and the potential of Russia? And we are living
with the consequence now. Thank you.
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TÜRKLERİN TANIKLIĞINDA RUSYA'DA
DEVRİM SÜRECİ
A BD UL LAH GÜN DOĞD U *

Giriş
Bolşevik Devrimi, Türkiye - Rusya ilişkileri bakımından yıpratıcı savaşlarla geçen
kendine özgü uzun bir dönemi sonlandırmış olması ile ayrı bir önem taşır. Büyük
harbin ağır şartları altında patlak vermiş olan Rusya’da Devrim süreci, iki ülkenin
imparatorluk geçmişini tarihe süpürerek, yeni ve istisnai bir dönemin kapısını
aralamıştır. 1917 Şubatı'nda başlayan devrim kolay gerçekleşmemiş, dört yılı aşan
kanlı bir iç savaş bunu takip etmiştir. Kızıl Ordu’nun Beyazları yendiği 1920 yılı esas
olmakla birlikte, iç savaşın sona erdiği 1922 yılına kadar geçen süre buna dâhildir.
Şüphesiz Çanakkale direnişinin Rus Devrimine etkisi gibi Rus Devrimi de Türk
Devrimini derinden etkilemiştir. Türk Milli mücadelesi ve İstiklal Harbinin
başarısına bağlı olarak gelişen Türk Devrimi, Bolşevik Devrimi'nin yarattığı büyük
küresel dalgada biçimlenmiştir. Muhataralı geçen iki büyük devrim sürecinin
ürünleri olan Sovyetler Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilişkilerindeki söz konusu
istisnai durum, İkinci dünya Savaşı’na kadar devam etmiş, Atatürk'ün ölümü ve
Stalinizm’in Sovyet rejimine hâkim olması ile eski hasım eğilimlerin yeniden
güçlenmesi ile sona ermiştir.
İki ülke tarihinde olduğu kadar dünya tarihi için de büyük öneme sahip olan bu
İstisnai ilişki sürecinin başlangıcı olan Rusya’daki devrim sürecinin nasıl gelişmiş
olduğuna dair bilgilerimiz daha çok bu konuda büyük bir külliyat oluşturan yabancı
gözlemler ve değerlendirmelerden beslenmektedir. Oysa bizi bu denli yakından
ilgilendiren bu sürecin gerek Rusya Türkleri aydınlarından, gerekse Türkiye'den
çoğu savaş esirlerinden yakın tanıkları olmuştur. Rusya Türklerinden Zeki Velidi
Togan, Abdullah Battal Taymas, Cafer Seydamet Kırımer gibi ciddi tanıkların anlatıları
çok değerlidir. Bunun yanında Ziya Yergök, Şerif İlden, Fahrettin Erdoğan gibi, çoğu
savaş esiri askerler, Şevket Süreyya Aydemir gibi Azerbaycan gönüllüleri ve Ali Fuat
Cebesoy, İsmail Berkok, Mustafa Butbay, Halil Ataman gibi resmi askeri görevliler
dönemin havasını bize farklı bir boyutta aksettirmektedirler. Son ikisi, Kafkasya’nın
1920 Şubatından itibaren Bolşevikleşmesi süreci yanında Kafkasya’nın o dönem
kültürü ve yaşantısı hakkında zengin bilgiler verir. Bir kitap çalışması boyutunu aşan
bu verileri kısaca derleyip değerlendirmeye çalışacağız.

*

Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Türkiye
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Türk Kamuoyunda Rusya’da Devrim
1917 12 Mart’ında (eski takvimde 27 Şubat) Rusya’da devrim patlak verdiğinde Türk
kamuoyuna Cihan Harbi’nin ağır şartları altında bulunuyordu. Türk kamuoyu
gelişmeleri Fransız, İngiliz ve Alman matbuatından aldığı bilgilerle izlemeye çalışmış
olmakla birlikte bazı sağlıklı değerlendirmeler de göze çarpmaktadır. Türk
kamuoyunun ilgisini çekecek olan konular; Rusya’da kopan İhtilâl fırtınasının barış
umudunu doğurma ihtimali yanında Rusya’nın Müslüman ve Türk uyruklarının
geleceği idi. Ayrıca Rusya’nın giderek daha sola kayıyor olmasının yarattığı endişe de
buna ilave edilebilir.1 Devrim sürecinde Rusya’daki gelişmeleri Türkiye’de en
gerçekçi gözle değerlendiren aydınların başında Yunus Nadi gelmektedir. Tasvir-i
Efkâr’da (o dönemde Tesvir-i Efkâr) yazdığı yazıların o dönem şartları içerisinde çok
isabetli olduğu görülmektedir. 19 Mart tarihli “Rus İhtilaline Nazaran Harb ve Sulh”
başlıklı yazısında Prens Lvov başkanlığındaki geçici hükumetin zayıflığına dikkat
çekilerek Rusya’daki durumun daha mühim ve büyük bir inkılaba, hatta İnkılâplara
dönüşme eğiliminde bir İhtilâl vaziyeti olarak isabetli bir şekilde değerlendiriyordu.
Yine aynı isabetle Rus İhtilâlinin barışa yaklaşacağını kestirmesi, dikkat çekicidir.2
Türk hükumeti de gelişmeleri ihtiyatla karşılama eğiliminde idi. Berlin Sefiri Hakkı
Paşa’nın Alman hariciyesinin nabzını tutarak verdiği bilgiler bu ihtiyatlı tutumun
dayanağını oluşturmaktaydı. Onun raporunda özetle; Rusya’da geçici hükumet
içerisinde Milyukov gibi İtilaf güçlerinin doğrultusunda harbe taraftar rical var idiyse de
halkın yaşadığı ağır şartlar sebebiyle samimiyetle barış istediği, bu yüzden ne cephede Rusları
tahrik edecek saldırılarda bulunmalı ve ne de Avusturya gibi barışa çok istekli görünmeliydi.
Bu yaklaşıma uygun olarak Sadrazam Talat Paşa’nın 5 Nisan’da Tanin’de yayınlanan
beyanatı, öngörülü ve tutarlı bir bakışı ifade etmekteydi. Talat Paşa, inkılabın siyasi
ilişkilerde köklü değişikliklere yol açmasını kuvvetle muhtemel gördüğünü belirtmiştir.
Ayrıca, Rusya ve Osmanlı Devletinin birkaç yüz yıldan beri can düşmanı olmalarının
sebebinin yıkılan müstebit Rus hükumetinin istilacı emelleri olduğunu vurgulamıştır.
Çarlığın devrilmesinin en çok kendilerini sevindirdiğini, özgür ve çağdaş bir devlet kurmak
üzere kaderini ele alan Rus milleti ile iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamamamız için hiçbir
sebebin bulunmadığını, bu yüzden İhtilâli sevgiyle karşıladıklarını açıkça beyan etmiştir.
Devamında; “Rus milleti Çarlığın istilacı emellerini terk edecek olursa Şark için yeni bir
gelişme ve ilerleme devresine girilmiş olacaktır. Genç Türkiye de bir zade-i İnkılâptır. Şu
bedbaht Şark’ın muhtaç olduğu sükûn ve ıslahatı uygulamak için isteklidir. Şimdiye kadar iç
ıslahatımıza, müdahaleleriyle mani olan Rus Çarlığı yerine, bizimle aynı insani ve ali
mefkûrelere sahip bir komşuya sahip olmak bizim için mebde-i memnuniyettir” beyanından
başka, geçici hükumetin dışişleri bakanı Milyukov’un Türkiye meselesinin Rusya
lehine halledilmesi lüzumu yönündeki görüşünü eleştirerek bu şartlarda barışın
mümkün olamayacağını bildiriyordu. Türk hükumeti, Ekim Devrimi’ne kadar bu
sakin ve ihtiyatlı tavrını korumuştur.3

Uygur Kocabaşoğlu- Metin Berge, Bolşevik İhtilâli ve Osmanlılar, Kebikeç Yayınevi, Ankara,
1994, s. 50.
2 Akdes Nimet Kurat, Türkiye – Rusya, Kültür Nakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, s. 321-326.
3 Akdes Nimet Kurat , a.g.e., s. 325- 332; Uygur Kocabaşoğlu, Metin Berge, a.g.e., s. 59- 60
1
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7 Kasım (eski takvimde 25 Ekim) 1917 Bolşevik Devrimi, uzayan savaş şartları
altında bunalan Türk hükümeti ve kamuoyunun beklentisinden fazlasını sunacaktır.
Her ne kadar on gün süren devrim ve karşı devrim belirsizliği4 kafaları karıştırmış
olsa da zaten sulh konusunda en kararlı olan Bolşeviklere karşı sıcak bir ilgi
oluşmaya başlamıştı. İstanbul matbuatından Tesvir-i Efkâr, Vakit, Tanin, Sabah, İkdam
gibi belli başlıları giderek artan bir alaka ile Rusya’daki gelişmelere
odaklanmışlardır. Bunlardan Vakit Rusya’daki gelişmelerin giderek Türkiye’yi çok
daha yakından ilgilendirdiği bu dönemde yayın hayatına başlamıştır. Matbuatta
canlanma Türk kamuoyunun gelişmelere daha çok ilgi göstermeye başladığının da
bir göstergesi idi. Devrimin ikinci evresi için de Türk gazetelerinin haber kaynağını
yine Batılı haber ajansları ve gazeteler teşkil etmekteydi. Bolşevik Devriminin
başarılmasından sonra Barış istenmesi ve gizli antlaşmaların yayınlanması Türk
kamuoyunda Bolşevik Devrimi lehindeki algıyı daha da kökleştirmiştir. İhtilalin
başından beri tutarlı bir bakış açısı ile Türk kamuoyunu bilgilendiren Tasvir-i Efkâr
gazetesi ve onun başyazarı Yunus Nadi, Türk kamuoyunda Bolşevik Devrimi ile
ilgili de yine en sağlıklı çizgiyi temsil etmiştir. Türk basınında “Bolşevik” (3 Temmuz)
ve “Sovyet” (28 Eylül) tabirleri ilk defa onun sütunlarında kendini göstermiştir.
İhtilalin haberi ise ilk defa Vakit gazetesinde başyazarı Ahmet Emin (Yalman)
sütununda iki gün gecikmeyle yer almıştır. Yunus Nadi’nin 10 Kasım’da “Bolşevik
İhtilâli” başlıklı yazısında Lenin’in “derhal sulhun akdi” sözü öne çıkarılarak İhtilâl,
Rusya’da müfrit sulhperverlerin iktidara gelişi şeklinde sunulmuştur. Gazete, Lenin’in
programını; “Derhal sulh, Taksim-i arazi, buhran-ı iktisadiyenin defi” olarak özetlemekte
idi. Yunus Nadi, daha sonraki yazılarında da bu yönüyle İhtilâl ve Lenin lehinde bir
hava oluşmasında başlıca rolü oynamıştır.
Onun daha sonra Türk milli
mücadelesinin dayanacağı bu zemin hakkında uzak görüşle, sağlıklı
değerlendirmeleri, muhtemeldir ki onun Milli mücadele önderi nezdindeki itibarını
temin etmiş olmalıdır. Tesvir-i Efkâr ve Vakit gazeteleri başta olmak üzere İhtilal ve
Lenin Türk kamuoyunun yakından takip ettiği konu başlığı durumuna gelmiştir.
Vakit gazetesinde Ahmed Emin (Yalman), adeta milli mücadelenin dış siyasetini
önceden haber veren bir başlıkla “Yeni Müttefik” olarak Lenin ve Bolşevik Rusya’yı
işaret ediyordu. Bu dönemde İsveç İhtilâlcilerinden Sigvard Johnson’un Lenin’le
yaptığı mülakatın Vakit’te yayınlanması ardından Darülmallimin-i Aliye’den Aziz Bey,
Yusuf Akçura ile 1916 Haziran’ında Rusya’nın Mahkûm Milletleri Kongresi için
İsviçre’de bulundukları sırada Zürih’te birkaç defa Lenin’le yapmış olduğu mülakatı
da Lenin’in fotoğrafı ile 24 Aralık 1917’de Tesvir-i Efkâr’da yayınlanmıştır. Ayrıca
Sovyet hükümetinin Çarlık devrinde yaptığı gizli antlaşmaları “Sarı Kitap” ve
Rusya’da yaşayan milletlerin kendi mukadderatlarını kendilerinin tayin edeceğine

4

Dünya tarihini olduğundan belki daha fazla olarak yakın dönem tarihimizi derinden etkileyen
Bolşevik Ekim Devrimi’nin en çetin on gününün içinden en etkili anlatımı için bkz. John Reed,
Dünyayı Sarsan On Gün, çev. R. Güran, Ağaoğlu Yayınevi, İstanbul, 1967. Devrim sürecinin
Batılı bir gözle anlatımı için bkz. M. Philips Price, My Reminiscences of the Russian Revolution,
London Hyperion reprini edition, 1981. Ayrıca Bolşevik Devrimi’nin dünya tarihi bakımından
yerinin tayini için bkz. Edward Hallett Carr, Bolşevik Devrimi, çeviren Orhan suda, 3. Cilt,
Metis Yayınları, İstanbul, 1989.
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dair beyannameleri yayınlaması, Türk kamuoyunda Bolşevik Devrimi lehinde büyük
bir alaka uyandırmıştır.5
Rusya’daki devrim sürecinde ve Bolşevik İhtilali’nde sadrazam olarak Talat Paşa, bu
sürecin Türkiye adına başarılı bir şekilde yönetilmesinde etkili olmuştur. Onun
Bolşevik Devrimi ile ilgili görüşlerini daha sonra 1921’de şehadetinden önce İngiliz
istihbaratçısı Aubrey Herbert ile yaptığı mülakatta ifade etmiştir. Buna göre
Bolşeviklikten hoşlanmadığını, insanlığın kabul edemeyeceği çılgınlıkta bir sistem
olarak gördüğünü beyan etmiş, Rusların Bolşevikliği tercihlerinin onların kendi
bilecekleri bir şey olduğunu, İngiltere ve Türkiye açısından Bolşevizmi bir tehlike
olarak görmediğini söylemiştir. Son zamanlarda Moskova’ya gitmediğini, Lenin ile
görüşmediğini belirten Talat Paşa, Troçki ile Brest- Litovsk’ta karşılaşmış çoğu Rus
Yahudi’si gibi onu “dejenere” bulmuş ve ondan hoşlanmamıştı. Enver Paşa’nın
Bolşevikler ile olan ilişkisini siyaset icabı olduğunu da bildirmiştir.6
Yusuf Akçura, 1915’te kurulan Türk –Tatarların Haklarını Koruma Komitesi adına
yılsonunda ittifak devletlerinde kamuoyu oluşturmak amacıyla çıktığı yurt dışı
seyahati sırasında, Rusya’nın devrim sürecine girdiğini görerek seyahat planını buna
göre düzenlemiştir. Rusya’nın mahkûm Müslüman halkların hukukunu, Batı
kamuoyu önünde tanıtmak için Paris, Berlin, Lozan ve Zürih’te görüşmelerle yapmış,
konferanslar vermiştir. Bu dönemde Zürih’te Lenin ile yaptığı mülakat onun
gelişmeleri yakından izlediğini gösterir. O, Rusya’daki gelişmelerin içinde olmasa da
François Georgeon’un deyimiyle “Rusya’yı sarsan kargaşa ve düzensizlik ortamıyla birlikte
Türkçülüğün saatinin gelip çattığını” düşünüyordu.7 Büyük kısmı 1915 Sarıkamış
faciasının sonucunda bırakılan Rusya’daki Türk esirlerinin durumu ile ilgilenmek ve
yapılacak yardımları düzenlemek üzere Hilal-i Ahmer adına görevlendirilmiş ancak
devrim şartları sebebiyle beklemek zorunda kalmıştır. Nihayet Brest-Litovsk
antlaşmasından sonra 14 Mart 1918 tarihinde Moskova’ya büyükelçi olarak atanan
Galip Kemali (Söylemezoğlu) Bey’in başkanlığındaki sefaret heyetine çağrılan Yusuf
Akçura, Hilal-i Ahmer Rusya üserası murahhası sıfatıyla Petrograd’dan Moskova’ya
gelmiştir. Rusya’nın değişik bölgelerine dağılmış olan ve çok zor şartlar altında
yaşam mücadelesi veren bu esirleri tespit etmek, Rusya Türklerinin yardımlarını
düzenlemek ve nihayet esirlerin vatanlarına dönmelerini temin etmek gayesiyle
önemli girişimlerde bulunur. Akçura, Moskova’da bir süre kaldıktan sonra Kazan,
Bügülme, Ufa ve Orenburg şehirlerine kadar gitmiş, ancak bu dönemde Amiral Kolçak
idaresindeki Çek ve Beyazların Kızıllara karşı yürüttükleri savaşın yayılması
karşısında Moskova üzerinden 1919 Eylül’ünde İstanbul’a dönmüştür. Döndükten
sonra Türk Ocağı’nda “Rusya’da İhtilal-i Hazıra” başlığında bir konferans vererek
Türk kamuoyundaki Rusya’daki durum hakkındaki gözlemleri yanında
Bolşevikliğin dayandığı fikri temelleri geniş bir bakış açısıyla Türk kamuoyuna
anlatmıştır. Bu konferansın metni 17 Ocak 1920 tarihli Vakit gazetesinde

Kurat, ag.e., s. 328- 329; Uygur Kocabaşoğlu- Metin Berge, a.g.e., s. 85-125.
Alpay Kabacalı, Talât Paşa’nın Anıları, Türkiye İş bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, s.
153- 154.
7 François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876- 1935), Çeviren Alev Er,
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999, s. 119- 123.
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yayınlanmıştır.8 Bu dönemde Bolşevikler ile Ankara Hükümeti arasında en temel
ihtilaf, Azerbaycan’daki durumun Brest -Litovsk antlaşmasına uymadığı yönündeki
baskısı idi.
Milli mücadelenin başladığı bu dönemde Rusya’daki gelişmeler konusunda Türk
kamuoyunda Bolşevik karşıtı ve taraftarı iki eğilim kendini göstermekteydi.
Kurtuluşu İtilaf devletlerini kışkırtmadan onların uzlaşma önerilerine uygun
davranmakta gören İstanbul merkezli mütareke basını ile işgalden kurtulmak ve
bağımsızlığı kazanmak için Bolşevik Rusya ile ittifak kurmaya yatkın Ankara
merkezli Anadolu basını gelişmeleri farklı bakış açıları ile vermekteydiler. Anadolu
merkezli basın İstanbul’a nispetle haber kaynakları bakımından batı ajansları dışında
Bolşeviklerle temas ve Kafkasya üzerinden gelen bilgilerle farklı bir yayın çizgisi
oluşturmaktaydı. Birincisi Bolşevik karşıtı hareketi ve iç savaşta Batı destekli Beyaz
ordunun lehine yayın yaparken ikincisi, Bolşevikler lehinde bir yayın çizgisine
sahipti.9 Bu dönemde İtilaf kuvvetlerinin ve İstanbul hükumetinin milli direnişi
ezmek yönünde hız kazanan çabaları ve Anzavur gibi gerici çetelerin isyanı ülkede
bütün nazarları Sovyet Rusya’sına çevirmişti. Avcıoğlu’nun tanımlamasıyla; 1920
Ankara’sı en çok Bolşevik edebiyatının yapıldığı ve Komünist partilerin kurulduğu
dönem olduğu kadar milliyetçi liderlerin komünizmden en çok korktukları bir
dönemdir. Bu dönemde Komünizm, Ankara’daki milliyetçi liderlere, Bir Ethem
derebeyliği, bir Enver Paşa maceracılığı, ya da Mustafa Suphi üzerinden bir
Komintern darbesi biçiminde görünmüştür.10 Ali Fuad Cebesoy, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin Bolşevik propaganda ve komünizm ithalatına karşı çok hassas ve
müteyakkız davrandığını belirtir.11 Yine de Mustafa Kemal, Türkiye’yi Bolşevik Rus
tahakkümüne düşürmeden Sovyet dostluğuna dayanan bir dış politikayı başarmıştır.
Buna rağmen İtilaf devletlerinin işgali ve etkisi altında bulunan İstanbul’dan Ankara
hükumeti hem Bolşevik hem de ittihatçı olarak suçlanmaktaydı. İstanbul’dan Milli
mücadeleye katılmak için milli ve romantik duygularla Anadolu’ya gelenler bu
ayrımın farkına varmadan, Bolşevik edebiyatının tesirine kolayca düşmekteydiler.
Nazım Hikmet ve Vala Nureddin de bunlardan biriydi.12 Öğrencilik hayatları boyunca
Fransız İhtilali’nin öyküleri ile geçmiş olan bazı Türk aydınları da Rus İhtilali’ni
ayaklarına gelmiş bir fırsat görerek, sırf bu tarihi olaya yakından tanıklık etmek için
Rusya’ya yönelmişlerdir.
Türk Asker ve Esirlerin Gözünde Devrim Süreci
Rus ordusunun Batı Cephesi’nde çözülmesi, daha erken başlamış olsa da Kafkas
Cephesi’ndeki çözülme, Bolşevik İhtilâline kadar münferit kalmıştır. Türk subayları,
Rusya’da bir İhtilâl çıktığı haberlerini Şubat devrimi sonrasında Başkumandanlık
vekâletinden gönderilen tebliğ vasıtasıyla öğrenip iyimserlikle karşılamışlardı. Genç
Bkz. Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Birinci Dünya Savaşı Sonunda İskandinavya’dan
Sibirya’ya Hilâl-i Ahmer Hizmetinde Yusuf Akçura, Türk Kızılayı Yayınları, ankara, 2009; s. ;
Kurat, a.g.e., 440-457; Uygur Kocabaşoğlu- Metin Berge, a.g.e., s. 127- 179.
9 Uygur Kocabaşoğlu- Metin Berge, a.g.e., s. 175- 222.
10 Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi- 1838’den 1995’e, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1974, s.
648.
11 Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1982, s.
19.
12 Bkz. Vâlâ Nureddin, Bu Dünyadan Nazım Geçti, Cem Yayınevi, İstanbul, 1988.
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subaylar, harbin sonunda Ziya Gökalp’in önceden haber verdiği şekliyle Rusya’nın
parçalanması, Azerbaycan, Türkistan’ın müstakil devletler haline gelmesi ve büyük
Turan’ın kurulması ile sonuçlanacağı umudunu taşıyorlardı. Türk hükümetinin
gelişmeleri ihtiyatla ve sükûnetle karşılama siyaseti icabı cephede muharebeler
durmuştu. Cephede tek tük silah bırakma olayları meydana gelmekte idi. Hatta
bazen Rus siperleri üstünde “Mı ne xotim Dardanell/ Biz Çanakkale Boğazını
istemiyoruz” türü levhalar asılarak barış mesajları verilmek isteniyordu.13 Bu
dönemde Kafkas cephesinde 3100 rakımlı bir tepede hafif makineli tüfek takımına
kumanda ederken, karşıda 2506 rakımlı tepede çok iyi tahkim edilmiş düşman
hatlarındaki çözülmeyi yakından gözlemlemiştir. Onun “emirsiz mütareke” olarak
tanımladığı bu çözülme esnasında savaştan bıkmış Rus askerleri bir biri ardınca
silahını sipere bırakıp Türk hatlarına yürümüşlerdir;
“Bize doğru gelenlerle lâğam tarlalarının biraz ilerisinde karşılaştık. En önce sarışın, mavi
gözlü, kumral sakallı yaşlı bir Rus askeri yürüyordu. Kucağında kocaman bir ekmek
somunu taşımaktaydı. İyice yaklaştıkları zaman, bu somonun ortasına bir avuç tuz
yerleştirilmiş olduğunu gördüm. Yaşlı asker somonu, duygulu, gülümser bir ifadeyle bana
doğru uzattı. Bu Balkanlar’da bilinen bir İslav âdeti idi. Sulh ve dostluk demekti.”

Rus askerlerinin başıbozuk hallerinin Türk ordusuna sirayet etmemesi için tüm
birliklerin Türk hatlarına geçmesi önlenmiştir. İki hat arasındaki bu tür temas ve
görüşmeler için alay adına Şevket Süreyya ile Hüseyin Avni Ulaş görevlendirilmiştir.14
Ruslarla ateşkes 18 Aralık 1917’de 14. Maddelik Erzincan mütarekesi ile sağlanmış, üç
ayı aşan müzakereler ardından 3 Mart 1918’de imzalanan Brest-Litovsk Barışı Türkiye
açısından 93 harbi öncesine yakın bir sınır çiziyor, “Elviyei- selase”nin yani Kars,
Ardahan ve Batum’un anavatana ilhakını sağlayacak maddeler ihtiva ediyordu.
Çekilen Rus ordusunun vakumladığı Doğu Anadolu ve Kafkasya’da Ermeni tedhişi
giderek şiddetini artırmaktaydı. Bu şartlar altında Türk ordusunun desteği ile bu
tedhişin sona erdirilmesi, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kurulması
umutların iki yıl daha yaşamasına imkân vermiştir.15
Rusya’daki devrim sürecinin Türk esirlerinden çok sayıda tanıklarına rağmen ancak
bunların pek azının gözlemleri kayıt altına alınmıştır. Askeri esirlerin bir kısmı,
Bakü’ye yakın Nargen adasındaki kampta, büyük kısmı İrkuts’tan Ufa’ya ve Kazan’a
kadar İç Rusya’da, Sibirya’da, Türkistan’da hatta Yedisu gibi uzak bölgelere
dağıtılmıştı. Şubat İhtilali’nde 6. Ordu Komutanı olarak İran’da bulunan Ali İhsan
Sâbis hatıralarında, İran’daki Rus birliklerinin İhtilâlin başlangıcını sakin geçirmişler
iken 27 Nisan’dan sonraki keşif hareketlerinden anlaşıldığına göre Rusya' da vaki
olan İhtilâlin büyük mikyasta olduğu ve İran'daki Rus kıtalarına da bu İhtilâlin tesir
ettiği, disiplinin bozulduğunu kaydeder. Ayrıca, İngilizlerin İran dâhilindeki Rusları
İhtilâlin fena tesirinden korumak için çaba ve para sarf ettiklerinin haberini
aldıklarını belirtir.
“5 Kanununevel’de imzalanan mukavele mucibince 7 Kanunevvel 1917 zeval vaktinden
itibaren merkezi devletler ile Rus Bolşevik hükümeti arasında mütarekenin başlayacağı ve iki
taraf arasında hattı fasıl tayin edilmesi hakkında Başkumandanlıktan emir geldi.
Erzincan'daki Rusların sulh akdedildiğinden dolayı şenlik yapmakta oldukları ve
Kurat, a.g.e., 331.
Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2016, s. 94- 98.
15 Etraflı bilgi için bkz. Kurat, a.g.e., s.332-377,458-596
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ağırlıklarını geri göndermeğe başladıkları, buna mukabil Ermeni Kıtalarının kan
döktüklerinden dolayı Beylik istedikleri haber alınmıştı” bilgisini verir.16

Sarıkamış esirlerinden olan Ziya Yergök Paşa Sibirya bölgesinde Krasnoyarsk’da
bulunduğu sırada İhtilâle giden süreçte Rus askerlerin hoşnutsuzluğunu bir gün
nöbetçilerden biriyle yaptığı sohbetinden nakleder. Rus askerin kendisine sorduğu
“Niçin harp ediyoruz” sorusuna “arazi için” cevabını verir. Buna karşın Rus
askerinden; “arazi için mi? Bizde arazi çok, padişahlarımız kötü” cevabını almıştır. Ziya
paşa, bulunduğu bölgede yaşanan yiyecek kıtlığı, disiplinin bozulması yüzünden
firarların artması ve Krasnoyarsk’a gidiş gelişlerin kolaylaşması olarak özetlediği
Bolşevik İhtilâlinin etkilerini, merkezi bölgelere nispetle daha az şiddetle
gözlemlemiştir.17 Yine bir Sarıkamış esiri olan Köprülülü Şerif İlden, İhtilâl sürecini
Sibirya’da yaşayanlardandır. Bolşevik İhtilali onun İstanbul’a kaçması için uygun bir
fırsat yaratır.18 Kars’ta kurucusu olduğu İttihad-ı İslâm Cemiyeti faaliyetleri yüzünden
Ruslar tarafından Orenburg’a sürgün edilen Fahrettin Erdoğan, hatıralarında harp
sırasında Rusya’da patlak veren İhtilâlin Kafkasya’ya nasıl sirayet etmiş olduğunu,
Moskova ile demiryollarının kesildiğini, yönetim, ulaşım ve haberleşmeye
Gürcülerin el koymuş olduğunu belirtir.19
Cihan Harbi’ne katılan binlerce gönüllü Darülfünun talebesinden biri olan Halil
Ataman, Ziya Yergöğü gibi Doğu Cephesi’nde Ruslara esir düşmüş, Sibirya’ya sürgün
edilmiştir. Halil Ataman, İhtilali Sibirya’nın güney batısında tren yolculuğu
esnasında öğrenir. Yol boyunca geçtiği Viyatka, Tümen, Omsk, Krasnoyarsk gibi uzak
bölgelerdeki şehirlerde işlek, canlı, mamur bir şehir hayatı tasvir eder. Özellikle
Omsk’u “görünüş itibariyle çok güzel ve göz alıcı, baştanbaşa koca koca binalar, muntazam
geniş caddeler, büyük büyük mağazalar, işte bütünü ile çok mamur ve Avrupai bir merkez ve
şehir” diye tasvir eder. Ayrıca şehirdeki ticaretin tamamına yakınının Müslüman
Türklerin elinde olduğu, hatta mağaza levhalarının Türkçe ve Osmanlı harfleri ile
yazılmış olduğunu belirtir. İşte ihtilal bu şartlar altında Omsk’tan ayrıldıktan 2 gün
sonra 3 Mart 1917 tarihinde Novinikolayski istasyonunda haber alır. Yolculukları
Krasnoyarsk şehri civarında bulunan askeri şehir Voyenni Gorodok‘daki esir kampına
kadar dört gün sürecektir. İhtilalin yarattığı kargaşa, kaynaşma, korku yanında
omuza alınan insanlar, atılan nutukları da halkla temas etmeden gözlemler. Esi
Kampında kendileriyle birlikte gelen 60 esirle birlikte Türk esirlerin sayısı 400 kişi
bulmuştur. Türk esirlerin başında 29. Fırka Kumandanı Sağır Arif Bey bulunuyordu.
Türklerden başka alman, Avusturyalı ve Macarların oluşturduğu 3600 kişilik
müttefik esirleri de kampı paylaşmaktaydı. 5 Ağustos 1917 tarihindeki notlarında
Rusya’da süregelen kargaşanın, açlığın ve sefaletin hayatın bir parçası olduğu ve bir
türlü önlenemediği belirtilmektedir. Bu kampta bulunanlar Rusya’daki ihtilal
havasına ve iç savaşa tanıklık etmekle birlikte Bolşevik Devrimi’nin mahiyeti
hakkında bilgileri 1919 Aralık ayına kadar olmaması ilginçtir. Bulundukları bölgede
Ali İhsan Sâbis, Harp Hatıralarım Birinci dünya Harbi, 4. Cilt, Nehir Yayınları, İstanbul, 1991, s.
137, 142, 163.
17 Sami Önal, Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları Sarıkamış’tan Esarete (1915- 1920), Remzi Kitabevi,
İstanbul, 2005, s. 158, 165.
18 Köprülülü Şerif İlden, Sarıkamış, Yayına hazırlayan Sami Önal, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul, 2006.
19 Fahrettin Erdoğan, Türk Ellerinden Hatıralarım, Mevsimsiz Yayınevi, İstanbul, 2007, S. 32, 36.
16

27

ABDULLAH GÜNDOĞDU

özellikle İrkutsk’ta Amiral Kolçak’ın idaresi hakkında bilgi vermektedir. Halil Ataman,
Moskova’daki Türk sefiri Remzi Paşa’nın esirlerin ihtial şartlarında katiye
bulundukları yerlerden ayrılmaması yönündeki talimatımı nakleder. Ayrıca umut ve
korku ile geçen esirlik günlerinin sonuna yakın kendini tanassur etmiş bir Kırgız
Türkü olarak tanıtan General Ataman Simirnoff’un emrine girmiş bir Türk zabiti
vasıtasıyla Türk esirleri iç savaşta kullanma teşebbüsüne karşı başka ülkenin iç
işlerine katılmamak ve yeni maceralara atılmamak düşüncesiyle karşı çıktıklarını da
kaydeder. Onun Ataman soyadını alması muhtemelen bu hadise ile ilgilidir. Halil
Ataman, Ancak çileli bir yolculuktan sonra 25 Ağustos 1922’de İstanbul’a
ulaşabilmiştir.20
Bir asker olarak daha çok Rus ordusunun bozgunu ile ilgilenen Kâzım Karabekir
Paşa, sonradan öğrendiği malumat ile birlikte 1917 Şubat devrimini “Petersburg’da
“ekmek ve sulh isteriz” feryatlarıyla başlayan isyan beş gün sürmüş, İhtilâli teskine memur
edilen askerlerinde isyancılar tarafına geçmesi, Rusya’da Çarlığın yıkılmasına sebep olmuş”
şeklinde özetler. “1917 İkinciteşrin ayının altısında çabuk muvaffak olmuş bir İhtilâl”
olarak değerlendirdiği Bolşevik İhtilâlini ise şöyle anlatır:
“İsviçre’de bulunan Bolşevik lideri Lenin, Almanlar vasıtasıyla ve kapalı vagonda gizlice
Rusya’ya geliyor. Artık bütün cephelerde bozgunluk da baş gösteriyor. Herkes toprak,
hayvan ve eşya alacağız diye memleketinin yolunu tutuyor. Bu arada birçok kumandan ve
zabitler de mahvoluyor. Götürülemeyen silahlar, toplar yol boylarınca atılıyor, malzeme ve
mühimmat depoları haliyle bırakılıyor. Halkın yağmasına uğruyor. Bozgunluk, trenlere
veya ordunun binek, koşum ve mekâri hayvanlarına binebilenler önde, yaya kalanlar da
geride olmak üzere, mazinin büyük milli muhaceretlerini andıran bir göç hâlini alıyor.”21

Devrim sürecine nasıl girildiği konusunda esir düşen Rus askerlerinin ortak
görüşüne göre; ordunun büyük geçim sıkıntısı çektiği, amale sınıfları arasında İhtilâl
zuhurundan çok korkan Rus hükümetinin örfi idareyi daha şiddetli uygulamaya
koymasının işe yaramak şöyle dursun anarşiyi önleyememiş olduğu
vurgulanmaktadır. Hükümetin, savaşın ağır şartları ve cephe haberleri konusunda
kısıtlama yaptığı, hezimetleri gizleyip her şeyi parlak gösterecek şekilde gazetelere
uygulanan sansürün beklenenin aksine halkın öfkesini daha da artırmış olduğu da
anlaşılmaktadır.22
Devrim Sürecinde Rusya Türkleri
Bilhassa 1917 Şubat İhtilâlini müteakip, Rusya Müslümanları arasında siyasi
faaliyetler birden bire artmıştı. Rusya Türkleri ise 1905’ten bu yana büyük mesafe kat
ettikleri, siyasi mücadele yolunda büyük bir fırsatın ayaklarına kadar gelmiş
olduğunun heyecanını taşıyorlardı. Ancak Şubat 1917 beklentileri ile 1905 sonrası
beklentileri arasında ciddi bir değişim kendini göstermekteydi. Rusya’da Çarın
istibdada döndüğü, muhalefetin susturulduğu Üçüncü ve Dördüncü Devlet
Dumaları zamanında (1 Kasım 1907-9 Haziran 1912/ 15 Kasım 1912- 25 Şubat 1917)
giderek solcu ve devrimci bir karakter kazanan Rus siyasi hayatı, daha da aşırı uçlara
kaymıştır. Bu dönemde Rusya Türklerinin milli uyanış hareketi de ilk kuşak
Halil Ataman, Harp ve Esaret Doğu Cephesi’nden Sibirya’ya, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
İstanbul, 2014, s. 154 v.d.
21 Kâzım Karabekir, Birinci Dünya Savaşı anıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011, S. 564- 565.
22 Nebahat Oran Arslan, Birinci dünya Savaşında Türkiye’deki Rus Esirleri, İQ Kültür Sanat
Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 90, 245.
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önderlerinin Rusya dışına ve çoğunlukla Türkiye’ye gitmeleri ardından sol gruplarla
işbirliğine yönelmişlerdir.23 Bütün yaşanan siyasi gelişmeler, Müslümanları tek bir
siyasi zeminde birleştirmeyi daha güç hâle getirirken her bir halk kendi
muhtariyetinin peşinde koşmaya başlamıştır. Orenburg, Kazan, Taşkent, Hokand, Ufa,
Bakü gibi merkezlerde farklı eğilimlerde kurultaylar toplanmış nihayet, 1-11 Mayıs
1917 yılında Moskova’da yapılan sekiz yüze yakın delegenin katıldığı kurultay,
Tatarların savunduğu unitarizm fikrine karşı federalizm fikrini benimseyerek bunu
tescil etmiştir.24 Yine de Tatarlar, bu süre zarfında liderlik ettikleri birlik hayalini
canlı tutmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ahmed Zeki Velidi Togan gibi,
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mehmed
Emin Resulzade de bu kurultayda Rusya’nın geleceğini federasyonda görenlerdendir.
Giderek yerel milliyetçiliğin kuvvet kazandığı bu devrim şartlarında, kendileri için
istiklâl ve milli uyanış yolunda büyük umutlara kapılmış olan Rusya
tahakkümündeki Türkler, 25 Ekim Bolşevik Devrimi ile Lenin’in insanlara hürriyet,
milletlere istiklal sözünde bunun somut karşılığını bulmuş oldular. Çarlığın Türk
bölgelerinde bir biri ardınca kurulan milli hükumetler yeni bir birlik sürecini
başlatmış oluyordu. Ancak Bolşevikler çok geçmeden yarattıkları umutların fazlasını
geri alacak, Türkistan, Alaş Orda, Başkurt, İdil-Ural hükumetleri ve diğerleri beş
aylık bir süre içerisinde Kızıl Ordu tarafından kanlı bir şekilde dağıtılacaklardır.25
Mehmed Emin Resulzade’nin Değerlendirmeleri
Azerbaycan diğer Türk bölgelerine göre farklı bir süreç yaşayacaktır. Rusya’da İhtilâl
sürecinin başlaması Türkiye’de olduğu kadar özellikle Rusya tahakkümündeki
Türkler için istiklal ve milli uyanış yolunda büyük umutlar doğurmuştur.
Azerbaycan bu umutların merkezinde bulunuyordu. Bilhassa 1918 yılının 28
Mayısında Azerbaycan’da milli hükümetin kurulması ile bu umutlar doruğa
çıkmıştır.26 Azerbaycan’da Milli hükümetin reisi olan Resulzâde Müsavat Partisinin
26-31 Ekim 1917’de yapılan Birinci Kurultay’ındaki konuşmasında Bolşevik
İhtilalinin yarattığı umutları şöyle ifade eder:
“İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal!” “Yalnız din birliği muasır mana ile bir milleti teşkil
edemez. Milliyeti teşkil eden müşterek alametlerin başlıcası dil, din, adet ve edebiyattır. Bu
noktayı-nazardan bütün Türkler bir millettir. Tabii milli olduğu, milliyetimizde yalnız dinle
değil, başlıca din üzerine müstenit harsen teessüs ettiği kanaatiyle biz bu günkü haliyle
müttefik olan geniş Türk dünyasının bir gün gezip müteehhid ve müttefik bir Türk âlemi
teşkil edeceğine inanıyoruz”. Milli İstiklale malik olmayan bir millet, hürriyet ve
medeniyetini de koruyamaz. İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal!”.
Alexandre Benningsen, Chantal Quelquejay, Sultan Galiyev ve Sovyet Müslümanları, Hür Yayın,
İstanbul, 1981, s. 49- 65; Abdullah Gündoğdu, “İki Devrim Arasında Rusya’da Siyasi Katılım
ve Türkler”, 16. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (20- 24 Eylül 2010), II. Cilt, Ankara, 2015, s. 1. 32
24 Moskova Kurultayı dini tartışmalar kadar Kadın sorunu bakışı ile döneminin çok ilerisinde
fikirlerin kabul görmesi bakımından büyük önem taşır. Bkz. İhsan Ilgar, Rusya’da Birinci
Müslüman Kongresi Tutanakları, Kültür bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1986, s. 300.; “Rusya’nın
idari yönetim şekli demokratik Cumhuriyet olmalıdır. Yer küresinin altıda birini kaplayan ve
Kamçatka`dan Karadeniz`e kadar ve Arhangelskden İran’la sınıra kadar uzanan 170 milyon ahalisi
olan çok milletli bir devlet merkezden idare edilemez. Ona göre de Rusya Devleti`nin yönetim şekli
federasyon olmalıdır.”, s. 292- 296.
25 Kurat, a.g.e., s. 415; Abdullah Gündoğdu, a.g.e., s. 28-31
26 Kurat, a.g.e., s. 458-596.
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Yine 7 Aralık 1918 Azerbaycan Parlamentosu`nun açılışında yaptığı konuşmasında:
“Muhterem Milletvekilleri! Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilk parlamentosunu açmak
saadetinin, Siz muhterem Milletvekilleri tebrik etmek şerefinin üzerime düşmesi ile iftihar
ediyor (alkışlar)..Efendiler, Rusya’da zuhur eden büyük İnkılâp, diğer hakikatler arasında
bir büyük hakikati dahi ilan etmişti. Bu hakikat milletlerin hürriyet ve istiklâl hakları idi.”

Daha sonra Bolşevik tehdidinin Azerbaycan’a yönelmesi karşısında giderek sert bir
Sovyet karşıtı olacaktır. O 1920 Martında Rusya’da inkılabın üçüncü yılında yaptığı
değerlendirmede bu süreci “Bir Rusya inkılabı var, bir Rus inkılabı var. Bu iki mevhumu
anlamak gerekir. Bu gün ise Rus inkılabı değil, Rusya inkılabıdır” diye tarif eder. Yine ve
1923’te yaptığı bir değerlendirmede Bolşevikler ile ilgili görüşlerini şöyle izah eder:
“Bolşeviklerin hükümeti cebren elde etmeleri üzerine, Rusya’nın her tarafında bir anarşizm
başladı. Ordu “eve, eve!” diyerek cepheyi terk etti. Müsellah olarak köyüne dönen köylü, asil
ve tanınmış ailelere ait sarayları yağmalamaya başladı. Bütün Rusya müthiş bir ateşi-İhtilâl
ile ulvilendi. Velikorusdan gayri olan vilayetler anarşi içerisinde olan merkezden korunmak
için kendilerini idare etmek sınırına geldiler “27

Azerbaycan bu şekilde önce Turancı Türkçülüğün, milli hükümetin 27 Nisan 1920
yılında düşmesinden sonra da Sosyalist Bolşevik etkilerin Türkiye’ye yayıldığı bir
merkez konumundaydı. Azerbaycan’ın bu değişimini, şahsında yaşayanlardan biri
de Şevket Süreyya Aydemir’dir. Öğretmen okulunda vatanperver duygularla Cihan
Harbine yedek subay olarak katılan, Bolşevik İnkılabını cephede karşılayan, sonra
büyük Turan’ı kurmak yolunda Azerbaycan’a koşan, oradan tahsil için Moskova’ya
uzayan yolculuğunda Azerbaycan’ın bu süreçte yaşadığı değişimin hikâyesinin
benzerini görürüz.28
Taymas ve Togan’ın Gözlemleri
Azerbaycan gibi, 1905- 1917 yılları arasındaki milli uyanış hareketinin canlı olduğu
İdil- Ural ve Kırım bölgesinden de Rusya’daki devrim sürecini yakından
gözlemlemiş ve bunları kaydetmiş aydınlar bulunmaktadır. Taymas ve Togan İhtilâl
sürecinde Rusya Türklerinin yaşadığı hemen bütün bölgeleri gezmiş ve yakından
gözlemlerini kaleme almış olmaları nedeniyle Rus İhtilâl sürecinin en değerli iki
tanığıdır. Bunlardan Kazanlı dilci olan Abdullah Battal Taymas (1883-1969), Orenburg
ve Troyskiy’de din ve Arabiyat öğrenimi gördükten sonra 1904’te Mısır’a giderek
dört yıl öğrenimine devam etmiş, ardından 1908’de Rusya’ya dönmüş, askerliğini
yaptıktan sonra Troyskiy’de öğretmenlik görevine getirilmiştir. 1913 yılında
Kazan’da çıkan Yulduz gazetesinde yazı kurulu müdürlüğü görevinde bulunmuş ve
Şubat İhtilâline kadar bu görevde kaldıktan sonra, İhtilalden sonra Avukat Fuat
Tuktar’ın yayınladığı Kurultay gazetesinin yazı ileri müdürlüğünü yapmıştır.
Sonrasında gazetenin kapatılması üzerine Altay isminde gazetesini 13 sayı
yayınlamıştır. Bolşevik devrimi sonrasında bir kaçak olarak neredeyse ülkeyi boydan
boya kat eden Taymas, önce Sibirya’da Kızılçar şehrinde arkadaşlarıyla birlikte
Mayak adlı küçük bir gazete kurmuştur. Bakü ve Kazan üzerinden 1921’de
Finlandiya’ya sığınan Taymas “Kazan Türkleri” adlı eserini yazdıktan sonra 1925’te
İstanbul’a gelmiştir. Taymas, o dönemdeki yaşadıkları ile ilgili iki eser kaleme
Nesiman Yagublu, Mehmet Emin Resulzade Ansiklopedisi, Azerbaycan Kültür Derneği
Yayınları, Ankara, 2015, s. 143, 144, 284, 286, 290; Nesiman Yagublu, Mehmet Emin Resulzade,
Bakü, 1991, s. 64, s. 84.
28 Bkz. Şevket Süreyya Aydemir, a.g.e., s. 99-184.
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almıştır.29 Bunlardan ilkinde Şubat devrimini Kazan’da yazı işleri müdürü iken
Rusya Telgraf Ajansı’ndan geçen “akıllara durgunluk verecek kadar önemli bir haber”
olarak anlatır;
“Rus Devlet Duması’ndaki İlerici kanat30 bir Geçici Komite kurmuş ve bu komite eski
hükümeti devirerek iktidarı ele almış bulunuyordu. Bu, gerçekten memlekette bir ihtilâl
başlangıcını gösteriyordu. Kazan’da halkın sevincine payan yoktu. Hareket, coşkunluk ve
kaynaşma alabildiğine gidiyordu; ondan sonraki günlerde de merkezden bir düzine heyecan
verici haberler alınıyor ve baş döndürücü emirler yağıyordu.”

Taymas, bu sırada harp yüzünden bütün ulaşımın aksaması ülkenin batı ucundaki
başkent Petrograd’da halkın korkunç geçim zorluğu ve yakıt kıtlığı içerisinde
kuyruklarda ancak birkaç gram yiyecek için çektikleri sıkıntıları anlatır. İhtilali aç ve
üşüyen kalabalıkların öfke patlaması olarak tasvir eder:
“İhtilâl, kadınlar isyanı şekline dönmüştü: kadınlar ve çocuklar kenar mahallelerden ekmek
isteriz, odun isteriz gibi sözlerle bağıra çağıra başkentin merkezlerine doğru yürümeye
başlamışlardı. Bu bir işaretti, bir başlangıçtı. Bir müddet sonra bu halk hareketine işçiler ve
hatta askerler de katılmıştır.”

Mutlakiyet rejiminin yıkılması ile ilgili olarak gözlemlerini şu şekilde aktarır:
“Duma, Çarı tahtan vazgeçmeye zorlamış o da 16 Mart’ta yalnız kendi adına değil, oğlu
veliaht Aleksey adına da tahtan feragat etmiş. Demek yirmi sekiz yıldan fazla hüküm süren
müstebit hükümdarı devirmek için 5 gün gibi kısa süren bir İhtilâl hareketi kâfi gelmişti.”

İhtilalin ilk günlerinde Kazan’da, Müslümanların İhtilâl neticesinde ortaya çıkan
milli ihtiyaçları ve örgütlenme işleri ile meşgul olan bir “Milli Şura” oluşturulur ve
başına da Fuat Tuktar getirilir. Abdullah Battal Taymas da “Milli Şura”cılar
arasındadır. Ancak bu “Şura”nın da muayyen bir siyasi programının olduğundan
bahsetmemiz mümkün değildir. Kazan “Milli Şura”sı idealist düşünceler ve iyimser
duygularla Abdullah Battal Taymas ve arkadaşlarını Türkistan’daki Müslümanlara
yeni şartlar ve haller içinde örgütlenme ve neşriyat işlerinde yardım için Türkistan’a
gönderir. Abdullah Battal Taymas ve arkadaşları Müslüman Türk Cemiyeti işleri ile
meşgul olan kişilerle ilk olarak da “Şura-i İslâm” adlı teşekkülün başkanı gazeteci
Münevver Kari ile temasa geçerler. Ancak Türkistan bölgesi siyasi şartları milli
kurtuluş yolunda yönetebilecek aydınlardan mahrum bir vaziyete bulunuyordu.
Kadimciler Münevver Kari gibi bir elin parmağı kadar olmayan Ceditçi aydınlara
karşı başında Siralı Lapin adında bir Kazak tercümanın bulunduğu Ulema Cemiyeti
adıyla bir örgüt kurup ölümüne mücadele etmekteydi. Taşkent’te mülteci Ruslar ile
işbirliği yaparak belediye seçimlerini kazanmışlardı. Taymas bölgede İhtilâl
hükümetinin geçici olarak Türkistan Genel Valiliği yerine görevlendirilen başında
Kadetlerden Şçepkin’in bulunduğu dördü Müslüman dördü de Ruslardan oluşan
Türkistan Komitesinin faaliyetleri hakkında Mustafa Çokay’ın “1917’nci yıl Hatıra
Parçaları” başlığıyla Yaş Türkistan yayınlarından 1937’de Berlin’de çıkardığı
hatıratından nakletmektedir. Komitenin Müslüman üyeleri; Alihan Bukayhanoğlu,
General Abdülaziz Devletşin, Sadri Maksudi, Mehmedcan Tınışbay’dan oluşuyordu.
Türkistan İhtilâl teşekkülleri ile uyumlu Türkistan’ı yönetmesi öngörülen komite,
başarısız olmuştur.
Taymas, 1917 yılının Haziran ayının sonlarına doğru
Abdullah Battal Taymas, Rus İhtilâlinden Hâtıralar I (1917- 1919), Rus İhtilâlinden Hâtıralar II
Ben Bir Işık Arıyordum, Turan Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000.
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Türkistan’dan iyimserliğini yitirmiş olarak dönüş yolculuğuna çıkar. O sıralarda
İhtilâl artık dördüncü ayını bitirmiş, baş döndürücü bir hızla şiddetleniyordu. Onun
anlatımına göre; Memleket gözlerini yummuş, ağzını açmış, durmadan
konuşuyordu. Ama bunda şaşılacak bir durum yoktu. Çünkü asırlardan beri Rusya
halkı suskunlaştırılmıştı. Halk, alabildiğine söylemek, yüzyıllardan beri yığılan
dertlerini, acılarını sayıp dökmek, içlerini boşaltmak, eskilere ve eski rejime gereği
gibi sövüp saymak ihtiyacı duyuyordu. Köylüler, esnaflar, tacirler, işçiler, askerler,
talebeler kısaca her zümre söylüyordu. Fakat en çok konuşan ise İhtilâlde en meşum
rolü oynayan Aleksandr Kerenski idi. Onun gözlemlerine göre, memleketi ordu, daha
doğrusu erler idare ediyorlardı. Rusya’nın yeni tarihini onlar yapıyorlardı. Oysa
büyük kısmı, iş başındakilere, subaylarına ve genelde şehirlilere karşı derin bir kin
ve husumet besleyen köy çocuklarından ibaret olan bu ordu, İhtilâl havası içinde
yalnız yakıp yıkma aleti olmuştu. Yani hükümet için tam bir tehlike idiler. Büyük bir
İhtilâl vukua gelmişti. Halk bu İhtilâle korkunç askeri yenilgilerden ağır maddi ve
manevi sıkıntılardan kurtuluşun başlangıcı diye bakıyordu. Abdullah Battal
Taymas’ın baş ve mesul muharrirliğinin altında kapanan Kurultay tarzında bu kez
Altay isimli yeni bir gazete çıkarmaya başlar. Ancak, Taymas bir asker tarafından
evden alınarak “İhtilal Komitesi’ne götürülür. Orada gazetesinin kapatıldığını
söyleyip Abdullah Battal Taymas’ı bir odaya kapatırlar. O gün ya da ertesi gün hiçbir
surette hiçbir isimle gazete çıkarmayacağına ve davasının bakılacağı güne kadar
Kazan’dan ayrılmayacağına dair bir evrak imzaladıktan sonra salıverilir. Taymas,
sonraki gelişmelere bakarak bunu “çok ucuz kurtuldum” sözleri ile ifade etmiştir.31
Barışın bir türlü gelmemesi, hükümetin lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmasıyla
işin nasıl çıkmaza girerek Bolşevik devrimine yol açtığını da yaşadıklarıyla birlikte
değerlendirir; “Günler geçiyor, ihtilâl kabarıyor, genişliyor ve derinleşiyordu; cephe
çözülüyor, askerler dağılıyor, cephe gerisi çığırından çıkıyor ve şurada burada vukua gelen
patlamalar da eksik olmuyordu.” Lenin için “bu adam Rus tabiatının başka bir çeşit
despotudur” tanımlamasını yapan Taymas’a göre, Bolşeviklerin iktidara gelişi halkın
ya da çoğunluğun isteği ile değil, kendi kararlı çabaları ve hükümetin acizliğinden
yararlanmak şeklinde olmuştur. Ekim İhtilali’nde de Kazan’da olan Taymas, önceki
İhtilâlde olduğu gibi, şehirde sevinç, heyecan ve coşkunluk yerine, bu kez korku,
kaygı ve can sıkıcı düşünceler uyandırmış olduğunu belirtir. Çünkü Rusya’yı kanlı
bir iç harp bekliyordu. Marksist söyleme aşina olan Taymas Bolşevik devrimi ile ilgili
olarak önemli tespitler yapar. Buna göre, Rusya’da Proleter bir devrimin şartlarını
oluşmadığına dikkat çeker. Ona göre, Bolşevik İhtilâlini hazırlayan temel sebep
korkunç sosyal adaletsizliktir. Rusya bu dönemde büyük servete sahip olan
zenginler ile son derece fakir olan köylü ve işçi olmak üzere kesin çizgilerle ikiye
ayrılmaktaydı. Lenin’in bunlardan sonunculara dayanarak İhtilâli yapmıştır. Başlıca
bir köy iktisadiyatı ülkesi olan Rusya, o tarihte endüstriden büsbütün mahrum değil
idiyse de, hakikatte bu memlekette her şey: kapitalizm, siyasi hayat, örgütlenme,
burjuva, proletarya, partiler- hep gelişmemiş halde idiler. 1917 yılında Rusya’da 2,5
milyon kadar işçi var idiyse de, bu, garptaki manasıyla bir proletarya sayılmazdı.
Çünkü işçilerin mühim bir kısmı ilkyazda evlerine köy işlerine çekilip giderlerdi.
Garptaki manasıyla proletarya psikolojisinden mahrumdu. 1917 yılında gereği gibi
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gelişmiş olan endüstri de, ilerlemiş olan bir kapitalist ekonomi de, sahici bir burjuva
da, gerçek bir proletarya sınıfı da bulunmuyordu. Bolşevikliği istihza ile Rus mucizesi
olarak değerlendirir:
“Bolşevikler, hakiki Rus psikolojisini taşıyan, yabancı Garp kültüründen son derece nefret
eden ve onu yıkmak için savaşan, nurun Şarktan geleceğine ve Rusya’nın bütün cihana en
yüksek akıl ve hikmet örneği vermeye ve içtimai dürüstlük, adalet yaratmaya aday olduğu
kanaatini taşıyan Rus çocuklarıdırlar. Onların ağzında, cemiyeti yeni temeller üzerine
kurmak, sosyal devrim yapmak ve harbe derhal son vermek gibi işaretler katiyen boş
laflardan ibaret değildir. Onlar Garp’tan Marks’ın iktisadi şemasını almakla beraber,
psikolojik bakımdan ona yabancı idiler. İsyancı tıynet, aceleci karakter ve kızgın akıl için
insan topluluğunun yavas yavas tekâmülünü beklemek imkânsız bir şeydir. Çağdaş cemiyeti
yıkarken bu adamlar hiçbir şey kaybetmiyorlardı. Çünkü onlar, Garp kültürüne yabancı ve
ondan çok uzak idiler… Aslında bu, Rus köylüsünün psikolojisidir. Onun için Bolşevizm
bir ithalat malı sayılmaz. Hayır! Bu, su katılmadık Rus malıdır ve Rus görüngüsüdür.”32

Bu sürecin bir diğer önemli tanığı olan Zeki Velidi Togan, hem gelişmelerin faal bir
şahsiyeti olarak, hem de saygın bir bilim adamı olarak hatıraları, dönem için kaynak
niteliği taşımaktadır. Rusya’da iken tuttuğu hatıralarının Rus inkılabına dair olan
kısmı elinde olmasa da sonradan kaleme aldığı hatıralarında gözlemlerine yer verir.33
Bu yıllar Togan’ı siyasi faaliyetler içerisine çekmiştir. Duma’da Müslüman-Türklerin
beşi Kazanlı, biri Azerbaycanlı olmak üzere altı üyesi bulunuyordu. Bu üyelerin
halkla ilişkilerini yürütmek için bir büronun kurulması kararlaştırılmıştı. 1915
sonlarında Togan Müslüman milletvekillerine yardımcı olmak için Ufa temsilcisi
olarak seçilerek Petersburg’a gitti. Togan hayatının en muhataralı zamanlarında bile
geri plana atamadığı bilgin kimliği ile bir yandan da Rus müsteşriklerle temas
halinde, Asya Müzesi ve İmparatorluk Coğrafya Cemiyeti’ndeki çalışmalarını
aksatmıyordu. Bu dönemde başta Kerenski olmak üzere Sosyal Demokrat ve Sosyal
Revolüsyoner gruplarla iyi ilişkilere sahipti. Bunlar arasında ünlü Rus yazarı
Maksim Gorki’de bulunuyordu. Ayrıca Müslüman aydınlar ve öğrencilerle de keyifli
bir muhit oluşturmuştu. Burada tanıştığı Tatar İlyas Alkin, Azerbaycanlı Ali Ekber ve
Ali Merdan Topçıbaşı, Türkmenlerden Kakacan Berdiev, Kazaklardan Mustafa Çokayoğlu
ve İsa Kaçkınbay ve Alihan Bükeyhan, Tatarlardan Sultanbek Mamliyev, Mustafa Şahkulu
gibi isimler, daha sonra İnkılâp sürecinde onun yakın işbirliği içinde çalıştığı önemli
dostlarıdır. Togan da Taymas gibi, devrim sürecinde Rusya’da hâkim olan sosyal
adaletsizliğe, iktisadi zorluklara ek olarak Cihan harbinin getirdiği ağır bunalıma
işaret eder. Rusya’da 1905’te ilk denemesi yapılan İhtilâl, bütün gücüyle yeni bir
İnkılâp için hazırlanıyordu. Rusya’da siyasi durum değişmekte, Çarlık rejimine olan
hoşnutsuzluklar gün geçtikçe artmaktaydı. Yine de inkılabın 17 Şubat’ta
gerçekleşeceğine dair İhtilâlin önderlerinde bile kesin bir inanç bulunmuyordu. Bu
dönemde de siyasi kimliği ve aynı zamanda bir bilim adamı tecessüsü ile tarihe
tanıklığını hatıratında nakleder:
“Ev sahibim Gürcü, 16 Şubat akşamı, ertesi sabah harekete geçilmesi mümkün olduğunu
söylemişti. Bizim evimiz Preobrajenskaya Kazarma kışlasının tam karşısında idi. Benim
pencerem buraya bakıyordu. Belki silah sesleri gelir mi? Belki hükümet hadiseden haberdar
olur da, askerleri buradan atar mı? diye düşünüyordum. Ama asıl isyanın bu kışlanın
kendisinde çıkacağını tasavvur etmiyordum. Sabah çok erkenden kalktım. Biraz sonra
32
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silahlanmış askerlerin askeri nizama uymayan gruplar halinde kapıdan çıkmakta olduğunu,
pencere dibinde dirseklerimi dayayıp başımı ellerimin arasına almış bir vaziyette seyrettim.
Bu, kışladaki askerlerin isyanı demekti. Allaha, Yarabbi bundan benim milletime bir halas
yolu aç diye yalvarıyor ve ağlıyordum.”

İnkılâp başladığı sabah erkenden çıkıp Müslüman Fraksiyonuna giden Togan, ısrarla
çaldığı kapıyı açtırıp; içeride geceyi kâğıt oynayarak geçirmiş olan deputatlara,
dışarda kıyamet kopuyor siz habersizsiniz, diye serzenişte bulunur. Onların
durumun sadece askerin bir ayaklanmasından ibaret, abartacak bir şey olmadığı
yönünde azarlamaları üzerine Togan, İnkılâp karşısında nasıl bir vaziyet alınması
gerektiği hususunda kendi başına hareket etmeye karar verir. Bu Togan’ın daha
sonraki Kazan siyasi çizgisinden ilk gerçek kopuşu olarak düşünülebilir.
Fraksiyondan kızgınlıkla çıktıktan sonra, bir kat aşıda kalan arkadaşı Mustafa
Çokay’ı uyandırsa da onu dışarı çıkmaya ikna edemez. Duma’nın bulunduğu “Kırım
Sarayı”34 kapısına deputatların kamyonlarla getirilip hapsedildiklerini ve general,
yöneticisi, pek çok kişinin öldürülmüş olduğunu gözleri ile görür. Tekrar
Fraksiyon’a gidip arkadaşı Mustafa Çokay’ı ve hukukçu Şahiahmedov’u da aldıktan
sonra hep sokaklarda kalırlar, çatışmalara, yağmalamalara şahitlik ederler:
“Nevskaya caddesinde silah satan dükkânları kırdıklarında bana hem tüfek hem de tabanca
vermişlerdi. Ben ancak tabancayı aldım. Ama bunu kullanmak icap etmedi. Bir yerde bir şey
yedik. Akşama kadar, polisler ve çar memurları ile çarpışmakta olan İnkılâpçılar arasında
caddelerde inkılabı seyrettik. Akşama doğru İhtilâlin seyrini bildiren kâğıtlar çıkmaya
başladı. Ben bu inkılabın asıl kaynağı olan askeri kışlanın bulunduğu Preobrajenskaya
Kazarma caddesinde başlamasını gözümle gördüğüm için kendimi mesut addediyordum.”35

Birinci Rusya Müslümanları (Umumi) Kongresinin yapıldığı dönemde Başkurtlar
için en önemli sorunlardan biri bölgelerine Rusların yerleştirilmesiydi. Kongrenin bu
konuyla ilgilenmemesi bir diğer kopuşa; Haziran 1917’de Başkurt Mili Şurası’nın
kurulmasına neden oldu. 19 Kasım 1917’de ise ünitarist Tatarlar Orta Volga’da İdilUral (Trans-Bulak) Cumhuriyeti’ni kurarak, muhtariyet ilan ettiler. Buna karşı
Togan’ın önderliğindeki Başkurtlar da 29 Kasımda Başkurdistan’ın muhtariyetini
ilan etti. Kurulan hükümette Togan Dâhiliye ile Harbiye bakanlıklarını üstlendi.
Aynı dönemde Kırım, Türkistan, Azerbaycan ve Kazakistan’da da muhtar
cumhuriyetler kuruluyordu. Bu gelişme ile birlikte büyük kopuş gerçekleşmiş;
Birleşik bir Tatar-Başkurt cumhuriyetinin oluşma ihtimali de ortadan kalkmıştır.
Kazan Tatarlarının Başkurtların kendileriyle birlik hareket etme arzularına karşın
Togan, Başkurdistan’ın kaderinin Kazan’dan çok Kazakistan ve Türkistan ile birlikte
ele alınması gerektiğine inandığını ifade etmektedir. Bu nedenle Kazanlılar Togan’ı
Kazan-Başkurt birliğini parçalamakla suçlamışlardır. Bu dönem yaşanan ihtilaflar ve
tartışmalar, daha sonra Türkiye’ye de taşınmıştır. Togan’ın kendisi ise biraz farklı bir
yorum yaparak gerek Başkurtların gerekse Kazakların muhtariyet ilan etmelerinin
bir takım olumsuz tepkilere yol açtığını ve bu durumun Tatarlarla Özbeklerin bir
bölümünün Kazakistan’ın kendi aralarında bölüşülmesini içeren planlar ortaya
atmalarından kaynaklandığını ileri sürmüştür. Her iki cumhuriyetin de ömrü kısa
sürmüş, 1918 başlarında Sovyet güçleri tarafından tasfiye edilmilerdir. Kızıl Ordu 18
Ocak 1918’de Başkurt Milli Şurası’nın da kurulmuş olduğu Orenburg’u ele geçirmesi
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ardından 3 Şubat’ta Togan da tutuklanmıştır. 28 Nisan başında Kazak ve Başkurt
güçleri Orenburg’u basması sayesinde Zeki Velidî hapishaneden kaçmayı
başarmıştır. İç savaşta Müslüman halkların desteğine ihtiyaç duyan Sovyet yönetimi,
23 Mart 1918’de Tatar-Başkurt Sovyet Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan etti. Bu yeni
yapılanmada yetki büyük ölçüde Sultan Galiyev gibi Müslüman kökenli
komünistlerin elindeydi. 27 Mayıs 1918’de Çek lejyonlarının isyanı
Başkurdistan’daki Sovyet gücünü zayıflatmıştır. Çeklerden silah yardımı alarak
Başkurtları askeri birlikler halinde örgütlemeye çalışan Togan ve kuvvetleri bu
dönemde Çek lejyonlarının, Ataman Dutov önderliğindeki Kosak birliklerinin ve
Amiral Kolçak komutasındaki Beyaz Ordunun bulunduğu karşı-devrimci tarafta yer
alıyordu. Togan ayrıca Ufa’da sol-kanat karşı devrimciler ve Kazak Alaş-Orda
birlikleriyle beraber Geçici Rus Hükümeti’nin kuruluşuna da katılmıştır. Ancak
Amiral Kolçak, geçici hükümeti devirerek Togan komutasındaki Başkurt birliklerini
dağıtmaya çalışması karşısında sıkışan Başkurt güçleri bir yandan Beyaz Ordu’yla
diğer yandan Kızıl Ordu’yla mücadele etmek durumunda kaldı. Bu durum Kazak
Alaş-Orda önderleriyle Togan’ı Sovyet hükümeti ile görüşmeye sevk etti. Sonunda
tarafların anlaşmaya varması üzerine 19 Şubat 1919’da Geçici Başkurt Hükümeti
kuruldu. Başkurt milliyetçilerinin Bolşevik güçlerle yaptığı bu ittifak, ideolojik bir
yakınlaşmadan ziyade taktiksel bir işbirliği izlenimini vermektedir. Togan’ın
Bolşeviklerle olan işbirliği 27 Mayıs 1920’ye kadar devam etmiş, bu süre zarfında
birçok defa Bolşevik liderlerle görüşme fırsatı yakalamıştır. Kızıl Ordu’nun
başarısına bağlı olarak Beyaz Ordu, Orta İdil bölgesi için bir tehdit olmaktan çıkmaya
başlamıştır. Bunun sonucunda Sovyet yönetiminin bölgede etkinliğini artırmasıyla
beraber Başkurt güçlerinin varlığı Bolşevikler için temel sorun haline geldi. Stalin’in
Başkurt kuvvetlerinin dağıtılması kararı alması bu taktiksel işbirliğinin sonu oldu.36
Bundan sonra Togan’ın bilinen hayat çizgisi onu, Türkistan’daki mücadelelerden
Türkiye’deki ilmi faaliyetlerin merkezine kadar savuracaktır.
Bu çalışmamızda Rusya Türkleri arasında bu sürecin nasıl yaşandığı ve etkisi
konusunda daha çok milli hareketin içinde yer almış, Bolşevik olmayan veya
Bolşeviklerle yollarını sonradan ayırmış tanıkların gözlemlerine dayanmış olduk.
Müslüman Bolşevikler açısından Türkistan’da Devrim sürecinin nasıl yürüdüğünü
anlamak ayrıca uzun ve kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Sultan Galiyev,
Neriman Nerimanov, Turar Rıskulov, Ahmed Baytursunov, Taşbolatbek Narbutabekov gibi
çok sayıdaki Müslüman Bolşeviklerin gözlemlerine de ihtiyaç vardır.37
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RUSYA’DA İHTİLAL HAREKETLERİ KARŞISINDA
BAŞBAKAN P. A. STOLIPİN’İN POLİTİKALARI (1906-1911)
M US TAFA T AN R IV ERDİ *

1905 İhtilali, merkezden uzak ve farklı milli karaktere sahip bölgelerde, bağımsız
milli hareketleri tetiklemişti. Polonya, Ukrayna, Finlandiya, Baltık, Güney Kafkasya
ve Türkistan bölgelerinde ortaya çıkan bu yeni durum karşısında monarşi, bazı
tavizler vermeye başladı. Polonya ve Ukrayna’da anadil kullanımındaki
sınırlandırmalar kaldırılırken, Finlandiya’da özerk bir yapılanmaya gidildi.1
Rus-Japon Savaşı’ndan alınan ağır yenilgi, terör ortamı ve ihtilal sonrasında Rusya’yı
yeniden yapılandırma gerekliliği, Çar II. Nikolay’ı bu yapılandırmayı yapabilecek bir
başbakan aramaya yöneltti. Reformcu özelliği ile tanınan Petr Arkad’yeviç Stolıpin2
Çar’ın tam aradığı kişiydi. Birinci Duma’nın feshedildiği gün olan 8 Temmuz
1906’da, II. Nikolay, içişleri bakanlığı görevi saklı kalmakla birlikte, P. A Stolıpin’ı
hükümetin başına getirdi. Stolıpin, II. Duma’nın açılışına kadar, hükümetin yapmak
istediklerine dair hazırladığı planlar ve bir dizi yasa tasarısı üzerinde çalıştı.
Rusya’nın bölünmemesi için sert ve ısrarlı bir tutum sergiledi.3 Stolıpin, Rusya’yı
yeni bir ihtilal tehlikesinden koruyacak ve Monarşiyi yeniden eski gücüne
kavuşturacak birisi olarak görüldü ve kendisi de politikalarında bu noktaya
odaklandı.
Stolıpin, Duma’da ve Rusya Hükümeti’nin başı olarak yürüttüğü politikalar ile 19061911 yılları arasında Rusya’nın parlamento tarihine damga vurdu. Aldığı kararlar ve

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
İrina Georgiyevna Butırskaya, “Natsional’nıy Vopros v Rossii na Materialah Tret’ey
Gosudarstvennoy Dumı”, Fundamental’nıye i Prikladnıye İssledovaniya v Sovremennom Mire,
Sayı: 3, Sankt-Peterburg 2013, s. 99.
2 Pyötr Arkad’yeviç Stolıpin, 1862’de dünyaya geldi. Kaunas, Grodno ve Saratov guberniyalarında
(vilayet) idari görevler ile içişleri bakanlığı ve başbakanlık görevlerini yürüttü. 1906 yılı Nisan ayında
Çar ile görüşmek üzere Tsarskoye Selo (Çar’ın Köyü) ya çağrıldı ve kendisine içişleri bakanlığı görevini
yürütmesi teklifi yapıldı. Stolıpin, görevi yürütemeyeceğini söylese de Çar’ın emri ile kabul etmek
durumunda kaldı. Birinci Duma’nın feshedildiği gün olan 8 Temmuz 1906’da, II. Nikolay, içişleri
bakanlığı görevi saklı kalmakla birlikte, P. A Stolıpin’ı başbakan olarak atadı. 1906-1911 yılları
arasında Rusya İmparatorluğu’nda başbakanlık ve içişleri bakanlığını yürüten Stolıpin, görevde kaldığı
süre içinde ülke yönetiminde aktif bir rol oynadı ve Rusya’nın üzerinde en çok konuşulan isimlerinden
biri haline geldi. Stolıpin’in biyografisi için bak: Rıbas Svyatoslav, Stolıpin, Moskva 2014.
3 L. B. Ostapçuk, “P. A. Stolıpin i Rossiyskiy Parlamentarizm”, Parlamentarizm v Rossii: Problemı i
Perspektivı, Sankt-Peterburg 2006, s. 152.
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uygulamaları hep tartışıldı. Kendisine defalarca suikast girişiminde bulunuldu ve
sonunda 1 Eylül 1911’de Kiev’de suikast sonucu hayatını kaybetti.
Duma’yı feshetmesinin ardından, Çar’ın Stolıpin’i Goremıkin’ın yerine ataması,
tiyatro oyununda senaryo değiştirmek gibiydi. Kısa bir süre önce bu göreve gelen
Goremıkin başta olmak üzere, pek çok kişi bu değişikliğe şaşırdı. Çar’ın Duma’nın
kapatılmasından kaynaklanan eleştirileri engellemek için böyle bir yola
başvurduğuna dair yorumlar yapıldı. Bu anlamda Çar, Stolıpin’in reformcu kişiliği
tepkileri önleyebilir diye düşünüyordu.4
Bu göreve gelmeden önce, Stolıpin çeşitli idari görevler üstlenmişti. Kaunas, Grodno
ve Saratov guberniyalarında (vilayet) valilik yaptı. Nisan 1906’dan itibaren de İçişleri
Bakanı olarak görev yapıyordu. Görevde kaldığı yıllarda Rusya İmparatorluğu’nun
milliyet, kültür ve dini farklılıklarına dikkat verdi. Etnik gruplar arasındaki ilişkiler
bağlamında İmparatorluğun toprak bütünlüğünün nasıl sağlanabileceği üzerine
reformlar hazırladı.5 Stolıpin, Rusya’nın bütün problemlerinin temelinde yatan esas
nedenin toprak ve köylülerin çözümlenemeyen meseleleri olduğunu düşünüyordu
ve toprak reformu üzerine kafa yordu.6 Başbakan olarak atanmasının ardından
İmparatorluğun idari anlamda yeniden yapılanmasına yönelik reformlar üzerinde
çalışmaya başladı. Bu reform hazırlıkları federasyon tartışmalarının sürdüğü bir
ortamda yapılıyordu. Stolıpin, böyle bir uygulamanın İmparatorluğun bütünlüğüne
zarar vereceğini ve merkez ile taşra bağlantısının arttırılması gerektiğini
düşünüyordu ve bu anlamda merkeziyetçi politikadan yanaydı.
Stolıpin, Rusya’daki ihtilal hareketlerine engel olmak ve durdurmak niyetindeydi.
Rus muhafazakârları ve milliyetçilerinin desteği ile bir nevi liberal-muhafazakâr
rejim kurma yolunda bütün sosyalist hareketler ile amansız bir mücadele
yürütüyordu. Menşevik ve Bolşevik liderler takip altındaydı. 1907 yılı başında Lenin
ve arkadaşlarının tutuklanması kararı çıkarıldı. Bu kararı haber alan Lenin,
Finlandiya yoluyla İsviçre’ye kaçtı. Lenin’in bu ikinci kaçışı on yıl kadar sürdü ve
ancak 1917’de ikinci ihtilal patlak verdiğinde geri dönebildi.7
Bolşeviklerin II. Duma’da güç kazanmaları, siyasi hayatı yönlendirici bir takım
müdahalelerde bulunmalarını sağlamıştı. Lenin, Bolşevikleri yönlendiriyor ve
hükümete karşı mücadele edilmesi yönünde direktifler veriyordu. Duma’nın
faaliyetlerine başlamasının ardından bu faaliyetler açığa çıkınca, bunu önlemeye
yönelik bir takım adımlar atıldı. Stolıpin, 55 mebusun askeri mahkemeye sevk
edilmesini önerdi. Kadetler ise, hükümetin bu tutumunun aceleci olduğunu, ancak
bir soruşturma neticesinde bunun yapılması gerektiğini belirttiler. Başbakan bu
teklife sıcak bakmayarak, hükümet darbesi ile 3 (16) Haziran 1907’de Duma’yı
dağıttı. Bu karar, demokratik olmamakla birlikte kanuna uygun bir karardı. Stolıpin,
bu anlamda önemli yetkilere ve her türlü ihtilalci hareketi önleme yolunda yasal
desteğe sahipti. Bundan aldığı güçle Duma’yı dağıttığı gün yeni bir seçim kanunu da
hazırladı ve bu seçim kanunu ile artık Duma, hükümetin kontrolünde ve daha çok

A. F. Smirnov, Gosudarstvennaya Duma Rossiyskoy İmperii 1906-1917, Moskva 1998, s. 254.
Pyötr Kabıtov, P. A. Stolıpin: Posledniy Reformator Rossiyskoy İmperii, Samara 2006, s. 129-134.
6 Ostapçuk, “P. A. Stolıpin i Rossiyskiy…, s. 153.
7 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Ankara 2010, s. 400.
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Rus kökenli vekillerin faaliyet gösterebileceği bir yapıya dönüşecekti.8 Buna göre;
taşralardan merkeze gelecek temsilciler önemli oranda azaltılıyordu. Polonya'dan
gelecek temsilcilerin sayısı 36'dan 12'ye düşüyor ve iki Rus kökenli temsilci
öneriliyordu. Kafkasya’dan gelecek temsilcilerin oranı da 29’dan 10’a indiriliyordu.
Türkistan’daki durum daha farklıydı. Orada seçimler için uygun ortamın olmadığı
belirtilerek, temsilcisi olmayan bir bölgeye dönüştürülüyordu. Bu yöntem ile
Başbakan Stolıpin, milli ülküler besleyen toplumların Duma’da ayrılıkçı gruplar
oluşturabilmelerini ve Rusya siyasi hayatına yön vermelerini önlemiş oluyordu.
Duma Rus kimliğine büründürülüyordu.9
3 Haziran 1907 seçim kanunu ile gelen yeni düzende en önemli değişiklik temsil
oranlarında oldu. Buna göre Aralık 1905 seçim kanunu ile karşılaştırıldığında
aşağıdaki şekilde bir farklılık ortaya çıkıyordu.
Aralık 1905

3 (16) Haziran 1907

1 toprak sahibi oyu =
3 burjuva oyu
15 köylü oyu
45 işçi oyu

1 toprak sahibi oyu =
4 üst tabaka burjuvazi oyu
65 küçük burjuvazi oyu
260 köylü oyu
543 işçi oyu

Bu anlamda 1905 İhtilalinin hemen ardından sosyal ve siyasi hayatta ortaya çıkan
özgür ortam, bir süre sonra yerini iktidarın sıkı kontrolüne bıraktı. Şiddetli bir seçim
kampanyasının ardından Stolıpin, nihayet Duma’yı istediği yapıya kavuşturdu.
Duma’nın hâkim partisi Oktyabristler oldu. Onların reisi en etkili toplumsal
figürlerden biri olan A. İ. Guçkov idi. Guçkov, Stolıpin ile birlikte Rusya’nın kendini
yenilemesi üzerine ittifak yaptı. Stolıpin, III. Duma ile birlikte otoriter bir tavır
sergilemeye başladı ve kendisinin hâkimiyetini kabul edenler ile çalışmayı tercih
etti.10
Oktyabristler, üçüncü Duma’da 442 vekillikten 300 ünü (Praviye ve Oktyabristler)
alarak, Guçkov’un liderliğinde Duma’nın etkin gücü olduktan sonra, ilk iki
Duma’nın neden başarılı olamadığı konusunda Kadet Partisi’ni suçladılar. Onlara
göre, Kadet Partisi yeterince vatansever ve milliyetçi temellere dayanmıyordu ve
Rusya’da bu ilkelerden destek alan bir yapı ancak iktidarda tutunabilirdi. Stolıpin de
bu düşünceyi destekliyordu. A. İ. Guçkov, Duma’daki kendi eylemsel programını
Rus ordusu ve Rus milli çıkarları üzerine kurmaya niyetliydi. Bu konuda Stolıpin ile
birlikte hareket ettiği ve birçok konuda fikir alışverişi yaptıkları11 iddiaları
bulunmaktadır.

Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan…, s. 395.
Smirnov, Gosudarstvennaya Duma Rossiyskoy İmperii…, s. 339-340; Kezban Acar, Ortaçağ’dan
Sovyet Devrimi’ne Rusya, İstanbul 2009, s. 348.
10 Aleksandr İzgoyev, “P. A. Stolıpin: Oçerk Jizni i Deyatel’nosti”, Ekonomiçeskaya Politika, Sayı:
6, Moskva 2012, s. 80-83.
11 Smirnov, Gosudarstvennaya Duma Rossiyskoy İmperii..., s. 341; İzgoyev, “P. A. Stolıpin: Oçerk
Jizni…, s. 86.
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Stolıpin, bu dönemde Duma’da ve Devlet Konseyi’nde kendi “agrarnıy reform” u
(tarım reformu) üzerine çalışıyordu. Üçüncü Duma’nın ilk iki üç yılı bu reformun
tartışmaları ile geçti. Stolıpin reformları arasında en önemsenen ve anlam verilen
reform da bu idi. 9 Kasım 1906’daki toprak reformu tasarısı öz itibariyle bir sosyal
devrim niteliğindeydi.
Rusya’daki ihtilal hareketlerini önlemenin, köylülerin sorunlarını çözmekten
geçtiğinin farkında olan Stolıpin, bu anlamda özel bir emek harcadı. Köylü işleri ile
hem toprak sahibi olması hem de bu konuda görevler alması nedeniyle yakından
ilgilenmeye 1880 li yıllarda başlamıştı. 1885’te Rusya Ziraat Bakanlığı’nın köy üretimi
ve toprak bölümünde çalışmaya başladı. Burada birçok görevin yanı sıra, köylü işleri
ile ilgili çıkacak yayınlar ile ilgileniyordu. Buradaki görevi sırasında ve daha sonra
Grodno’ya vali olarak atanması ile birçok vilayette dolaşma imkânı buldu ve orada
köylülerin içinde bulunduğu koşulları yakından inceledi. 1902 yılında Grodno
Guberniyası bünyesinde oluşturulan köylülerin ihtiyaçlarına dair komisyona
başkanlık eden Stolıpin, komitenin açılış konuşmasında “hutor” denen küçük
yerleşim birimlerine iskân ve kırsal ekonominin geliştirilmesi için devlet kredisi
sisteminin kurulmasına dikkat çekti. XIX. yüzyıl sonlarında Grodno Guberniyası’nda
“hutor” usulü 24 köye yerleşim yapıldı. Bu sayı her yıl artış gösterdi. Saratov
guberniyasına vali olarak atanmasının ardından Stolıpin, birçok köyü gezerek
köylülerin memnuniyetsizliğini gidermeye ve 1903-1906 yıllarında baş gösteren
köylü isyanlarını bastırmaya mesai harcadı.12
Stolıpin bu seyahatlerin ve köylüler ile temasın ardından köylü meselesinin çok
yönlü olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini anladı. 1905 yılında hazırladığı
raporunda, toprağa duyulan ihtiyaç ve tarımsal karmaşanın kendisi, köylülerin zorlu
koşullardan kurtulabilmesi için yapılması gerekenleri anlatıyor diyerek konunun
ciddiyetini aktarıyordu. Sorunun çözümü açısından yeni bir toprak yapılanmasının,
yalnızca ekonomik bir gereklilik değil aynı zamanda devletin de güçlenmesi için
kaçınılmaz bir süreç olduğunu belirtiyordu. Ona göre; köylünün ortak toprak
kullanımından dolayı memnuniyetsizliğini gidermek için, iyi üreten köylülere devlet
arazisinden veya banka desteği ile toprak vermek, sorunun çözümü için katkı
sunabilirdi.13
Stolıpin’in politik programını tam anlamı ile anlamak için, onun başbakan ve içişleri
bakanı olarak yaptığı konuşmalar büyük önem arz etmektedir. Bu konuşmalar, farklı
zamanlarda Devlet Duması, Devlet Konseyi ve özel toplantılarda yapılmıştır.
Stolıpin’in konuşmaları, alışılmışın dışında güzel ifadelerle süslü, içten bir ses ve
vatansever hislerle yüklüydü. Köylü meselesi üzerine konuşmaları, Stolıpin’in
reformcu kimliğini ortaya koymaktadır. Ona göre; köylü fakir oldukça, kendine ait
toprak edinmedikçe ve bir toprak ağasının himayesinde kaldıkça, onu yazılı hiçbir
kanun düzlüğe çıkaramayacak ve özgürlük sunamayacaktı. Toprak insanı değil,
insan toprağı yönetmeliydi. Stolıpin, köylüler ile ilgili sıkıntıları giderme noktasında
Nisan 1907’de şu sözleri sarf ederek, bu konuda niyet ortaya koyuyordu. “Hükümet,
köylü mülk edinme konusunu gündeme getirmek, köylüleri zengin ve yeterli görmek istiyor.
V. G. Tukavkin, Velikorusskoye Krest’yanstvo i Stolıpinskaya Agrarnaya Reforma, Moskva 2001, s.
159-160.
13 Tukavkin, Velikorusskoye Krest’yanstvo..., s. 161.
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Çünkü eğer yeterlilik ve memnuniyet var ise o zaman aydınlanma ve gerçek anlamda
özgürlük olacaktır.” Ancak, bütün bu sözler onu devletçi kimliğinden
uzaklaştırmıyordu. Eğer yapılacak bir şey var ise, bu devlet tarafından yapılmalıydı.
Stolıpin, II. Duma’nın bir oturumunda yaptığı konuşmada kendisinin ihtilal
hareketlerine karşı duruşunu ve devletçi kimliğini ortaya koyuyordu. Ona göre,
Hükümetin reform çabaları ile uyuşmayan bakışlar iyi niyetli değildi. “Devletçi
bakışın karşısında olanlar radikal bir yolun peşindedirler ve Rusya’yı tarihi köklerinden ve
kültüründen koparmayı istiyorlar. Onlar için büyük değişim lazım, ancak bize Büyük Rusya
gerekiyor.”14 Bu konuşmadaki “bize Büyük Rusya gerekiyor” sözü Stolıpin ile
özdeşleşmiş ve onun politikalarını tanımlamak için kullanılagelmiştir.
“Büyük Rusya” yı gerçekleştirmek için devlet otoritesi her alanda kendini
gösteriyordu. 1905 İhtilali sonrasında İmparatorluğun çeşitli vilayetlerinde ilan
edilen sıkıyönetim ile toprak bütünlüğüne zarar verebileceği düşünülen her türlü
unsur ile mücadele ediliyordu. Mayıs 1905’de Rusya’nın büyük şehirlerinde ilan
edilen sıkıyönetim, yılsonuna kadar büyük şehirlere bağlı bölgelere de yayıldı.
Sıkıyönetim valileri diye adlandırılan valiler dönemi başladı ve bu süreç 1909 yılına
kadar devam etti.
P. A. Stolıpin, Petersburg Askeri Bölge komutanı Knez Nikolay Nikolayeviç’e 27
Ocak 1908’de gönderdiği mektubunda, Petersburg ve onun çevresindeki
vilayetlerdeki
olağanüstü
durumun
ciddi
önlemleri
gerektirdiğinden
bahsetmekteydi. İmparatorluğun başkentinin güvenliği ve doğal olarak devletin
güvenliğini sağlamak için bunun vazgeçilmez olduğunu bildiriyordu. Devlet
görevlilerine suikast düzenleyebilecek ve burjuvaların mallarını gasp edebilecek
kişiler, askeri sıkıyönetim gereğince yakalanmalı ve yargılanmalı idi.15
Stolıpin, ihtilal hareketlerine karşı alınacak önlemlerde, sıkıyönetimin ruhuna
uyulmasını ve en sert kararların istisnasız uygulanmasını istiyordu. Bu konuda
yeteri özeni göstermemekle suçladığı Nikolay Nikolayeviç’in yardımcısı M. A.
Gazenkampf’ı, şu sözlerle eleştiriyordu: “Gazenkampf’ın esnek tavırları, hükümeti zor
duruma düşürmekte ve askeri hukuktan kaynaklanan uygulamaları akamete
uğratmaktadır”.16 Nikolay Nikolayeviç, Stolıpin’in bu uyarılarına karşı
Gazenkampf’dan bu konuda bir savunma hazırlamasını istedi. Gazemkampf
raporunda, Stolıpin’in suçlamalarına aksine hukuka uygun davrandığını, idam
cezası almış bazı mahkûmların cezasını müebbete çevirirken vicdanının sesini
dinleyerek yine hukuka sadık kaldığını iddia etmiştir. Stolıpin, buna ikna olmayarak
1905 İhtilal hareketinin soygun ve yağma suçları ile gerçekleştiğini ve en ufak bir
merhamet göstermeksizin suçluların cezalandırılması gerektiğini cevabı mektubunda
Nikolay Nikolayeviç’e iletti.17
Kafkasya’da 1905 sonrası ihtilal hareketlerindeki artış, Rusya Hükümeti’nin bu
bölgeye ayrı bir önem vermesine neden oldu. 1908-1909 yıllarında Stolıpin, hızlı ve
etkili kararlar almak adına Kafkasya’daki idari yapıyı reforme etmeyi amaçladı. 26
Tukavkin, Velikorusskoye Krest’yanstvo…, s. 161-162.
P. Sadıkov, “P. A. Stolıpin i Smertnaya Kazn’ v 1908 g.”, Krasnıy Arhiv, Cilt 19, MoskvaLeningrad 1927, 217.
16 Sadıkov, “P. A. Stolıpin i Smertnaya…, s. 216.
17 Sadıkov, “P. A. Stolıpin i Smertnaya…, s. 218-220.
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Şubat 1905’de Kafkasya Genel Valiliği kaldırılarak, Kafkasya Naibliği yeniden tesis
edilmişti. Naib, bütün Kafkasya ordularının komutanı, Kazak birliklerinin atamanı
ve Kafkasya’nın en üstteki yöneticisi idi. İdari olarak İmparatora bağlı olmakla
birlikte, bakanlar kuruluna bağlılığı sınırlı ve belirsiz bir durumdaydı. Kafkasya
Naibi Vorontsov-Daşkov, bölgedeki gelişmelere yeterli müdahalede bulunmadığı
gerekçesiyle bakanlar kurulu ve milletvekilleri tarafından sık sık eleştiriliyordu.
Kafkasya’daki yönetime dair Duma’da 1908-1909 arası birçok tartışma yaşandı. V. M.
Purişkeviç ve N. E. Markov, Kafkasya yönetimini etkisiz olmakla suçluyor ve onun
bakanlar kuruluna bağlı olmasını talep ediyorlardı. Ancak Vorontsov-Daşkov, Çar’a
yakınlığı sayesinde Kafkasya Naibliği’ni ayakta tutmayı başardı. Esasen ona göre de,
naibliğin köklü bir değişime ihtiyacı vardı, ancak Rusya’nın bölgedeki hâkimiyetini
tehlikeye atmamak için uygun zamanın beklenilmesi gerekiyordu.18
Stolıpin ve Kafkasya naibi Vorontsov-Daşkov arasında ciddi bir çekişme
yaşanıyordu. İkisi de, bölgede devletin otoritesinin sağlanmasını kendi anlayışları ile
uygulamak isteyen farklı kişiliklere sahiptiler. Kafkasya’daki ihtilal hareketlerinin
sebepleri ve nasıl önlenmesi gerektiği konusunda da farklı düşünüyorlardı. Stolıpin,
sertlik yanlısı bir politika uygulanması taraftarıyken, Daşkov liberalizm yanlısı bir
tutum takınıyordu. Sertlik yanlısı politikaların ihtilal eğilimini arttıracağından endişe
duyan Vorontsov-Daşkov, Kafkasya’daki koşullar ile uyum göstermediğini
düşündüğü hükümet politikalarını “ne yazık ki Kafkasya Petersburg içindir” sözleri ile
eleştiriyordu.19
İmparatorluğu dağılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakan bir diğer önemli husus, din
alanında kendini gösteriyordu. Bu anlamda Stolıpin, devletin dini alanda bir takım
düzenlemeleri gerçekleştirmeden rahata kavuşamayacağını düşünüyordu. Rusya’da
vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin bazı düzenlemeler olmakla birlikte, Rus ve
Ortodoks kökenlilerin egemenliği ve devlet kademelerinde onların yer bulması söz
konusuydu. Diğer toplumların dini özgürlüğü daima tartışmalı bir konu olarak
gündemdeydi. Bu konu, 1905 İhtilali’nin ardından daha sık konuşulmaya ve
tartışılmaya başlanmıştı. 17 Nisan 1905 tarihli “Dini Hoşgörünün Güçlendirilmesine
Dair” kanunun kabulü, bu tartışmaların ardından gerçekleşti. III. Duma’nın 1 Kasım
1907’de çalışmalarına başlamasının ardından Stolıpin hükümeti, vicdan hürriyeti ile
ilgili yedi kanun taslağını Duma’ya sundu. Bu tasarılar sırası ile din
değiştirmelerdeki yasağın kaldırılması ve serbest geçiş imkânı verilmesi, devletin
Ortodoks ve Slav olmayanlar için bir takım yeni haklar verilmesi, ibadet
özgürlüğünün sağlanması, Ortodoks ve Slav olmayan toplumların eğitimine dair,
farklı dinlere mensup olanlar arasındaki evliliğe dair kısıtlamaların kaldırılması,
düşünce özgürlüğü ve son olarak Katolik manastırlarına yeni kabullerdeki
sınırlamaların kaldırılması konuları ile ilgili idi.20

A. Yu. Bahturina, “P. A. Stolıpin i Upravleniye Okrainami Rossiyskoy İmperii”, Rossiyskaya
İstoriya, Sayı: 2, Moskva 2012, s. 118.
19 Sokolov, “Namestnik Kavkaza İ. İ. Vorontsov-Daşkov…, s. 45.
20 Aleksandra Andreyevna Dorskaya, “Deyatel’nost’ Komissii po Veroispovednım Voprosam
Gosudarstvennoy Dumı III Sozıva (1907-1912), Aktual’nıye Problemı Parlamentarizma: İstoriya i
Sovremennost’ / Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferanstsiya 2013, Sankt-Peterburg 2013, s. 153.
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22 Kasım 1907’de Duma’da Oktyabristlerden 31 milletvekilinin önerisi ile din ve
kilise meseleleri üzerine çalışacak bir komisyonun kurulması için teklif verildi.
Neticede bir Din İşleri Komisyonu’nun kurulması kararlaştırıldı. Bu komisyondan
beklentiler büyüktü. Rusya’nın o dönemde toplam nüfusunun %30’u Ortodoks ve
Slav olmayanlardan oluşuyordu.21
Din İşleri Komisyonu’nun başkanı olarak Holm piskoposu Evlogiy atandı. Bu atama,
Duma’nın Müslüman temsilcilerinin tepkisini çekti. Komisyon esas olarak Ortodoks
olmayanların sorunları ile ilgileneceğinden, böyle bir komisyonun başına bir
Ortodoksun getirilmesi iyi niyetli bir hareket olarak yorumlanmadı.17 Mart 1908’de
Evlogiy istifa ettiğini açıkladı. İstifanın bu tartışmalar neticesinde mi, yoksa
Piskoposluğun böyle bir komisyona sıcak bakmamasından mı kaynaklandığı
tartışmalı bir konu olarak tarihteki yerini aldı.22
Komisyon ilk olarak hükümetin sunduğu, devletin Ortodoksluk dışında diğer
inançlara nasıl bakacağı hakkındaki kanun tasarısı üzerinde çalışmaya başladı. Bu
konuda rapor tutmak üzere Pskov Guberniyası’ndan (vilayet) hukukçu ve toprak
sahibi A. N. Tkaçev görevlendirildi. Onun vardığı sonuçlar şu şekildeydi:
1) Bütün “inovertsı” (Ortodoks olmayan) ler için devletin bir kurumunun
olması ve onların himaye edilmesi,
2) İçişleri bakanlığının yasa tasarısını geri çektirerek, onu yukarıdaki
maddenin içeriğine göre yeniden hazırlatmak,
3) Her bir kişi ve toplum dini özgürlüklerini tam olarak kullanmalı veya dini
reddetme ve kendi vicdanının arzu ettiğini yapabilmeli, bu konuda
kimseye hesap vermemeli,
4) Rus ve Ortodoks olmayanlar için mülkiyet ve diğer hususlarda hiçbir
sınırlama olmamalı.
Tkaçev tarafından hazırlanan bu rapor, komisyon üyeleri tarafından büyük öfke ile
karşılandı. Komisyon bu maddelerin her biri üzerinde tartışmalar yürüttü ve
nihayetinde bu tartışmalar Duma’ya taşındı. Tartışmaların bir yönünde de
Ortodoksların hâkimiyetini kaybetmesini istemeyen, Ortodoks kiliselerinin bağlı
olduğu Sinod yer alıyordu. Başbakan Stolıpin, Sinod’un yasa tasarıları üzerindeki
değerlendirmelerini iyi okumakla birlikte, tasarılar üzerinde bir değişikliğe gitmekte
acele etmedi. Ancak 1909 Nisan ayında “bakanlık krizi” ortaya çıktı. Devlet
Konseyi’nin sağcı üyeleri başbakanı ve Duma’yı, İmparatorun yetkilerini kendilerine
mal etmekle suçladılar. A. Ya. Avreh’in görüşlerine göre bu krizin önemli sonuçları
oldu. Stolıpin bu kriz sonrasında, gerçekleştirmek istediği reformlardan taviz vermek
durumunda kaldı. Çok önemsediği tarım reformuna itiraz gelmemesi için, “devletin
farklı din mensuplarına karşı tutumu” ve “din ve vicdan hürriyeti” konularında
hazırladığı yasa tasarılarını geriye çekti. Kabul edilen tasarı yalnızca din
değiştirmelerdeki sınırlamaların kaldırılması üzerineydi.23
Stolıpin, İmparatorluğun bütünlüğünün korunmasının ülkedeki ayrılıkçı milli
eğilimlerin sonlandırılması ile mümkün olacağına inanıyordu. Bunun için bir takım
idari düzenlemeler yapmayı gerekli buluyordu. 1911 yılında “Rusya’nın devlet
Dorskaya, “Deyatel’nost’ Komissii po Veroispovednım…, s. 154.
Dorskaya, “Deyatel’nost’ Komissii po Veroispovednım…, s. 155.
23 Dorskaya, “Deyatel’nost’ Komissii po Veroispovednım…, s. 157-158.
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yönetiminde yeniden yapılanma projesi” ni ortaya koydu. Bu projeye göre, mevcut
iktidar organlarına ek olarak bir Milliyetler Bakanlığı öneriliyordu. Bu yeni yapılanma,
her bir milletin kültür ve dini gereklilerini karşılama görevini yürütecekti. Bu
anlamda vatandaşlar arasında eşitlik temelleri atılmış olacaktı. Stolıpin’e göre,
ayrılıkçı fikirler Rusya İmparatorluğu’nun komşuları tarafından onun zayıflatılması
için kullanılıyordu. Ona göre, Rusya’nın düşmanları onu parçalamak adına her türlü
çabayı göstermekteydi.24
Stolıpin, Türk ve Müslüman kökenlilerin ayrılıkçı hareketlerde bulunmalarını
devletin bekası açısından ciddi bir tehlike olarak görüyordu. Bu dönemde
Pantürkizm ideolojisinin Müslümanlar arasında aktif bir yayılma gösterdiğine
inanılıyordu. Stolıpin’e göre, ayrılıkçı eğilimler dışarıdan yapılacak müdahaleler
neticesinde güç kazanabilir ve nihayetinde amacına ulaşabilirdi. 1910 yılı Ekim
ayında, İçişleri Bakanı Stolıpin imzası ile guberniyalara gönderilen yazıda, Genç
Türklerin, Osmanlı topraklarında güçlendiği ve Rusya topraklarında da Panislamizm
ve Pantürkizm fikirlerini yaymayı amaçladıkları belirtiliyordu. Mekke’den Rusya’ya
dönen hacıların bu amaç uğruna hizmet ettikleri iddialarına değinerek, bu konuda
Rusya’nın endişelerini iletti. Stolıpin, Rusya’daki Müslümanların önemli bir
çoğunluğunun Osmanlı Devleti’ni dini ve siyasi merkez olarak gördüklerinin altını
çizerken, Türk tarafının Rusya aleyhine gerçekleştirilen bu eylemlerin önemli etkileri
olabileceğini belirtiliyordu. Bu tehdidin önlenmesi için bütün valilerden gerekli
önlemleri almasını istiyordu. Bu önlemlerden en önde geleni Osmanlı topraklarından
Rusya’ya gelen herkesin takip edilmesi ve Rusya için zararlı faaliyetlerinin fark
edilmesi halinde yakalanmalarını talep ediyordu.25
Ocak 1911’deki konuşmasında, Müslümanlar arasında yayılan Pantürkizm etkisine
vurgu yapıyordu. Bununla birlikte, Rusya Müslümanlarının ayrılma ve Türkiye
himayesinde yaşama arzuları endişe uyandırıyordu. Bu sorunun derinleşmesi, onun
çözümü bakımından alınacak önlemleri üç başlık halinde özetliyordu:26
1- Ortodoks kiliselerin konumunu güçlendirmek ve eğitim noktasında
aktifliğini arttırmak,
2- Okullardaki eğitimi devlet ve toplumun yararına uydurmak, kültür
eğitimini arttırmak,
3- İdari tedbirler yolu ile Müslümanlar üzerinde kontrolü arttırarak, onun
etkilerini gözlem altında tutmak.
Alınacak bu önlemlerde, ilk maddede belirtilen hususun misyoner bir karakter
taşımaması ve Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılanarak, ayrılıkçı hareketleri
güçlendirmemesi gerekiyordu. Rusya Müslümanlarının devlet işlerinden uzak
tutulmaları, Başbakan Stolıpin’in görüşüne göre İslam Dini Kurumları ile ilgiliydi.
Onlar özel bir konuma sahiplerdi ve devlet tarafından kontrol edilmiyorlardı ve bu
kurumlarda ayrılıkçı propagandalar yürütülüyordu. Bu meselenin bu boyutlara
gelmesinin nedenleri, Müslüman dini kurumlarında eğitim verenlerin ya
yurtdışından gelen yabancılar olması veya yurtdışında eğitim almış gelen Rusya
Fedor Sergeyeviç Sosenkov, “P. A. Stolıpin o Yedinstve Rossiyskoy İmperii”, Vestnik
Vladimirskogo Yuridiçeskogo İnstituta, Sayı: 2 (43), Vladimir 2017, s. 177.
25 STSA, Fond 17, op. 2, d. 1133, list 1.
26 Sosenkov, “P. A. Stolıpin o Yedinstve Rossiyskoy İmperii…, s. 175.
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Müslümanları olmasından kaynaklanıyordu. Öğretim aracı olarak yurtdışında
yayınlanmış kaynaklar kullanılıyordu. Başbakan Stolıpin, bu örneklerin çoğalmaması
için bundan sonraki süreçte iyi gözlem yapılmasını gerekli buluyordu. Bu
önlemlerden en öncelikli olanı, Müslümanların eğitimi noktasında Müslüman din
adamlarının yardımı ile yeni program oluşturmak idi. Bunun ardından aktif ve
hazırlıklı bir kontrol mekanizmasının kurulması gerekiyordu. Müslüman
çocuklarının aldıkları eğitimin pedagojik olarak düzenlemesini savunan Stolıpin,
özel Müslüman eğitim kurumlarının sınırlandırılması ve yurtdışından gelen ders
kitaplarının yasaklanmasını istiyordu.27
Stolıpin düşüncesinde, Müslümanlar Rusya’nın geleceğinde ciddi bir tehdit
potansiyeline sahipti. Muhtemel bir savaş halinde Rusya Müslümanları, Osmanlı
Devleti’nin yanında yer alacak ve Rusya’nın toprak bütünlüğünü tehlikeye sokacak
süreci başlatmış olacaklardı. Bu endişeler, Rusya’daki Müslümanları da derinden
etkiliyordu. Petersburg’a bağlı Kronştandt adasında Müslümanların cami inşa etme
istekleri, Stolıpin’in endişeleri yüzünden gerçekleştirilememiştir. 1910 yılında
Aliekber Bedritdinoviç öncülüğünde Müslümanlar, yerel idareye başvurarak
askerler ve halkın birlikte ibadet edebilecekleri bir cami inşası için yardım toplamaya
izin istediler. Bir süre sonra bir komisyon oluşturuldu. İnşa edilecek caminin planını
çizen G. A. Kosyakov da komisyon üyeleri arasında yer alıyordu. Stolıpin, caminin
inşası için para toplanmasına ve caminin inşa edilmesine engel oldu. Ona göre bu
cami yalnızca dini ibadet yeri gerekçesi ile inşa edilmiyordu. Asıl amaç siyasi idi ve
Panislamistler kendi kontrollerinde olacak bir cami istiyorlardı.28
Sonuç olarak, Stolıpin Rusya’da monarşiyi ve süregelen düzeni korumak için büyük
çaba harcadı ve bu anlamda ihtilal hareketlerinin karşısında durdu. İmparatorluğun
toprak bütünlüğünü tehlikeye sokacak her türlü ayrılıkçı hareketi önlemeye ve Rus
milliyetçiliği dışında başka bir milliyetçiliği tanımamaya meyilli bir politika izledi.
1910 yılı sonlarına doğru Stolıpin ve Çar II. Nikolay arasında, monarşiye karşı oluşan
tehdit konusunda anlaşmazlıklar yaşandı. Çar, onun bazı reformlarından ve otoriter
tavrından rahatsızlık duyuyordu. Toprak reformunu gerçekleştirme ısrarı, hükümet
ile devlet şurası arasında ihtilafa sebebiyet verince, Stolıpin Çar’ın gözünden düştü.
Bunun ardından Stolıpin’in istifa etmesi kamuoyunun beklediği bir şeydi. Bu
gerçekleşmedi ancak kısa bir süre sonra Stolıpin, D. Bagrovım tarafından Kiev’de
suikaste uğradı. Katilin polis gizli teşkilatına mensup olduğu ortaya çıktı.29
Stolıpin’in, monarşiden anayasal düzene geçiş sürecinden anladığı, monarşi aleyhine
bir duruş sergilememek idi. Hatta anayasal düzen, onun açısından monarşiyi
kurtarmak için bir araç niteliğindeydi. Stolıpin anayasal düzen bakanı ve başbakanı
olmak istiyordu. “Oktyabristler” ile birlikte hareket etmesi nedeniyle “sağcımuhafazakâr”, reform tasarıları ile de “sol görüşlü” olarak görenler vardı.
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29 Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan…, s. 403.
27
28

45

MUSTAFA TANRIVERDİ

Kaynakça
Arşiv
Sakartvelos Tsentraluri Saistorio Arkivi (Stsa)-(Gürcistan Merkez Tarih Arşivi)
Kitap ve Makaleler
Acar, K. (2009). Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne Rusya. İstanbul.
Bahturina, A. Yu. (2012). P. A. Stolıpin i Upravleniye Okrainami Rossiyskoy İmperii.
Rossiyskaya İstoriya, Sayı: 2, Moskva: 108-120.
Bekkin, R. (2016). Musul’manskaya Obşina Kronştadta XIX-Naçala XX v. Gasırlar
Avazı, Cilt 1-2, Sayı: 82-83, Kazan: 238-245.
Butırskaya, İ. G. (2013). Natsional’nıy Vopros v Rossii na Materialah Tret’ey
Gosudarstvennoy Dumı. Fundamental’nıye i Prikladnıye İssledovaniya v
Sovremennom Mire, Sayı: 3, Sankt-Peterburg: 98-108.
Dorskaya, A. A. (2013). Deyatel’nost’ Komissii po Veroispovednım Voprosam
Gosudarstvennoy Dumı III Sozıva (1907-1912). Aktual’nıye Problemı
Parlamentarizma: İstoriya i Sovremennost’ / Mejdunarodnaya Nauçnaya
Konferanstsiya 2013. Sankt-Peterburg: 153-162.
İzgoyev, A. (2012). P. A. Stolıpin: Oçerk Jizni i Deyatel’nosti. Ekonomiçeskaya Politika,
Sayı: 6, Moskva: 80-112.
Kabıtov, P. (2006). P. A. Stolıpin: Posledniy Reformator Rossiyskoy İmperii. Samara.
Kurat, A. N. (2010). Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar. Ankara.
Ostapçuk, L. B. (2006). P. A. Stolıpin i Rossiyskiy Parlamentarizm. Parlamentarizm v
Rossii: Problemı i Perspektivı, Sankt-Peterburg: 152-158.
Sadıkov, P. (1927). P. A. Stolıpin i Smertnaya Kazn’ v 1908 g. Krasnıy Arhiv, Cilt 19,
Moskva-Leningrad: 215-221.
Smirnov, A. F. (1998). Gosudarstvennaya Duma Rossiyskoy İmperii 1906-1917. Moskva.
Sosenkov, F. S. (2017). P. A. Stolıpin o Yedinstve Rossiyskoy İmperii. Vestnik
Vladimirskogo Yuridiçeskogo İnstituta, Sayı: 2 (43), Vladimir: 171-178.
Svyatoslav, R. (2014). Stolıpin, Moskva.
Tukavkin, V. G. (2001). Velikorusskoye Krest’yanstvo i Stolıpinskaya Agrarnaya Reforma.
Moskva.

46

100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

RUSSIAN REVOLUTION OF THE 1917 AND AZERBAIJAN
JAMIL HASANLI *

World War I brought Russia unforeseen disaster. Along with the overthrow of the
tsarist monarchy in Russia, the revolution of February 1917 was a blow to the
Russian empire, spawning national liberation movements in that “prison of nations.”
The overthrow of the monarchy sped up the political processes taking place in the
South Caucasus. One of the first steps of the Provisional Government that was
formed after the revolution was the creation of a special institution to govern the
South Caucasus. On March 9, the Special Transcaucasian Committee (OZAKOM)
was created to govern the region. Its members were drawn from the State Duma, and
it was chaired by the Russian Constitutional Democrat Vasiliy Kharlamov, a Cossack.
The Committee consisted of the Social Federalist Kita Abashidze succeeded by
Menshevik Akaki Chkhenkeli from Georgia, Azerbaijani Constitutional Democrat
Mehmet Yusif Jafarov (who later occupied the position of Minister of Foreign Affairs
in the fourth cabinet of the government of the Azerbijan Republic), and Armenian
Constitutional Democrat Michael Papajanov (Papajanian).1
The Special Committee was directly subordinate to the Provisional Government. As
this institution was created for the management of civil issues, it did not have
legislative authority. Due to its limitations, the Committee was overwhelmed by
events. The growing trend of the Transcaucasian nations toward autonomy and
political freedom, inspired by the February revolution, along with the legalization of
the activity of numerous national parties and organizations as well as increased
interest on the part of the international community, seriously complicated matters for
the government of the South Caucasus.
Azerbaijanis were expecting a lot from the February revolution, which had resulted
in the overthrow of the monarchy. Intellectuals of the country, who had taken an
active part in the national movement and its political activity since the turn of the
century, welcomed the upheaval. According to Mehmet Emin Rasulzade, “the
revolution of 1917 would give freedom to condemned classes and independence to
condemned nations.”2 As soon as news of the revolution reached Baku, different
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national groups, the council of oil producers, and other organizations joined to create
an Executive Committee of Social Organizations to govern the city, chaired by rightwing Menshevik Luka Bych. Mehmet Hasan Hajinski and Mehmet Emin Rasulzade
represented the Azerbaijani population. Meanwhile, the Bolsheviks, now legal after
the February revolution, were becoming increasingly active, but only nine of fiftytwo members of the newly formed Baku Soviet of Workers’ Deputies, elected on the
March 6 by some 52,000 workers and employees, were members of the Bolshevik
party.3 Although the first meeting of the Soviet was chaired by Menshevik Grigorii
Ayolla, on March 8, Bolshevik Stepan Shaumian, returning from exile, was elected
chairman. Soon thereafter, he had to hand over his post to the leader of the SocialistRevolutionaries, Sako Saakian.4
On March 27, representatives of Muslim organizations and societies in various
localities met in Baku to form the Muslim National Council with a temporary
executive committee chaired by lawyer Mehmet Hasan Hajinski, who later became
the first Minister of Foreign Affairs of the Azerbaijan Republic. The Musavat
(Equality) party, founded in Baku in 1911 by Mehmet Emin Rasulzade, had the
greatest weight in the Council, and it soon emerged as the all-Azerbaijani party. In
the election to the Baku Soviet held in October 1917, the Musavat party collected
nearly 40 percent of all the votes cast: 9,617 votes of some 25,000. Despite the fact that
the elections were held at a time considered to be favorable for them, the Bolsheviks
gathered only 3,823 votes, while the Socialist-Revolutionaries received 6,305,
Mensheviks 687, and Dashnaks (Armenian Revolutionary Federation) 528.5 The
October elections demonstrated which party was the strongest. This success was due
to the fact that the Muslim masses were being attracted to political processes and to
the demands of national organizations to grant Muslims full political rights.
The idea of national and territorial independence was discussed for the first time at
the Congress of Caucasian Muslims held in Baku on April 15–20, 1917. The Musavat
party and the Turkic Federalist party founded in Ganja (then called Elizavetpol)
under the leadership of Nasib bey Usubbeyov (Yusifbeyli) and Hasan bey Aghayev
after the February revolution emerged as the dominant political organizations. After
long debates, the congress passed the following resolution on the national issue: “The
federal democratic republic is to be recognized as the best structure for securing the
interests of Muslim nations within the Russian state system.”6
An argument between Turks who were in favor of territorial autonomy and Islamists
and Socialists who were in favor of national cultural autonomy lasted for 10 days
after the conclusion of the congress and continued at the All-Russian Congress of
Muslims held in Moscow on May 1, 1917. At the Moscow congress, Socialists
justified their objection to territorial autonomy by stating that it would undo the
achievements of the revolution and that within a framework of national cultural
autonomy, the Russian central government would act as the guarantor of the

Баку (Baku), March 9, 1917.
Cурен Шаумян, “Бакинская коммуна 1918 года.” Пролетарская революция (Suren
Shaumian,“Baku Commune of 1918.” Proletarskaya Revolyutsiya). No. 12, 1926, p. 71.
5 Каспий (Kaspiy), October 25, 1917.
6 State Archive of Azerbaijan Republic (SAAR), f. 970, r. 1, v. 18, p. 3.
3
4

48

RUSSIAN REVOLUTION OF THE 1917 AND AZERBAIJAN

protection of the rights of Muslims. On May 3, Mehmet Emin Rasulzade, in his main
address to the congress, explained the importance of demanding territorial
autonomy and backed his words with strong arguments. To those who stressed the
Islamic factor as the crucial one, he noted that many Turkic nations had already
realized that “first of all, they are Turks, and then they are Muslims.” Rasulzade
stated that the question must be put in the following way: What is a nation? I am
sure that such characteristics as unity of language, historical relations, and traditions
create a nation. Sometimes, when Turkic Tatars are asked about their nationality,
they say they are Muslims. However, this is an incorrect viewpoint. Christians do not
exist in one nation; neither do Muslims. There must be a place for Turks, Persians,
and Arabs in the large house of the Muslim faith.7
Despite the strong opposition of the proponents of cultural-national autonomy, the
idea of territorial autonomy, proposed by Rasulzade, was accepted with 446 votes in
favor versus 271 against.8 After the victory of the idea of territorial autonomy at the
Moscow Congress of Russian Muslims, the party of Turkic Federalists and the
Musavat party decided to merge due to the similarity of their aims and purposes.
After preparations in May–June, at the first congress held in Baku on June 20, the
merger was completed, and a joint central committee was created. The central
committee of the Turkic Federalist Musavat party included Mehmet Emin Rasulzade,
Mehmet Hasan Hajinski, Rahim bey Vakilov, Khudadat bey Rafibeyov (Rafibeyli),
Nasib bey Usubbeyov, Jafar bey Rustambeyov, Hasan bey Aghayev, and Jafar bey
Akhundov. Hence, the enlarged Musavat party became a strong power not only in
Baku but in the whole of Azerbaijan. After the first congress, the Turkic Federalist
Musavat party quickly dispatched a delegation to Tashkent. The members
participated in meetings held in numerous cities of Turkistan and played an
important role in the process of the formation of the Federalist party there.9
Intellectuals of Azerbaijan who did not join any political party nevertheless
considered it important to preserve and protect the achievements of the February
revolution. During the revolt led by General Lavr Kornilov against the Provisional
Government, leaflets were distributed bearing the signature of Ali Mardan bey
Topchubashov and expressing the solidarity of the Muslims of the South Caucasus
with the Russian revolution. Topchubashov was elected chairman of the Muslim
National Council in Baku, and Fatali khan Khoyski, who was also a member, was
sent on an official trip to Petrograd to participate in a discussion concerning elections
to the Constituent Assembly.10
When the revolution of October 1917 occurred, it raised the hopes of the nationsthat
had been subjects of the Russian empire. These hopes for independence were for the
most part nourished by the declarations made by the Bolsheviks in the early days of
their coming to power. A peace decree and a Declaration of the Rights of the Peoples
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of Russia were to provide a guarantee that the nations of the former empire would be
free to secede and create independent republics. However, quite soon it became clear
that these documents were merely propaganda. As Walter Kolarz noted in Russia and
Her Colonies, the October revolution, instead of putting an end to Russian
colonialism, revived it.11 While the October events were under way in Petrograd, the
Musavat party convened its first congress, which lasted for 5 days. The congress
defined the tactical and strategic direction of the national territorial autonomy of
Azerbaijanin view of the existing conditions.12 Mehmet Emin Rasulzade was elected
as the chairman of the central committee of the party.
On November 11, a meeting of political organizations of the South Caucasus was
held in Tiflis (after 1936’s Tbilisi). The leader of the Georgian Mensheviks, Noe
Jordania, gave a long speech in which he said that, for the last 100 years, the South
Caucasus had lived shoulder-to-shoulder with Russia and considered itself “an
integral part of the Russian state.” Now a catastrophe had occurred. The connection
with Russia was lost, and the South Caucasus was on its own. “We need to get up on
our feet, either to save ourselves or be destroyed in the whirlpool of anarchy.”
Jordania proposed the creation of an independent local government to save the South
Caucasus from disaster. It was decided that, until the governance issue was resolved
by the Constituent Assembly, a South Caucasian Commissariat would be created to
govern the region.On November 15, the structure of the newly formed government
was announced.13 Compared with the interim committee, the Commissariat was
another step toward independence. However, local executive bodies of the new
government were too weak to stabilize the situation, as the various parties created
their own national factions of the three South Caucasian nations and regions
represented in the Commissariat.
In November, the Azerbaijani national faction was created under leadership of
Mehmet Emin Rasulzade. Resolutions to be passed by the Commissariat were first
discussed in the meetings of the various factions, and then the final decisions were
taken. Until the Constituent Assembly was formed, the government, which
announced itself as being a provisional body, put forth as its primary duty the
preservation of the postwar territorial integrity of the South Caucasus and the
management of internal conflicts. On November 26, 2 weeks after the creation of the
Commissariat, elections to the Constituent Assembly took place. As a result of
elections, Georgian Mensheviks obtained eleven seats, the Musavat party ten,
Dashnaks nine, and the bloc of Muslim Socialists two, while the Bolsheviks, SocialistRevolutionaries, and the Union (Ittihad) party obtained one each.14 This was an
obvious confirmation of the fact that Bolsheviks did not have a social base in
Transcaucasia, where they polled only 4.4 percent in the Transcaucasia election
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district.15 It became clear in the course of elections that the vast majority of
Azerbaijani Turks supported the idea of territorial autonomy, for which the Musavat
party was fighting. From the beginning, the factions disagreed over the foreign
policy of the South Caucasian Commissariat, and these disagreements deepened as
time went on. The Muslim faction considered it important to pass a declaration
announcing the government’s total independence. The Georgian faction considered it
necessary to be content with the resolution of a number of internal matters. The
Armenian faction did not have a unanimous standpoint either on the issue of the
proclamation of independence or on the peace issue.
At the time of the creation of the South Caucasian Commissariat, the Russian army
on the Caucasus front found itself in a difficult situation and, by now, it was
impossible to continue the war with Turkey.16 While the Russian army was
paralyzed, the army of the Commissariat did not exist. If Soviet Russia came to an
agreement with the Central European countries on a ceasefire, this would also give
reason to cease military operations in Caucasus. The Muslim factions were opposed
to the war with Turkey; the Georgians saw no danger in reaching an agreement; the
Armenians were worried about how things would turn out because of the massacre
they had conducted in Turkey at the beginning of the war.17 In general, the decision
of the Commissariat to start negotiations with Turkey must be regarded as the first
important step of its independent foreign policy. At the end of 1917, the retreat of the
Russian army and the withdrawal from the Caucasian front line had turned into a
serious problem. Armed Russian soldiers, hungry and miserable, looted the regions
they passed through. The South Caucasian Commissariat did not allow these
uncontrolled forces into Tiflis and ordered Russian soldiers to be sent off from
Garayazi Station without entering the city. In January 1918, a bloody conflict with
heavy casualties took place at Shamkhor (Shamkir) Station between Russian soldiers
and government forces. Stepan Shaumian made an attempt to relate the events that
took place from the ninth to the twelfth of January to counterrevolutionary activity
by the Musavat party. However, the actual situation was very different. Having
taken into consideration that the Russian army, moving toward Baku, would serve
the Bolsheviks, or at least would provide them arms and military supplies, the South
Caucasian Commissariat considered it necessary to disarm them, and it passed a
resolution ordering the disarmament of Russian soldiers. The Azerbaijani population
was suffering the most from the return of the Russian army. Vladimir Stankevich, in
his work The Fate of the Peoples of Russia, wrote that the retreating Russian army,
angry and defeated, was robbing and pillaging the Muslim population.18 According
to reports, 200 Muslim villages were destroyed in the course of this operation.
15
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The propaganda campaign that was started around the Shamkhor events deepened
the conflicts between Musavatists and Bolsheviks. The struggle of Musavat for the
autonomy of Azerbaijan worried Shaumian and the Bolsheviks. The Bakinskii rabochii
newspaper wrote, “The autonomy of Azerbaijan is the autonomy of the Turkish
bourgeoisie. Neither the Russian bourgeoisie nor Russian democracy agrees to this
autonomy. As a result, Musavatists who want Azerbaijani autonomy will reap only
ruin.”19 When the Russian Soviet of People’s Commissars appointed Shaumian as the
Envoy Extraordinary for the Caucasus to fight against the autonomy of Azerbaijan,
he was commissioned to carry out the decree of December 29, 1917, on the autonomy
of “Turkish Armenia,” which had been prepared by Josef Stalin. The decree
recognized the full independence and sovereignty of the Armenian nation in
“Turkish Armenia,” which had been occupied by the Russian army. Other items
were the creation of militias to protect the population of “Turkish Armenia” and
their property once the Russian army withdrew from the territory; the unimpeded
repatriation of Armenians who had emigrated from “Turkish Armenia”; and the
creation of a provisional administration of a democratically elected Armenian
national deputies’ council. Stepan Shaumian was commissioned by the decree to
render all necessary assistance to the population of “Turkish Armenia” in the
execution of its articles.20 This decree had negative consequences, leading to the
intensification of national conflicts in the South Caucasus, and ethnic conflicts as
well. The Bolsheviks had hoped to demonstrate that they were the “protectors of
Armenians,” continuing the policy of tsarist Russia.2146 By the same token, the decree
of December 29 (new style: January 11) led toward the creation of “Great Armenia”;
but even larger goals were behind this decree.
Since the middle of 1917, the Turks had been following events in Russia with great
attention. At the beginning of 1918, Turkey had included the South Caucasus into the
sphere of its foreign policy. As the armistice of Erzincan was temporary, Turkey
initiated peace negotiations with the government of the South Caucasus in January
1918. On January 14, in a letter sent by Turkish headquarters to General Odishelidze,
it was stated that Enver Pasha wanted to know how to establish relations with the
“independent Caucasian government” in order to sign a peace treaty. In the same
letter, Vehib Pasha stated that he considered it possible to send a representative
mission to Tiflis.22
Two days later, Vehib Pasha sent another letter to Odishelidze. In that letter, the
Turkish government invited the South Caucasian Commissariat to the peace
negotiations in Brest-Litovsk and promised that it would do its best for the
recognition of the new state. This could have been a step on the path toward the
independence of the South Caucasus. The political results of this offer were
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important, regardless of the subjective intentions of Turkey. Undoubtedly, after the
collapse of the Russian empire, Turkey wanted to see the South Caucasus as an
independent state under its influence. This state could play the role of a buffer in an
area where Russia and Turkey had been confronting each other for about a century
and become an obstacle for Russia on its way to Asian Turkey. For these reasons,
Turkey did not confine itself only to recognizing the South Caucasian Commissariat;
it also wanted to achieve its recognition by the European
Central powers (Germany, Austria-Hungary, Bulgaria) and Russia by inviting it to
the Brest-Litovsk negotiations. Thus, in early 1918, due to the situation created by
Soviet Russia, conditions were favorable for exerting diplomatic pressure on the
Bolshevik government to recognize the South Caucasian Commissariat. Turkish
leaders were worried that the Entente would penetrate the region as the Russian
army withdrew from the South Caucasus. A newly formed independent state of the
South Caucasus, they thought, no matter what form it would take, would be many
times more convenient for Turkey than for Russia. Therefore, the Turkish
government promised the South Caucasian Commissariat its recognition by the
participant counties of the Brest-Litovsk negotiations. Vehib Pasha stated on behalf
of the Ottoman state, “Acting within my authority, I consider it an honor to inform
you that the representatives of the Central states, gathered in Brest-Litovsk, will
protect the recognition of the independence of the South Caucasian government with
all their strength. You can be assured of your success and can send your
plenipotentiary representatives to Brest-Litovsk.”23
The South Caucasian government was not inclined to cooperate with Turkey,
although the composition of the government was not harmonious. The Georgian and
particularly the Armenian faction of the Commissariat opposed cooperation with
Turkey. Moreover, the majority in the Commissariat considered Bolshevism as a
temporary condition and did not lose hope that an indivisible, democratic Russia
would regroup as a result of the February revolution.24 Armenians, regardless of the
party or organization they belonged to, were against collaboration with Turkey.
From the first days of the October coup, their thinking was “better Bolsheviks than
Turks, as the former are in any case Russians.”25 The signing of a decree on “Turkish
Armenia” played an important role in the forming of this idea. In the course of
discussions, the Muslim representatives of the South Caucasian government
considered it possible to accept the offer from Turkey. In January, Azerbaijani
representatives, government members Khudadat bey Malik-Aslanov, Mehmet Yusif
Jafarov, and Mehmet Hasan Hajinski, took part in the discussions of the peace issue.
The chairman of the Commissariat, Evgeni Gegechkori, related the impossibility of
starting the peace negotiations without considering the importance for all the nations
of the Russian empire to discuss this issue and the necessity to obtain confirmation
from the Constituent Assembly. His suggestion to wait for the Assembly meant
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refusing the offer from Turkey.26 Khudadat bey Malik-Aslanov noted in his speech
that the newly created governments within Russian territory did not have any
interest in the South Caucasus. Therefore, he stated that it was crucial to announce
the independence of the South Caucasus and start peace talks without waiting for the
opinion of the newly formed governments. In the end, the government did not
manage to come to a consensus and “considered it suitable to ask Turkey for three
weeks’ time.”27 This idea did not decide the matter, however, as in the course of
events, hopes for the Constituent Assembly disappeared, and it became clear that the
Bolshevik government had no intention of discussing this issue with anybody.
The situation in the South Caucasus was becoming more and more complicated.
Armenian troops, which replaced the Russian army, were committing a series of
crimes against the local Turkish population. Vehib Pasha appealed to Odishelidze
and Przhevalskiy, reminding them of crimes committed against the Muslim
population when some people were burned alive. Mass killings of Muslims during
the month of January gravely concerned the Turkish Command.28 The brutalities
committed by Armenian military forces originated in the conviction that “Turks have
no power in the Caucasus.” Arshak Jamalian, who took part in the Erzincan
negotiations, stated, “They did not come across a single Turkish soldier along all of
the demarcation line, all of them having fled from hunger and cold.”29 Taking
advantage of this situation, Andranik Torosovich Ozanian, who at the end of 1917
was given the military rank of general-major by the Commissariat, incited the
Armenians by making a statement urging them to stand firm against the Turks.
Confident that they would not be punished, Dashnak military units started
brutalizing the Turkish population under the wild claim of “creating an Armenian
state from sea to sea.”30
During the next meeting dedicated to the signing of peace, General Odishelidze
admitted that these brutal acts had been committed. When Mehmet Yusif Jafarov,
who took part in the meeting, asked General Lebedinsky what actions would be
taken against those who killed Muslims and burned their homes, the commander
claimed that the killings that took place at Rize and Trabzon and the burning of
homes were carried out by soldiers of the Russian army units returning from the
front.31 The general saw the solution to this problem in bilateral negotiations, starting
at the peace conference. On January 29, Minister of Foreign Affairs Gegechkori
informed Ukraine and the South-East Alliance about the peace proposal from Turkey
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and invited them to Tiflis on February 14 to prepare common policies.32 However,
these countries did not accept the invitation as this issue did not concern them. In
addition, Ukraine strongly desired to take part in the Brest-Litovsk negotiations with
the help of Germany.
Hesitation on the part of the South Caucasian government brought Turkey into
action. On February 12, the Turkish Command once again reminded them of the
brutalities Armenians were committing and stated that the Turkish army could not
stand by and witness the killings of Muslims. Vehib Pasha ordered his army to
attack. When it came down to a real war situation, Armenian military units that had
distinguished themselves in the slaughter of local populations demonstrated their
inability to fight. Andranik, responsible for defending Erzurum, could not protect the
Armenian army from mass desertion.33 Colonel Morel (former military attaché of
Russia in Tokyo), the head of the Erzincan regiment, ordered it to retreat. The
Armenian and a small number of Georgian military forces retreated for 11 days.34
Although Armenians outnumbered Turks, they surrendered Erzurum without
striking a blow.35 Some attempts have been made to grossly misinterpret the events
of February 1918 in new literature published recently in Russia. Some Russian
authors silence the fact that Turkish commanders were forced to start military
operations in response to the brutalities committed by Armenian armed groups,
writing that “the attacks of the Turkish army were accompanied by the terrible
slaughter of the Armenian population.”36
The South Caucasian Commissariat could not come to a firm decision on its attitude
toward the military operations. Finally, a decision was taken to discuss this issue at
the South Transcaucasian parliament to be convened on February 23 (February 10),
and the Turkish Command was informed of that decision. After the first debates of
the new higher government body were over, the Georgian faction suggested calling
it the Seim, taking the name from the Polish parliamentary structure, which was
separate from the Russian empire. In the last days of the Provisional Government,
the Bolsheviks of Transcaucasia supported a similar idea.37 However, in February
1918, the Bolsheviks started to strongly oppose the creation of a Seim, which would
be another step toward independence. The suggestion by the Mensheviks to create a
Seim was met by objections from the Dashnaks and Socialist-Revolutionaries.38 The
opinion of the Azerbaijani faction was decisive in this situation. By supporting the
idea of a Seim, the Azerbaijani faction supported the creation of parliamentary
governance for the South Caucasus. In the Seim that was formed by representatives
of those parties that took part in the elections to the Constituent Assembly, ten
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political parties came to be represented: Mensheviks, Musavatists, Dashnaks,
Constitutional Democrats, Socialist-Revolutionaries, Social Federalists, National
Democrats, Union party, Muslim Socialists, and members of the Hummet (Endeavor)
party. For the most part, the parties consisted of representatives of the three
Caucasian nations. The number of representatives elected to the Constituent
Assembly was as follows: Mensheviks obtained thirty-three seats, Musavat thirty
seats, Dashnaks twenty-seven seats, and Socialist-Revolutionaries five seats in the
Seim.39 The Muslim Socialist bloc obtained seven, Hummet four, and the Union party
three deputy seats.40 Overall, the Musavat party gathered 63 percent of the votes
from among Muslims living in Transcaucasia.41 This victory signaled that Musavat
had become a strong political force in the Caucasus. In the newly formed Muslim
faction of the South Transcaucasian Seim, the Musavat party was represented by
Mehmet Emin Rasulzade, Ali Mardan bey Topchubashov, Nasib bey Usubbeyov,
Fatali khan Khoyski, Mehmet Yusif Jafarov, Hasan bey Aghayev, Khosrov Pasha bey
Sultanov, Mehmet Hasan Hajinski, Mir Hidayet Seidov, Khalil bey Khasmehmetov,
Gazi Ahmad Mehmetbeyov, Aslan bey Gardashov, Jafar bey Rustambeyov, Javad
Malik-Yeganov, Mustafa Mahmudov, Mehdi bey Hajibabayev, Haji Molla Salim
Akhundzade, Mehdi bey Hajinski, Khudadat bey Malik-Aslanov, Museyib
Akhijanov, Lutfali bey Behbudov, Firudin bey Kocharli, Ibragim agha Vakilov,
Hamid bey Shakhtakhtinski, Rahim bey Vakilov, Alasgar bey Mahmudov, Yusif
Afandi Afandizade, Mirza Jalal Yusifzade, Mehmet Rza Vakilov, and Islam bey
Gabulov; the Muslim Socialist Bloc was represented by Ibrahim bey Heydarov, Ali
khan Kantemirov, Aslan bey Safikurdski, Ahmad Jovdat Pepinov, Baghir Rzayev,
Jamo Hajinski, and Mehmet Maharramov; the Union party was represented by
Sultan Majid Ganizade, Mir Yagub Mehdiyev, and Heybatgulu Mehmetbeyov; and
the Hummet party was represented by Jafar Akhundov, Ibrahim Abilov, Akbar agha
Sheykhulislamov, and Samad agha Aghamalioglu.42 These individuals played a
significant role in the future fate of Azerbaijan and carried on their shoulders the
weight of complicated political processes. The first issue discussed in Seim after its
creation was the start of peace talks with Turkey. The Trabzon discussions were the
first time that Azerbaijani representatives to the Seim entered the diplomatic arena.
On February 23, Vehib Pasha accepted the offer of the South Caucasian government
to start peace talks. On the same day, a joint meeting of the South Caucasian
Commissariat and the Seim was held. At the meeting, a letter from Vehib Pasha was
read in which he stated that the Ottoman Empire was ready to start peace
negotiations in Tiflis or Batum. Many Seim members were against holding the
negotiations in those cities. Fatali khan Khoyski, in his speech on behalf of
Azerbaijani representatives, stated that the start of peace talks by the government
would demonstrate its desire to be independent and stressed the importance of
beginning without delay. In his opinion, the location of the conference was not
Ю. Семенов (Y. Semyonov), “Закавказская республика.” Возрождение, (“The
Transcaucasian Republic.” Vozrozhdeniye). Paris, 1949, p. 122.
40 Mirza Bala Mehmetzade, Milli Azerbaycan hareketi.Ankara, 1991, p. 67.
41 Serge Zenkovsky. Pan-Turkism and Islam in Russia. Cambridge, 1960, p. 257.
42 Адрес-календарь Азербайджанской Республики (Address-calendar of the Republic of
Azerbaijan). Baku, 1920, pp. 8–9.
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important. Istanbul and Trabzon were suggested as suitable locations and, at the last
moment, the decision was made to hold the talks in Trabzon.
On March 1, a special committee consisting of all the parties and national groups of
the Seim attempted to define the principles on which a peace with Turkey would be
based.43 Member of the Seim Alexander Khatisian expressed the opinion of
Armenians who had lost hope in Russia, stating: “After the separation of the
Transcaucasia from Russia neighbourly relations between the Armenia and Turkey
are have become possible”44 He made a statement suggesting that autonomy should
be granted to Armenians within the borders of the six provinces of Turkey. Khatisian
even stated that it could be possible for the South Caucasian republic to be annexed
to a Turkish federation. This idea stemmed from concerns about the future of the
Armenian and Georgian factions of the Seim. In their opinion, if Germany reached an
agreement with Russia, it would gather its forces on the Western front and would
soon defeat the forces of the Allies. In that case, Turkey would not only retain its
boundaries, it would become an influential and authoritative power in the whole
region. The Azerbaijani faction, while refusing to take part in military operations
against Turkey, also expressed its objection to the South Caucasus entering the
Turkish federation in any form.45 Therefore, at that meeting, all factions supported
peace with Turkey based on the following proposals:
1. the Seim is a competent body with full authority to sign a peace agreement;
2. the Seim considers the signing of the final peace agreement with Turkey its
main responsibility;
3. the peace agreement with Turkey must be based on restoring the borders of
1914; and
4. representatives of the South Caucasian republic will strive for the sovereignty
of Eastern Anatolia and the autonomy of Turkish Armenia within the Turkish
state.46
A member of the Seim from the party of Constitutional Democrats, Yuli F.
Semyonov, suggested inviting the Allies to the peace conference. However, this was
impossible. Neither the English nor the French would agree to sit at the bargaining
table with Turkey, nor would Turkey come to the conference under such conditions.
Semyonov, expressing his objection to the second point of the proposals, showed that
the final peace agreement would be prepared at the All-Europe peace conference.
All three nations of the South Caucasus were represented in the delegation selected
for participation in the negotiations. Akaki Chkhenkeli was heading the delegation.
From the Azerbaijani faction of the Seim, Mehmet Hasan Hajinski, Khalil bey
Khasmehmetov, Ibrahim bey Heydarov, and Akbar agha Sheykhulsilamov were
included in the delegation leaving for the Trabzon conference.47 At the same time,
Kurat, Türkiye ve Rusya, p. 466.
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Mehmet Emin Rasulzade and Ahmed Pepinov were part of the delegation and were
responsible for controlling the overall process of negotiations and directing it. Three
political figures who were part of the delegation—Mehmet Hasan Hajinski, Mir
Yagub Mehdiyev, and Akbar agha Sheykhulsilamov—also represented the republic
later at the Paris Peace Conference.
The last meeting of the Transcaucasian Seim was held on May 26, 1918. In a speech,
Irakli Tsereteli blamed the Azerbaijani faction for the dissolution of the
Transcaucasian federation. He charged that the Azerbaijani faction as well as the
Muslim population of the South Caucasus had refused to fight against Turkey, that it
had sent its representatives to the Trabzon conference with no intention of
negotiating, and that it had sent propagandists into the regions to persuade them to
side with Turkey.48 Shafi bey Rustambeyov, who was responsible for answering
Tsereteli, said that the arguments of the Georgian representatives who had decided
to secede from the Transcaucasian federation were false. In any case, if the Georgians
did not want to cooperate, then Azerbaijan would not object to the dissolution of the
Seim. Giorgi Gvazava, a Georgian Nationalist Democrat, found a better way to
resolve the disagreements. He said: “Gentlemen, let us stop arguing. Today we
choose to dissolve the Seim, so let us do so in a friendly manner. We are meeting as
friends, let us separate the same way.”49 Thus, after Georgia’s statement about its
secession, the Transcaucasian Seim decided to dissolve itself. The National Council of
Georgia announced the independence of the Republic of Georgia on May 26 and
formed a government cabinet with Noe Ramishvili as its head.50 The new
government’s first political step in the international arena was the signing of an
agreement with Germany that had been prepared beforehand. The Georgian
government accepted Germany’s guardianship.51
The representatives of the Azerbaijani faction in the Seim organized a special
meeting to discuss the critical political situation related to the dissolution of the
Transcaucasian Seim. Participants in the meeting listened to the report of Nasib bey
Usubbeyov, who had just returned from the Batum conference. Nasib bey
Usubbeyov gave a detailed report about the development of events in Batum, about
the Turkish–German disagreements, and about the importance of negotiations with
Turkey being continued. He said that in the opinion of Turkish representatives in
Batum, the best guarantee of prosperity in the Caucasus would be the solidarity and
unity of its nationalities. It would be necessary for Azerbaijan to make some
territorial concessions to the Armenians in order to achieve this.52 Taking into
consideration the seriousness of the situation, the participants in the meeting decided
to take the responsibility of governing Azerbaijan upon their shoulders and
proclaimed the Provisional National Council of Azerbaijan. Mehmet Emin Rasulzade
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Materials on Foreign Policy of the Caucasus and Georgia). Tiflis, 1919, pp. 317–325.
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was elected to the post of chairman of the National Council by the majority in a
secret vote. All except the Union party supported his candidature. Hasan bey
Aghayev and Mir Hidayet Seyidov were elected as vice-chairmen; Mustafa
Mahmudov and Rahim bey Vakilov were elected as secretaries. After this, a
legislative body consisting of nine members was created along party lines for the
purpose of governing in different cities. Fatali khan Khoyski was unanimously
elected chairman of this legislative body.
The first meeting of the Azerbaijani National Council was held on May 28. Twentysix people participated in the meeting, and three items were on the agenda: (1)
information presented by Hasan bey Aghayev about the latest events in Ganja; (2)
reading of the letter and telegram of Mehmet Emin Rasulzade from Batum; and (3)
the position of Azerbaijan related to the announcement of the independence of
Georgia and dissolution of the Seim. Hasan bey Aghayev spoke on the first topic and
explained that two or three Turkish officers had come to Ganja. He stated firmly that
the arrival of the officers in Ganja was not connected with the definition of future
political life in Azerbaijan. He added that the Turks were not pursuing any
aggressive aims toward Azerbaijan; on the contrary, they were interested in the
independence of Azerbaijan and the South Caucasus.53 A May 26 report by Halil bey
Menteshe had described the Turkic population of the South Caucasus being violated
everywhere and “especially in Baku, where thousands of people were suffering from
merciless brigands.”54 It was imperative that Turks should not leave these people in
the hands of revolutionary gangs. Negotiations had been held on this subject
between Azerbaijani and Turkish representatives in Batum.55
The most important issues discussed at the meeting held on May 28 were the
dissolution of the Seim and the situation of Azerbaijan in relation to the
announcement of the independence of Georgia. Khalil bey Khasmehmetov, a
member of the National Council, argued for the necessity of an announcement of the
independence of the Azerbaijani Republic. Nasib bey Usubbeyov, Akbar agha
Sheykhulislamov, Mir Hidayet Seyidov, and other members of the National Council
supported this idea. Fatali khan Khoyski suggested to the National Council that it
would be better not to proclaim the independence of Azerbaijan until some pressing
problems were resolved. He also proposed that the Council be content with the
creation of a competent Azerbaijani government that would be able to hold
negotiations with foreign countries. After extensive discussions on this subject, the
National Council passed a decree on the announcement of independence (supported
by twenty-four votes; two members, Sultan Majid Ganiyev and Jafar Akhundov,
abstained) and passed the historic act proclaiming the independence of Azerbaijan.
The declaration of independence consisted of six articles.56
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With the occurrence of the Great Russian revolution, the division of the state into
separate parts was a direct political result of the departure of the Russian army from
the Transcaucasus. The Nations of Transcaucasia took their fate into their own hands
and established the Federated People’s Republic of Transcaucasia. For the sake of
political development, the Georgian nation considered it necessary to leave the
Federated People’s Republic and to create the Independent Georgian People’s
Republic. The political situation created by the war between Russia and the Ottoman
Empire and the unprecedented anarchy which currently exists in the country
suggests that Azerbaijan, which constitutes the southeastern part of the
Transcaucasus, should create a separate governance structure in order to manage
both internal and external difficulties. Based on this, the Azerbaijani Muslim
National Council announces to the whole nation, that 1 as of today, Azerbaijan,
which constitutes southeastern Transcaucasia, and has the right to national
governance, is a genuine independent state; 2 the form of governance of the
independent Azerbaijani state is established as a people’s republic; 3 the “Azerbaijan
Republic” insists on building good relationships with all nations and states; 4 the
“Azerbaijan Republic” guarantees citizenship and legal rights for all those who live
within its territory, regardless of their nationality, religion, social position, beliefs, or
gender; 5 the “Azerbaijan Republic” provides many opportunities for unrestricted
development of all nations living within the territory of the republic; and 6 until the
Constituent Assembly is formed, a provisional government consisting of the
National Council and the Council of Nations, elected on territorial basis, will govern
Azerbaijan.57All members of the National Council who attended the meeting and had
heard the declaration of independence rose to their feet. After the announcement of
the declaration of independence, the National Council assigned Fatali khan Khoyski
to form the official Azerbaijani Government. After a 1-hour break, the meeting of the
National Council continued for the purpose of hearing a statement about the
formation of the new government. Khoyski presented the composition of the first
Azerbaijani Provisional Government: Chairman of the Ministerial Council and
Minister of Internal Affairs: Fatali khan Khoyski; Military Minister: Khosrov bey
Sultanov; Minister of Public Education and Finance: Nasib bey Usubbeyov; Minister
of Foreign Affairs: Mehmet Hasan Hajinski; Minister of Post, Telegraph, and Roads:
Khudadat bey Melik-Aslanov; Minister of Agriculture and Labor: Akbar agha
Sheykhulislamov; Minister of Justice: Khalil bey Khasmehmetov; Minister of Trade
and Industry: Mehmet Yusif Jafarov; and Minister of State Supervision: Jamo bey
Hajinski.58
The National Council of Azerbaijan carried out a great historical mission for the
Azerbaijani nation by doing this. Whereas the majority of Muslim states were
founded on a religious basis, the Azerbaijan Republic became the first Turkic state
built on a universal basis. The founding of the Azerbaijani national state was a
historic event in the destiny of the nation. According to Rasulzade, that “Azerbaijan
will greatly benefit from the positive influence of ideas formed following the Russian
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revolution. I have no doubts that political and individual freedom is much greater in
independent Azerbaijan than in despotic Russia.”59
Because of a number of its features, the formation of the Azerbaijani republic in May
1918 was a part of the larger political, diplomatic, and military processes taking place
in Russia, the South Caucasus, and the entire world. The creation of the Azerbaijani
republic, together with other republics, was an event of international importance
following the collapse of the Russian empire.
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

OSMANLI İMPARATORLUĞU - AZERBAYCAN HALK
CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKAN
SORUNLARA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
Y A L Ç IN M U R GU L *

1918 senesinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun gerisindeki en
büyük etken Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Türklerine yaptığı askeri ve maddi
yardımdı. 1918 Batum Konferansı’nın tetiklediği olaylar neticesinde Azerbaycan
Halk Cumhuriyeti, İslam tarihindeki ilk demokratik cumhuriyet olarak doğmuştu.
Bakü merkezli Bolşevik-Daşnak koalisyonu tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılan
bir milli ideal, demokratik ve milli bir intelligentsianın liderliğinde canlanmıştı.
Enver Paşa’nın emriyle vücuda gelen, Nuri Paşa’nın kumandası altındaki Kafkasİslam Ordusu’nun yaptığı operasyon neticesinde ise 15 Eylül 1918’de Bakü,
Azerbaycan’ın eline geçmişti. Bakü 1918 Eylül’ünden itibaren artık Azerbaycan’ın
daimi başkentiydi. Fakat Osmanlı muaveneti, Azerbaycanlıları rahatsız eden bazı
gelişmeleri de beraberinde getirmişti. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin siyasi ve iktisadi
hakları daha doğar doğmaz Osmanlılar tarafından kayd ve şart altına alınacaktı.
Nuri Paşa Azerbaycan’a geldiğinde Gence, Kazak, Zagatala, Nuha, Agdam, Akdaş,
Cebrail, Garabağ gibi bölgelere ve Zangezur’un doğusuna subaylar göndererek
mülki ve askeri otoriteyi kurmuştu (Yüceer, 1996, ss. 72-73). Fakat Nuri Paşa’nın
Azerbaycan’da siyasi ve askeri otoriteyi teşkil etme çalışmaları siyasi gerginlikleri de
beraberinde getirecekti.
Enver Paşa Azerbaycan’daki Fethali Han Hoyski Hükümeti’ne şüphe ile
yaklaşıyordu (İlkin, 2003, s. 24). Nuri Paşa da solcu ve Rus siyasal düşüncesinin tesiri
altındaki kimselerden ziyade gelenekçilerden kurulu bir kabineyi Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin başında görme arzusundaydı. Bu yüzden 1918 Haziranı’nda
Azerbaycanlı liderler ile olan görüşmesinde ise Nuri Paşa bir asker olarak siyasi
işlerden anlamadığını, bu nedenle hükümetin teşkili işi için Ağaoğlu Ahmed Bey’e
danışılması gerektiğini belirtmişti (ARDA, f. 970, siy.1, iş.1, v. 48a). Nuri Paşa
Şura’nın Sovyet sisteminin bir uzantısı olduğunu düşünüyor ve bu nedenle şura
sistemine karşı çıkıyordu. 17 Haziran tarihli Meclis toplantısında Aslan Bey
Sefikürdski sosyalistler olarak her zaman Türkleri desteklediklerini, ancak Türklerin
Azerbaycan topraklarına gelir gelmez halka zıt düştüğünü ifade etmişti (ARDA, f.
970, siy.1, iş.1, v.58) Memmed Yusuf Caferov ise sonunda ağladığı konuşmada
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yardımlarını bekledikleri Türklerin kendilerini yaraladığını ve bağımsızlıklarının
ellerinden alındığını söylüyordu (ARDA, f. 970, siy.1, is.1, v.59). Sol gruplar ve
Himmet Partisi üyeleri Osmanlı müdahaleciliğine tepki göstererek Şura’dan istifa
ettiler. Resulzade’nin çabaları neticesinde Ahmed Agayev ile anlaşmaya varan Şura
üyeleri yeni bir hükümetin kurularak Şura’nın varlığının sonlandırılmasını kabul
ettiler (Sakal, 1999, s. 27). Milli Meclis’in son oturumunun bitiriş sözlerinde Mehmed
Emin Resulzade Azerbaycan Milli Meclisi’ndeki gergin havayı yumuşatacak ve
sorunun Osmanlı Devleti lehine çözümüne yardımcı olacaktı (Steklov, 1928, s. 7;
Mehmed
Emin
Resulzade’nin
meclis
konuşması
için
bkz.
ARDA,
F.970,siy.1,iş.3,v.12–13)
Aslında Nuri Paşa Azerbaycan’ın nasıl idare edileceğine dair düşüncelerini hükümet
merkezinin bulunduğu Gence’ye adım atmadan evvel oluşturmuştu. Ocak 1918’de
Gence’de büyük toprak sahipleri ve köylüler arasında çatışmalar meydana gelmişti
(E. D., 1932, s. 80).
Gerginlik öylesine tırmanmıştı ki köylülerin Gence’yi
yağmalamaları ihtimali dahi ortaya çıkmıştı (Tuğaç, 1975, ss. 183-184). Buna benzer
meselelere istinaden Nuri Paşa daha Gence yolundayken Kafkasya’da mülki, adli
vesair işlerin şirazeden çıktığını haber almış, emniyet ve asayişin temini, bölgenin de
idaresi için mülkiye, maliye, adliye, jandarma, orman ve ziraat, eğitim, nüfus sayımı,
ticaret, telgraf ve telefon işleri gibi işlerde uzman ikişer kişinin müşavir olarak
Kafkasya’ya gönderilmesini talep etmişti (ATASE, K.1857, D. 133,F. 003-07).
Dolayısıyla Nuri Paşa, kendisinin kontrolünde olan ve Osmanlı memurlarının teşkil
edeceği bir idareyi kurgulamıştı. Yine Nuri Paşa Gence’deyken yalnız başına siyasi
ve iktisadi işlerin altından kalkamayacağını belirterek idari işleri ve bayındırlık
meselelerini yürütebilecek muktedir kişilerden oluşmuş bir heyetin ve Teşkilat-ı
Mahsusa’dan Ruşeni Bey’in yanına gönderilmesini istemişti (ATASE, K.1857, D.133,
F. 003-21). Ruşeni Bey, Azerbaycan’ın Osmanlı Devleti’ne ilhakını savunanlardandı.
Milli Meclis’in feshinden sonra 18 Haziran’da Müsavat lideri Mehmed Emin
Resulzade, yine Müsavat’tan Halil Hasmemmedli, Müslüman Sosyalist Blok’tan
Aslan Bey Sefikurdski ve Menşevik Himmet Partisi lideri Ekber Ağa Şeyhülislamov
İstanbul’da düzenlenecek olan ve Kafkasya’daki cumhuriyetlerin temsilcilerinin
katılacağı konferansa Azerbaycan’ı temsilen gönderilmişlerdi. Memmed Yusuf
Caferov da Tiflis’e Azerbaycan’ı temsil amacıyla yollanacaktı (İmanov,2003, s. 101).
Ama İstanbul’a giden heyetin Azerbaycan Hükümeti ile iletişimi gayet sınırlı
olacaktı. Nitekim İstanbul’a giden Azerbaycan murahhas heyetinin reisi Mehmed
Emin Resulzade 2 Ekim 1918 tarihli raporunda Azerbaycan Hükümetinin,
İstanbul’da kaldıkları süre içinde kendilerine çok az malumat göndermesinden
yakınmıştı (BCA, 930.01.1.17.1, s. 6). İstanbul’da düzenlenen konferansın amacı
esasında Kafkasya’daki Cumhuriyetleri Osmanlıların Kafkasya’daki yeni planlarına
uygun bir biçimde oyalamaktı. İşin ilginci Osmanlıların erteleme stratejisinden
Azerbaycanlı temsilcilerin dahi haberi yoktu. Heyet reisi Resulzade’nin 10 Ağustos
1918 tarihli mektubundaki ifadeleri bu durumun kanıtıdır (BCA, 930.01.1.1711, s. 54):
“Bir de konferans açılması o zamanda kaç uzaldı. Biz de bu kadar adam burada
gözleyib kaldık. Masraf oluyor, vakit boşa geçiyor”. Nuri Paşa solcu ve Osmanlı
ilhakına karşı olan Azerbaycanlı seçkinleri pasifize etmişti.
Haziran 1918’de hükümet Osmanlı Devleti’nin bayrağına benzeyen ay-yıldızlı ve
yıldızı sekiz köşeli olan kırmızı bayrağı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bayrağı olarak
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kabul etti (İmanov, 2003, s. 102). Azerbaycan ekonomisinin yeni biçimi dahi
İstanbul’da tasarlanacaktı. Buna göre ileride Azerbaycan’ın para birimi Azeri ve Akçe
olacaktı (BCA,930.01.1.17.1, s. 30). Yine Azerbaycan’dan İstanbul’a, Almanya’ya
eğitim amacıyla gönderilme vaadi neticesinde gelen talebelere Teşkilat-ı Mahsusa
yetkilileri Azerbaycan Hükümetinin bütün gençleri askerlik görevini ifaya davet
ettikleri için kendilerinin ihtiyat subayı olarak kullanılacaklarını, bu maksatla da
harbiye mektebine gönderileceklerini haber verecekti. Üstelik bu öğrencilerin
Osmanlı savaş hizmetlerinde kullanılmak üzere başka cephelere gönderilme ihtimali
vardı ki bu emrivaki Azerbaycan delegasyonu ve öğrenciler arasında huzursuzluğa
sebep olmuştu (BCA-930.01.1.17.1, s. 60). Azerbaycan ve İstanbul arasında iletişimin
gayet sınırlı olduğu bir ortamda İstanbul’daki Azerbaycanlılar zaman zaman böyle
çaresizlikleri yaşıyorlardı. Osmanlı Devleti’nin milli meselelerdeki zorlayıcı tutumu
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde içten içe bir dargınlık yaratacaktı.
Enver Paşa’nın Azerbaycan Devleti’nin demokratik bir cumhuriyet olmasını isteyip
istemediği de belirsizdi. Enver Paşa, 6 Ekim 1918 tarihinde Nuri Paşa’ya gönderdiği
telgrafta Azerbaycan’ın bir sultanın idaresi altında olması gerektiğini belirtmişti
(Aydemir, 2003, s. 428). Ayrıca Enver Paşa daha önce Mehmed H. Hacinski’ye
Osmanlı Devleti ve Azerbaycan birlikteliğiyle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
benzeri bir devletin kurulabileceğine dair görüşünü de aktarmıştı (ARDA, F.970,
siy.1, iş.1, v. 33).
Azerbaycan’ın istiklalini kazanmasını sağlayan milli şuranın dağılması Azerbaycanlı
aydınlar arasında Osmanlı’ya karşı bir küskünlüğe yol açacaktı. Hatta Mirza Bala
Mehmetzade Osmanlı’nın kurdurduğu hükümeti zorbalar ve hocalar hükümeti
olarak tanımlayacaktı (Mehmetzade,1938, s. 145). Osmanlı Ordusu’nun gelmesiyle
Müsavat Partisi’nin ve Azerbaycan milli demokratik hareketinin ideallerinden biri
olan toprak reformu tasarısı da rafa kalkıyordu. Azerbaycan Hükümeti Zirai İşler
Bakanlığı’nın raporuna riayet ederek toprak reformunu durdurma kararı almıştı
(Tokarjevski, 1957, s. 88).
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilk kabinesinde bulunan Harbiye Nezareti yeni
kabinede kaldırılmıştı ve Nuri Paşa artık fiilen savaş işlerini idare ediyordu (İmanov,
2003, s. 100). Enver Paşa 21 Temmuz 1918 tarihli telgrafında Nuri Paşa’nın
Azerbaycanlıların Osmanlılara iltihak arzusunda olduklarını ifade ettiği mektubuna
değinip siyasi vaziyetin ilhaka müsait olmadığını belirterek bir anlamda bu konuyu
tartışmanın sırası olmadığını ifade etmişti (TTK Arşivi, Kazım Orbay Koleksiyonu,
Dosya:12, No: 100) ki ilhak fikri baştan beri Nuri Paşa’nın aklından geçenin
teşhiriydi.
Kafkas İslam Ordusu’nun beslenmesi sorunsalı da Azerbaycanlılar ve Azerbaycan’da
bulunan Osmanlı kuvvetinin ilişkilerini menfi yönde etkilemişti. Yeni düzenlemelere
göre Kafkas İslam Ordusu’nun iaşesi için köylüler tarım ve hayvancılıktan elde
ettikleri mahsulün onda birini orduya vereceklerdi. Ermeniler tarafından terk edilen
toprakların gelirlerinin ise yarısı orduya ait olacaktı. Bunun haricinde köylerden at
ve at arabası gibi vasıtalar da toplandı. Tabii ki öyle bir kriz döneminde vergilerin bu
şekilde ağırlaştırılması bazı huzursuzluklara da neden olmuştu (Süleymanov, 1998, s.
90). Ve lakin yönetimi yerli halk arasında hoşnutsuzluk yaratmış olsa da Nuri Paşa
düzeni sağlamada başarı kazanmıştı (TNA, CAB /24/68). Azerbaycan önemli
entelektüellere sahip olsa da devlet yönetimi tecrübesinden bütün bütün mahrum bir
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siyasi liderliğe sahipti. Ayrıca cephedeki vaziyet bu tip huzursuzlukların ön plana
çıkmasını engelleyecek kadar kritikti. Bakü Sovyeti’ne ait askeri kuvvet 1918
Haziran’ında Gence kapısına dayanmıştı.
Osmanlı kuvveti Kafkasya’dan ayrıldıktan sonra 1919 senesindeki Azerbaycan
Parlamentosu tartışmalarında Osmanlıların yerli halka kötü muamelesi zaman
zaman gündeme gelecekti. Bizzat Mehmed Emin Resulzade Türk askerlerinden
şiddet görüldüğünü, Türk ordusu efradından bazılarının yolsuzluklara bulaştığını
kabul edecekti. Ahmed Bey Pepinov, Osmanlı idaresinin kötü olduğunu, bunun
Osmanlı memleketindeki köylü ve çiftçilerin durumuna bakıldığında görüldüğünü,
bunun da en büyük sorumlusunun sultan ve paşalar olduğunu belirtmişti; Pepinov’a
göre Osmanlılarda halkı ve köylüleri Avrupalı sermayedarlardan evvel ezenler
paşalardı. General Samed Bey Mehmandarov da Gence’ye geldiğinde Azerbaycanlı
askerlerin çok kötü bir vaziyette olduğunu görmüştü,yemekler pisti, askerin üzerine
örteceği yorgan dahi yoktu. Bu eleştirilere karşılık Resulzade Azerbaycan’da da bir
kesimin Osmanlıları Azerbaycan’ı idare etmeye teşvik ettiklerini iddia
etmişti(Tartışmalar için bkz. Azerbaycan Halq Cumhuriyyeti (1918-1920), 2013).
Osmanlılara dair bu şikâyetlere karşın Mehmed Emin Resulzade Dışişleri Bakanı
Hacinski’ye müşkül vaziyet nedeniyle Nuri Paşa’nın askeri ve fiskal meselelerde
daha müdahil bir tutum izlemesine Azerbaycan Hükümeti’nin çok da içerlememesi
gerektiğini yazacaktı (BCA-930-01-1-17-1, s. 85).
Tüm bunlarla beraber Azerbaycan’ın yerli ahalisi de Osmanlı subay ve idarecilerinin
birçok şikâyetine konu olmuştu. 18-23 yaş arasında silah celbi mümkün 30 bin kişi
olduğu halde yalnızca 37 kişi çağrılara uymuştu. Vehib Paşa’nın ifadesiyle bir gün
toplanan askerler ertesi gün firar ediyorlardı (TTK Arşivi, Kazım Orbay Koleksiyonu,
Dosya:9, No: 100). Aynı dönemde Mehmed Emin Resulzade liderliğindeki
Azerbaycan heyeti İstanbul’da Enver Paşa ile görüşmelerinde Azerbaycan
Hükümeti’nin 1 ek tümenin Azerbaycan’a gönderilmesi isteğini iletmişlerdi ve yerli
kuvvetlerden bir gönüllü gücünün oluşturulması meselesini sormuşlardı. Enver
Paşa’nın verdiği cevap karşısında Azerbaycan heyeti utanmıştı; Enver’in verdiği
bilgiye göre sadece 36 gönüllü Osmanlıların yerli kuvvet oluşturma çalışmalarına
iştirak etmişti. Enver Paşa aynı buluşmada Azerbaycan’da bulunan orduya ayda 50
bin lira harcandığını belirterek Azerbaycan’daki vergi toplama işinin önemine dikkat
çekiyordu. Sözün özüyle Azerbaycan’daki mevcut Osmanlı kuvvetinin masrafları
dahi Osmanlı Devleti açısından önemli bir yüktü ve ek tümenin gelmesi için
Azerbaycan Hükümeti’nin bazı maddi fedakârlıklarda bulunması gerekiyordu.
Bunun üzerine Azerbaycan murahhas heyeti haklı olarak gönüllü toplama değil
mükellefiyet sistemi ile asker toplamanın mümkün olabileceğini ve mükellefiyete
geçişin acilen gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu görüşmeyle beraber Enver
Paşa da Nuri Paşa’ya askeri mükellefiyetin hayata geçirilmesi için bir emir
gönderecekti (BCA,930.01.1.17.1, s. 85). Buna binaen, Azerbaycan’da 1 Ağustos’ta
yürürlüğe giren askerlik kanunuyla 18-45 yaş arası erkeklerin silahaltına alınması
kararlaştırılmış bu kanuna muhalefet edenlere ve askerden kaçanlara ağır cezaların
uygulanması öngörülmüştü (ATASE, K. 1962, D. 300, F. 001-02, F. 001-03, F. 001-04).
Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’ye yaptığı taarruz neticesinde aldığı 5 Ağustos
yenilgisinin ardından Bakü önlerinde sadece 5000 Osmanlı muharibi kalmıştı.
Azerbaycanlı milislerin savaş kabiliyeti yüksek değildi. Dahası bu milisler kaçmayı
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bir alışkanlık haline getirmişlerdi ki, bu Osmanlı askerlerinin moralini bozuyordu
(Yüceer, 1996, s. 105). Silahlı Müslüman halkı toplamak için Maştağı tarafına giden
Lezgi Süvari Alayı kumandanı da bu çabasından sonuç alamamıştı (Rüştü, 1934, s.
145). 14 Eylül 1918 taarruzundan önce Bakü savunmacılarının tarafına geçen
Beyrutlu asteğmen Anis Sidavi Kafkasya Türkleri’nin cephede pek de
yeğlenmediklerini ifade etmişti(IOR/L/MIL/17/5/3726).
Osmanlı tarafında ise 5 Ağustos yenilgisinin ardından ordunun yeniden
organizasyonu söz konusuydu. Yeniden organizasyon döneminde Nuri Paşa’nın ilk
işi Azerbaycan Kolordusu’nu 13 Ağustos 1918 tarihli bir emirname ile lağvetmek
oldu (ATASE K. 3819, D. 5, F. 062). Azerbaycan Kolordusu’nun varolan neferatı ve
mühimmatı Kafkas-Islam Ordusu’nun içinde taksim edilerek yeni düzene tabi
kılınmıştı (ATASE K. 3819, D. 5, F. 062, F. 062-01, F. 062-02, F. 062-03). Nuri Paşa
ayrıca Azerbaycan demiryolları personelinin çoğunun Rus ve Gürcüler’den
oluşmasından da oldukça rahatsızdı (Süleymanov, 1999, s. 154). Sevkiyat işlerinin bu
kadar önemli olduğu bir dönemde hele hele Kafkasya gibi etnik kökenin siyasi
eğilimlerde çok etkili olduğu bir coğrafyada böyle bir etnik konumlanış oldukça
büyük riskler içeriyordu.
Süleyman İzzet Bey’e göre ise Gence’de ciddi geçim sıkıntısı olan zanaatkârların ve
amelelerin varlığına rağmen, Azerbaycan demiryollarına ait vagonların bakımsızlık
içinde olması ayrıca dikkat çekiciydi (Süleyman İzzet, 1999, s. 29). Yine Kafkas İslam
ordusu subaylarından Abdülhadi Bey Rus kadınlarının bile cansiperane bir biçimde
Bakü’yü savunurken yerli müslüman ahalinin kendilerine yardım etmemelerini ise
hayretle karşılıyordu (Arslan, 2003, ss. 22-23).
Azerbaycan Cumhuriyeti adına Kafkas-İslam Ordusu, Bakü’yü ele geçirdikten sonra
da Osmanlı kurmayı bazı idari işlere müdahil olmaya devam etmişti. Bakü’nün
alınmasından sonra levazım ve mühimmat depoları ile fabrikalar askeri ihtiyaca göre
faaliyete geçirilmişti. Bunlardan istifade etmek üzere İstanbul’dan Binbaşı Fehmi Bey
riyasetinde bir heyet getirtildi. (TTK Arşivi, Kazım Orbay Koleksiyonu, Dosya:17,
No: 7)
Tüm bu sorunlar esasında yeni gelişmelerin bir neticesi değildi. Osmanlı Devleti ve
Azerbaycan milli hareketinin farklı modernleşme yollarında gitmesi bu
uyumsuzluğun temelindeki etkendi. Kafkasya’daki Müslüman siyasi gruplarda
Osmanlı’ya ilhak fikri hiçbir zaman çoğunluk nezdinde kabul görmemişti. Kafkasya
Müslümanlarının ilk etapta istediği sadece federal demokratik bir Rusya’nın
oluşumuydu.
Azerbaycan’da entellektüeller Rus eğitim sistemi içinde yetişirken milliyetçilik gibi
Batı menşeili fikirlerle tanışıyorlardı. Lakin sıradan insan için bu söz konusu değildi.
Azerbaycan, genel bir toplum iradesinin meydana gelmesini sağlayacak tarihi ve
kültürel faktörlere sahipti; ama bunları bütünleyen sosyal ve idari faktörlerden
yoksundu. Kafkasya Türkleri ivedi bir askerileşme projesi için çok pasif ve
bilinçsizdi. Emperyal Rus Ordusu’nda çok sayıda Azerbaycanlı subay vardı; fakat
umumiyetle Azerbaycanlılar savaşmaya pek de alışkın değillerdi. Kırım Savaşı
esnasında bile Güney Kafkasya Müslümanlarının pasif tutumu çok iyi biliniyordu.
Azerbaycan liderliği açısından ordu kurulması çok mühim konuydu, ordunun
olmayışı da bir o kadar rahatsız ediciydi. Mehmed Emin Resulzade’ye ait şu satırlar
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Azerbaycanlı entelektüellerin hiç de alışkın olmadığı güce dayalı siyaset anlayışının
hâkim olduğu İstanbul’un bir siyasal dava adamının çaresizliğini yüzüne vuran
tesirini gözler önüne sermekteydi (BCA, 930.01.1.17.1, s. 84):
İttihad ve Terakki merkez-i umumiyyesine gittik evvelinden aherine söyledikleri o
idi ki ordu, ordu, ordu dinledik… Alman sefiri de oradan başlamıştı. Bulgar sefiri de
onu merak ediyordu. Dost da, düşman da, siyasi de, ahali de hepsini meraklandıran
tek bu meseledir. Size malumu ilan demekdir. Çünkü bu mesele meselelerin başıdır;
candır, ruhdur, her şeydir.
1908-1913 döneminde Osmanlı basınında ve siyasi çevrelerinde haklar ve
özgürlükler konusunun çok defa tartışmanın ana nesnesine dönüştüğü görülür.
1913’ten itibaren Türk Yurdu gibi dergilerde görüleceği üzere hâkimiyet-i
milliye’den cihangir millet söylemine bir geçiş mevcuttur. Anayasal düzen özlemi
Azerbaycanlı Türk aydını için ise hiçbir zaman gündemden düşmemiştir.
Azerbaycan Türk entelektüeli Rus Devrimi’nin idealizmini her zaman taşımıştır.
Azerbaycan milli hareketi, sivil-demokratik bir hareket olarak büyürken,
Osmanlılarda 1877’den itibaren entelektüel hareketin Osmanlı topraklarında
susturulması, Osmanlı siyasal muhalefetinde gücün ve askeri kesimin öne çıkmasına
neden olmuştu. Bu noktada Azerbaycanlıların ve Osmanlıların siyasal ve toplumsal
düzenin niteliği konusunda uyuşması pek de mümkün değildi.
Azerbaycan milli hareketinde sol gruplar güçlüydü. Rus Devrimi ve Bolşevik
İhtilali’nin içinde yer alan gruplarla, Rus devrimci hareketiyle her zaman yakın bir
temas içine olunmuştu.
İslamlık meselesi Osmanlılarda olduğu gibi
Azerbaycanlılar’da da önemliydi; fakat Molla Nesreddin gibi dergilerde, Mirza
Fethali Ahundzade, Sabir gibi Azerbaycan Edebiyatı’nın önemli isimlerinin
eserlerinde de görüleceği üzere seküler düşünce Azerbaycan’da Osmanlı Devleti’ne
göre daha etkiliydi. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti devrinde kadına oy hakkı
verilecekti. Özellikle Bakü’de büyük bir Müslüman amele kitlesi bulunuyordu,
Grevler, işçi hareketlerinin siyasal hayatta önemli bir yeri vardı. Müsavat Partisi’nin
1917 Kasım Kurultayı’nda toprak reformunu, kadın haklarının genişletilmesini,
eğitimde eşitliği, medenileşmeyi ve kitleselleşmeyi hedefleyen birçok madde kabul
edilmişti (Resulzade, 2013i ss. 384-388). Madenlerin millileştirilmesi de Müsavat
Partisi’nin önemli hedeflerindendi (Türk Yılı 1928, ss. 525–26).
İttihad ve Terakki liderliği reel gücü hâkim olunan sınırlar ve Müslüman-Türk
halklarının seferberliği ile özdeşleştirmişti. Görünürde kalabalık Türk-İslam
halklarının bağımsız bir güce dönüşmesi yeterliydi. Fakat Osmanlı toprakları ve
tebaası söz konusu olduğunda dahi kadro sıkıntısı çeken bu milliyetçi lider grubu
devlet idaresi deneyimi az, askerlik geleneği zayıf, modern üretimi
gerçekleştirebilecek insan gücü sınırlı bu Müslüman ve Türk kitlelerinin hangi
kadroyla idare edilebileceğini tahayyül edememişti.
Demokratik devlet isteyen Azerbaycanlı entelektüel için kardeşlik aynı milletin iki
devletinin birbirini koruması ve birbirinin haklarına saygı göstermesidir; bir
imparatorluk olan Osmanlı Devleti’nin büyük devlet hedefindeki genç idarecileri
için ise Osmanlı Devleti büyük biraderdir (Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
Mehmed H. Hacinski 1918 Batum Konferansı’nın sonundaki konuşmasında Osmanlı
Devleti’ni büyük birader olarak nitelemiştir, bkz. BOA, HR. SYS. 2398/2), hatta
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zamanı geldiğinde efendidir. Ancak iki tarafın da kardeşlik anlayışında farklı
olmayan nokta kültürel ve tarihsel bağlara olan vurgudur. Nitekim Azerbaycan’da
Sovyet idaresinin teşkilinden sonra Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı milliyetçiler Yeni
Kafkasya ve Azeri Türk dergilerindeki yazılarda Enver Paşa ve Kafkas İslam
Ordusu’na yönelik çok saygılı bir üslup kullanmaya özen göstermişlerdi. Yine
Azerbaycan Parlamentosu tartışmalarında Mehmed Emin Resulzade Osmanlıları her
zaman müdafaa etmiştir.
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РАСКОЛОТОЕ ЗАКАВКАЗЬЕ,
ИЛИ ГРУЗИНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1917-1920 ГГ.
В АД ИМ МУХАН ОВ *

Отношения двух политических элит, ставших затем у руля самостоятельных
республик были непростыми и иногда даже враждебными. Позиции
грузинских меньшевиков конечно же расходились в значительной мере с
планами и идеями татарских (азербайджанских или мусульманских)
политиков. Грузинские меньшевики пользовались определенным доверием и
местных, еще имперских властей, и в 1917 году они вполне воспользовались
своим лидирующим положением, захватив места во всех политических
организациях региона – будь то Особый Закавказский комитет (ОЗАКОМ),
Закавказский комиссариат и т.д. Споры и столкновения происходили с
представителями Восточного Закавказья уже тогда, в рамках этих структур. Не
стал исключением и Закавказский Сейм, где меньшевики вынуждены были
считаться с мнением мусульманских депутатов, тем более, что именно вместе с
ними имели там большее количество мест, чем другие партии.
Значительные различия сразу выявились по ряду ключевых вопросов, первым
среди которых стал вопрос об урегулировании отношений с Турцией.
Грузинские меньшевики долгое время были сторонниками жесткой позиции на
переговорах с турками, не считая возможным отдать им ряд областей. В связи с
этим они отказывались признавать условия Брестского мира и удовлетворять
территориальные претензии турок. Мусульманская фракция Сейма, напротив,
считала, что необходимо скорее урегулировать отношения с Турцией, для чего
можно согласиться на ее условия. В отличие от грузин, азербайджанская элита
с большой симпатией смотрела на своих старших братьев, поэтому и не могла
представить их в виде врага. Можно не останавливаться на армянской позиции,
которая, естественно, была тождественна грузинской, а по некоторым вопросом
и более бескомпромиссной.
Отсутствие единства в этом и некоторых других важных вопросах подтолкнуло
национальные силы Закавказья к самостоятельному поиску выхода, если
хотите, спасения из катастрофической ситуации: по отдельности вести
переговоры с Турецкой империей, а также другими заинтересованными
силами, в первую очередь, с Германией. Хотелось бы повторить, что именно
*
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кардинальные различия в решении этого жизненно важного для Закавказья
вопроса и предопределило его стремительный распад на отдельные
национальные республики.
Различные ориентиры развития сохранялись только в первый период
независимого существования, в течение 1918 года. Азербайджанцы были
накрепко связаны с турками и полностью зависимы от политических шагов
слабевшего Стамбула. Вся деятельность Национального Совета, быстро
превратившегося
в
«независимое»
правительство
Азербайджанской
республики, находилось под плотным, иногда даже навязчивым контролем
турецкого командования. Грузины, выбрав из двух зол меньшую, обратились к
Германии, став ее своеобразным протекторатом на Кавказе. Грузинские
политики и не скрывали, что в тот период ориентация на Германию была
доминантой всей политической линии.
Все поменялось после поражения Четвертного союза в Мировой войне:
закавказским правителям пришлось в срочном порядке менять свою
ориентацию и учиться контактировать со странами Антанты. Таким образом,
политические линии поведения и их направленность стали совпадать у
закавказских республик. Грузины, как и азербайджанцы с армянами, всю свою
внешнеполитическую активность направили на налаживание контактов с
правительствами Англии, Франции, США и т.д. Одной из основных целей стало
признание со стороны этих стран независимости закавказских республик.
Поэтому в этом вопросе грузинские дипломаты и политики стали
блокироваться со своими азербайджанскими коллегами, как в ходе
деятельности на Парижской мирной конференции, так и на внутрикавказской
арене. Армяне, по вполне понятным причинам дистанцировались от
совместных действий и пытались достичь искомого результата в одиночку,
рассчитывая на благожелательное отношение мировых лидеров.
Грузины, несмотря на свои претензии на роль первых в Закавказье, вынуждены
были периодически оглядываться на Баку, который снабжал их нефтью и
полностью закрывал их потребности в ней. Такое положение существовало с
первых дней независимости Азербайджана и до последних (так как после
советизации последнего с поставками в Грузию начались проблемы). По
свидетельству Зураба Авалова, относящегося к периоду мая-июня 1918 года,
«нефти в Грузии всего на 3 недели: нефтяная зависимость от Баку полная»1.
Т.е. отношения двух молодых республик в финансово-экономической области
были гораздо интенсивнее и протекали с большим взаимным интересом,
можно даже говорить о некоей зависимости одной республики от другой (и
наоборот). Подчеркнем, что Азербайджан являлся крупнейшим экспортером
нефти и нефтепродуктов, от которых сильно зависела Грузия. Последняя же
была для соседа приоритетным транзитером, открывающим путь на
европейский и американский рынок, что ценность чего резко возросла в связи с

1

Авалов З. Независимость Грузии в международной политике. 1918 – 1921 гг. Репринт.
изд. 1924 г. N.-Y., 1982. С. 84.
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закрытием основного рынка сбыта – России. Тем более, что республики
получили в наследство от империи готовый керосинопровод Баку-Батум 2 ,
пролегающий вдоль Закавказской железной дороги. Данный трубопровод
использовался как для прокачки керосина, так и для нефти.
В период революционных бурь работа керосинопровода была остановлена, и
перекачка нефти по нему возобновилась только в декабре 1918 года. Именно
тогда был заключен транзитный договор между Азербайджаном и Грузией о
временных правилах перекачки нефти со станции Дзегам Азербайджанской
железной дороги на станцию Салоглы Грузинской железной дороги». Данное
соглашение было выгодно для Грузии, так как часть нефти она получала
безвозмездно. Например, только с 1 октября 1918 года по 1 апреля 1919 года со
станции Баку до станции Салоглы перевезено 6,168 млн. пудов нефти, из
которых более 3,2 млн. пудов отдано британскому командованию, а 281,16 тыс.
пудов – Грузии. Всего же с момента возобновления работы нефтепровода, т.е. с
12 декабря 1918 года по 1 апреля 1919 года Грузинская республика получила
чуть меньше 4 млн. пудов нефти 3 . Причем, несмотря на такие щадящие
условия, Грузия постоянно имела перед соседней республикой большую
задолженность по оплате. Только к 1 апреля 1919 года ее долг Азербайджану за
нефть превышал 15,9 млн. рублей4.
Отметим, что финансовое положение двух республик было весьма плачевным,
поэтому Азербайджан был вынужден менять свою нефть на продукты и товары
первой необходимости. В частности, Грузия, помимо денег, отдавала соседям
хлеб, капусту, сахар, древесный уголь, а также выделила им партию
автомобильных шин.
У Грузии и Азербайджана сразу после объявления независимости возникли
территориальные претензии друг к другу, которые им пришлось урегулировать
в течение 1918-1919 гг. В отличие от других направлений, здесь Тифлису удалось
избежать военного конфликта с соседом. Заметим, что взаимные
экономические интересы и тяжелое внутренне положение способствовали
достижению компромисса в этом остром вопросе. В частности, Закатальский
округ, на который претендовала Грузия, был закреплен за Азербайджанской
республикой. Нацсовет этого округа, где подавляющее большинство составляло
мусульманское население, еще в июне 1918 года принял решение о вхождении в
состав АДР. Грузия вынуждена была согласиться c этим. Другие территории,
которые находились в списке азербайджанских претензий, остались в границах
Грузинской республике, например, Сигнахский уезд.
Таким образом, в основе наметившегося грузино-азербайджанского сближения
важную роль сыграл экономический фактор. Это, в свою очередь, подтолкнуло
стороны к активизации политических контактов, являвшимися необходимыми
в свете ухудшения ситуации на северных границ республик и появления
Общая протяженность – 830 км.
Волхонский М., Муханов В. По следам Азербайджанской Демократической республики.
М., 2007. С. 168.
4 Там же. С. 169.
2
3
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серьезных угроз их безопасности и независимости. Именно сочетание
экономических и политических интересов Тифлиса и Баку привела их к
заключению
своеобразного
грузино-азербайджанского
альянса.
Цементирующим звеном в этом альянсе стал керосинопровод Баку-Батум 5 ,
который стал своеобразным скелетом, на который, как на елку, уже
навешивались договоренности по другим важным вопросам – по совместному
выпуску закавказских бон, по транзиту и товарообмену, по железнодорожному,
телеграфному и почтовому сообщению, по территориальному разграничению,
военному сотрудничеству и т.д.6
***
Беспокойство за свою безопасность и привело Тифлис с Баку к заключению
военно-оборонительного союза. Как вспоминал Авалов относительно ситуации
в Закавказье в 1919 году: «Азербайджан опасался вторжения с севера так же или
еще больше чем Грузия. Это конечно, приводило к политическому сближению
этих двух республик, вообще естественному, объяснимому многими
причинами, мотивами и интересами, а в 1919 г. тем легче осуществимому, что с
поражением турок и уходом их из Азербайджана последний возвращался к
своей кавказской орбите»7. По итогам недолгих переговоров в Тифлисе стороны
16 июня 1919 года подписали военно-оборонительное соглашение,
заключенное, как и было заявлено в преамбуле, «ввиду серьезной угрозы
независимости Закавказских республик» 8 . Авалов же оценил подписанный
документ, как определенный «союзный договор». С грузинской стороны его
подписали министр иностранных дел Е. Гегечкори, военный министр Н.
Рамишвили, генералы И. Одишелидзе и И. Гедеванов, с азербайджанской –
глава МИДа М. Джафаров, военный министр генерал С. Мехмандаров и
начальник Генерального штаба генерал М. Сулькевич. Договор был заключен
сроком на три года9.
Действительно, главным его условием стало заключение военного союза,
правда, только оборонительного характера. Все самое важное было
зафиксировано уже в первом параграфе: «Договаривающиеся государства
обязуются выступать совместно всеми вооруженными и военными силами и
средствами против всякого нападения, угрожающего независимости или
территориальной неприкосновенности одной или обеих договаривающихся
республик» 10 . Понятно, что подписанное в 1919 году соглашение было
Интересно, что подобная транзитная ось Азербайджан-Грузия, появившаяся в начале XX
века, в настоящее время, т.е. более чем через столетие, является наиболее
традиционным и надежным путем на Кавказе, соединяющим воды двух морей –
Каспийского и Черного.
6 См. подробнее: Азербайджанская Демократическая республика (1918-1920). Внешняя
политика. Баку, 1998. С. 79-80, 90-91, 98-99, 100-102, 103, 144-147, 209, 210, 451-454.
7 Авалов З. Указ. соч. С. 209.
8 Азербайджанская Демократическая республика (1918-1920). Армия. Баку, 1998. С. 109.
9 Там же. С. 109-110.
10 Там же. С. 109.
5
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направлено, прежде всего, против Добровольческой армии (или ВСЮР),
являвшейся на тот момент главной угрозой Грузии и Азербайджана. Как заявил
в ходе ратификации этой конвенции в парламенте министр иностранных дел
Азербайджана М.Ю. Джафаров, «… появилась угроза нашествия с севера
темных сил, угрожающих свободе и независимости всех кавказских народов.
Перед лицом этой угрозы заветные стремления азербайджанского
правительства были совместно с грузинским осуществлены на практике в виде
настоящего военно-оборонительного соглашения их друг с другом. Грузия и
Азербайджан сплотили таким образом свои силы перед лицом общей
опасности»11.
Две республики договорились о ведении с третьей стороной единых
переговоров, на которых дипломатические представители выступают с
консолидированной позицией. Интересен параграф № 7, согласно которому
«договаривающиеся государства обязуются не заключать сепаратного мира»12.
Забегая вперед, можно сказать, что ни этот пункт, ни все соглашение не
сработало весной 1920 года, когда Красная армия вошла в Азербайджан.
Правительство последнего было не в состоянии оказать сопротивление и
моментально сдалось на милость победителя, т.е. фактически заключило
сепаратный мир, другими словами, нарушило подписанное в 1919 году
соглашение.
Грузия, в свою очередь, не оказала союзнику никакой помощи, хотя должна
была выступить против нападавшей стороны «всеми вооруженными и
военными силами и средствами» 13 . Это позволяет говорить о невыполнении
Грузией взятых на себя обязательств и нарушении договора. Включение Грузии
в военные действия с Советской Россией в мае 1920 года и борьба за
Азербайджан могли повернуть ход событий в регионе совсем в другую
сторону(по другому сценарию). Об этом, в частности, пишет генерал Георгий
Квинитадзе. Последний с горечью вспоминал, что если бы не нерешительность
политического руководства Грузии, то он во главе грузинских войск мог
объединиться с остатками азербайджанских сил и выбить Красную армию из
Закавказья. Он оценил отказ грузинского правительства от решительных
наступательных действий в мае 1920 года, как «очень большую политическую
ошибку»14.
Там же. С. 114-115.
Там же. С. 110.
13 Там же. С. 109.
14 «Я не буду гадать, что произошло бы, но укажу, что это был момент наибольшей
слабости большевиков в Закавказье и наибольшей для них опасности со стороны
Польши и Врангеля. Впоследствии мы никогда не могли бы иметь большевиков против
себя такими слабыми, как в это время. Большевики, овладев Баку, пошли на Тбилиси
вовсе не с тем, чтобы при первой же неудаче отказаться от владения всем Закавказьем.
Ясно было, что они повторят свою попытку. А раз это так, то надо было воевать с ними
тогда, когда они были наиболее слабы, когда обстановка так благоприятно-счастливо
создалась для нас. Нетвердость власти большевиков в только что забранном
Азербайджане, слабость их сил (всего 3-4 дивизии на этом фронте), враждебность
11
12
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Данное соглашение было использовано и на международной арене, как
лишний довод в пользу признания ведущими странами двух закавказских
республик, которые, тем самым, демонстрировали способность договариваться
между собой и разрешать территориальные споры для окончательного
определения государственных границ. Как пишет Авалов, «сообщая
Парижской конференции текст изложенного договора, делегации грузинская и
азербайджанская выражали надежду, что «конвенция эта, преследующая цели
чисто оборонительные, не получит применения в части касающейся
предусмотренных в ней совместных военных действий, и что Закавказье будет
ограждено от всякого нападения извне, благодаря контролю союзных держав
над операциями генерала Деникина». Вместе с тем обращалось внимание на ст.
4 соглашения, благодаря которой открывалось возможность скорейшего
размежевания территорий Грузии и Азербайджана»15.
27 июня 1919 года Азербайджанский парламент единогласно ратифицировал
этот договор 16 . Вскоре после его заключения и ратификации Грузия,
находившаяся в гораздо лучшем материально-техническом положении,
продала своему союзнику 12 легких и 12 горных пушек, 24 пулемета «Максим»,
большое количество боеприпасов и различного военного снаряжения. Кроме
того, Грузия открыла для азербайджанцев двери своих военных учебных
заведений.
Специальным органом по взаимодействию вооруженных сил республик стал
Союзный военный совет, засекреченное положение о котором было подписано
сторонами 18 января 1920 года и утверждено председателями правительств
Азербайджана и Грузии 17 . В состав совета вошли «по два представителя из
высших военных чинов от каждой республики», из коих один становился
«председателем Совета по соглашению правительств обеих республик»18. Таким
образом, в Совете представляли грузинскую сторону генералы Н. Одишелидзе
и Катателадзе, а азербайджанскую – генералы А.А. Шихлинский и М.
Сулькевич. Первый среди перечисленных генералов стал формально
председателем совета.
В планах стояло конечно же избрание авторитетного военачальника
главнокомандующим объединенными силами, однако по понятным причинам
населения (Ганжинское восстание), склонность к нам азербайджанских войск, война с
Польшей и Врангелем, не могут не считаться данными для нас на редкость
благоприятными. Усилить свои войска большевики по условиям тогдашнего их
транспорта и ввиду удаленности театра действий не сумели бы своевременно и наше
успешное продвижение на Баку несомненно вызвало бы восстание горцев и,
следовательно, перерыв сообщения России с Закавказьем… Эта была недальновидность
и очень пагубная для нашего государства; через полгода она сказалась для нас самым
катастрофическим образом», писал впоследствии генерал Квинитадзе (Квинитадзе Г.И.
Воспоминания. 1917-1921. Париж, 1985. С. 193-194).
15 Авалов З. Указ. соч. С. 210.
16 Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Армия… С. 121.
17 Там же. С. 169-171.
18 Там же. С. 170.
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этот вопрос так и не был решен вплоть до советизации Азербайджана. Каждое
из двух правительств пыталось продавить своего, этим и обуславливаются
горячие споры по всем организационным вопросам, даже по такому мелкому
вопросу, как председательствующий на заседаниях Совета. Ни грузины, ни
азербайджанцы не хотели уступать. Как вспоминал впоследствии генерал
Квинитадзе, «генералы Одишелидзе и Мехмандаров (Военный Министр
Азербайджана) оспаривали председательское место на заседаниях. Наше
Правительство неоспоримо держалось того, что это место должно быть
предоставлено представителю Грузии, но этот вопрос не был, как всегда, решен
определенно» 19 . В том числе и поэтому Военный Совет практически не
действовал вплоть до советизации Азербайджана.
Неготовность Азербайджана к войне определил все тот же генерал Квинитадзе,
отправленный в Баку для активизации и оживления деятельности Совета. Он с
сожалением писал: «Самурские укрепления также не были закончены и работы
совершенно не производились. Линия укреплений от гор до моря была длиною
около 15-20 верст и тянулась вдоль реки Самура, на которой был мост. Этот
мост, конечно, должен был быть в руках азербайджанцев, но, приехав туда, я
узнал, что таковой находится в руках большевиков и таким образом
большевики, имея в своих руках мост, могли в любой момент перейти реку
совершенно беспрепятственно и затем внезапно атаковать азербайджанские
войска» 20 . Грузинский военачальник, вспоминая о тех апрельских днях 1920
года, когда он находился в соседней республике, отмечал: «Для меня было ясно,
что Азербайджан готовится к войне с большевиками недостаточно интенсивно,
что взятие Баку лишь вопрос времени. Я должен здесь сказать, что Самурские
укрепления длиной 15-20 верст охранялись лишь одним батальоном. Остальные
Азербайджанские войска были на юге государства, где они вели войну с
армянами»21.
Т.е.
этими
во
многом
символическими
шагами,
союзнические
взаимоотношения в военной области и ограничились. Несмотря на заключение
союзнического соглашения с АДР, выполнять его основные условия никто из
грузинского руководства не собирался, что и показали в скором времени
события в Азербайджане. Стремительное наступление Красной армии со
стороны Дагестана и бескровное вступление в Баку вызвало со стороны Ноя
Жордания только злую иронию над бессилием своих азербайджанских коллег.
«Большевики приехали туда скорым поездом, не встречая никакого
сопротивления, следовательно, вступили в страну по соглашению с
азербайджанским народом с совершенно незначительными силами, с двумя
броневыми поездами», заявил он в одном из своих майских выступлений. Как
метко заметил Зураб Авалов, «грузино-азербайджанский военный союзный
договор оказался простым «клочком бумаги»22.

Квинитадзе Г.И. Указ. соч. С. 162.
Там же. С. 163.
21 Там же. С. 164.
22 Авалов З. Указ. соч. С. 284.
19
20
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BOLŞEVİK İHTİLALİNİN MİLLİ AZINLIKLARA ETKİSİ
EKSENİNDE GÜRCİSTAN'DAKİ BORÇALI TÜRKLERİ

ŞUR E DDİN MEMMEDL İ *

1. 1917 İhtilalı Sonrası Güney Kafkas'ta Siyasal Gelişimler Üzerine
1917 Rusya Ekim İnkılâbı, Bolşevik devrimi, Rus devrimi, Bolşevik ihtilalı, Büyük
Ekim Sosyalist Devrimi isimleşmeleriyle bilinen tarihsel olay, 20. yüzyılın dünya
tarihini etkilemiş, dünyada ilk ve en büyük sosyalist devletinin kurulmasına yol
açmış önemli gelişimlerden biri olmuştur.
Eski (Jülyen) stile göre 25 Ekim 1917 (yeni stile göre 7 Kasım 1917) günü
Petrograd'da vaka bulan bu devrimle iktidarın Vladimir Lenin önderliğindeki
Bolşeviklere geçmesi sağlanmıştı. Çarlık yönetimindeki topraklarda Sovyet
rejimleri kurulmuştu. Lenin ve arkadaşlarının “milletlere hürriyet” veya
“milletlerin kendi kaderini tayin hukuku” öngörüşleriyle Rusya'nın sınırları içinde
var olmuş tüm milletlerin bağımsız devlet kurma hakkı tanınmaktaydı.
İhtilaldan ve onun getirdiği bağımsızlık vaatlerinden yararlanılarak, Kafkas'ta da
özgürlük hareketleri hızlanmıştı. 1917–1918 yıllarında Güney Kafkas'ta üç ülke –
Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan kendilerini Çarlık Rusya'dan bağımsız sayarak,
konfederasyon bir birlik – Güney Kafkas Federatif (koşma) Hükümeti ismi verilen
devlette bir araya gelmişlerdi. Bu hükümeti Osmanlı da tanımıştı ve Osmanlı ile
Güney Kafkasya Federasyonu arasında diplomatik ilişkiler kurulmuştu.
Güney Kafkas, Transkafkasya veya Kafkas Ötesi, bugünkü Gürcistan, Azerbaycan,
Ermenistan devletlerini kapsayan, İran, Rusya, Türkiye arasında, Büyük Kafkas
sıradağlarının
güneyinde
yer
alan
coğrafi-siyasal
bölgedir
(https://tr.wikipedia.org/wiki/güney_kafkasya).
15 Kasım 1917'de Rusya Duması'nın Güney Kafkas mebuslarından
(milletvekillerinden) ibaret geçici yönetim kurumu olan Ozakom (Özel Güney
Kafkas Komitesi), yerel ihtilalcıların baskısıyla istifa etmişti. Ozakom'un yetkileri
Bolşeviklerin yardımıyla Güney Kafkas (Transkafkasya) Komiserliği'ne
(Zakavkom'a) devredilmişti (Güney Kafkas 1919: 7–8).
Güney Kafkas'ın koalisyon hükümeti olarak 15 (28) Kasım 1917 tarihinde Tiflis'te
meydana çıkmış olan Güney Kafkas Komiserliği, Sovyet Rusya'sına karşın düşman
mevki sergilemişti, Rusya Milli Komiserler Konseyi'nin iktidarı tanınmamış,
*

Prof.Dr., Ardahan Üniversitesi, Türkiye.
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Bolşevik kurumları yasaklanmıştı.
3 Aralık 1917'de Tiflis'te Gürcü Milli Meçlisi kurultayında Gürcistan Yüksek
Konseyi'ne seçilen 67 üyeden 3 kişi Gürcistan Müslümanlarının (Türklerinin)
temsilcisi olmuştu.
23 Şubat 1918 tarihinde Güney Kafkas Komiserliği tarafından bölgede siyasal
durum göz önünde bulundurularak, Tiflis'te Güney Kafkas Seymi tesis edilmişti ve
Seym, Güney Kafkas'ta temsilci yasal organ, kanun verici yetkili kurum olmuştu.
Seym'de bulunan en fazla sayılı fırka olarak Müslüman Fıkrası (Müsavatçılar ve
tarafsızlar) 50 üye ile temsil edilmişti. Seym'in 9 (22) Nisan 1918 günü
duruşmasında Ermeni delegelerinin muhalif çıkmalarına rağmen, “Güney Kafkas
bağımsız, demokratik, federatif cumhuriyet” ilan edilmişti, yeni teşekkül “Güney
Kafkas Demokratik Federatif Cumhuriyeti” adlandırılmıştı (Güney Kafkas 1919: 8–
10).
26 Mayıs 1918 günü Seym'in Gürcü fıkrasının tepkisiyle ve Türklerin de
destekleriyle Seym'in feshedilmesinin ardından Gürcistan Milli Konseyi,
Gürcistan'ın bağımsızlığını, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti kurulduğunu
beyan etmişti. İki gün sonra bağımsız Azerbaycan Demokratik (Halk)
Cumhuriyeti'nin de istiklal beyannamesi ilan edilmişti.
Bir hususu hatırlatmak isterdik: Sovyet ideolojisinin hâkim olduğu dönemlere
kadar Gürcüler arasında Türk, Azeri ayrımı yapılmamış, resmi kurumlarda, edebi
eserlerde ve konuşma zamanı sadece Türk denilmiştir. Söz konusu dönemde
Gürcistan'da Türk okulu, Türk gazetesi, Türk tiyatrosu, Türk ahali deyimleri etkin
şekilde yayılmıştı.
2. 1918–1921 Bağımsız Gürcistan Cumhuriyetinde Türklerin Hukuki Statüsü
3 Aralık 1917'de Tiflis'te Gürcü Milli Meçlisi kurultayında Gürcistan Yüksek
Konseyi'ne seçilen 67 üyeden 3 kişi Gürcistan Müslümanlarının (Türklerinin)
temsilcisi olmuştu.
26 Mayıs 1918 Gürcistan İstiklal Beyannamesi'nde milli azınlıkların vatandaşlık ve
siyasal hukukları öne çekilmişti: “Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, arazisi
içinde yaşayan tüm milletlere serbestçe gelişimleri için geniş meydan açar”
(Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti 1990: 5–6).
Gürcü Milli Konseyi'nin 26 Mayıs oturumunda başkan Noe Jordania kutlama
sözünde demişti: “Bizim devletimizde milli azınlıklar var ve tıpkı onlar Gürcülerin
kendileri sahip olan hukuklara sahip olacaklar” (GMK Arşivi 1918-c: 1).
Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Anayasası'nın “Milli Azınlıkların Hukukları”
faslında: “Gürcistan cumhuriyetinin her hangi milli azınlığının özgür siyasal,
sosyal-ekonomik ve kültürel gelişimi, öncelikle onun anadilinde eğitim-öğretim
görmesi ve ulusal-kültürel işlemleri özerklikle yönetmesi kısıtlanamaz. Her kesin
anadilinde yazmak, fikrini ifade etmek ve konuşmak hakkı vardır”. Anayasada
milli azınlıkların okullarında eğitim-öğretimin çocuğun konuştuğu dilde
gerçekleştirilmesi tespit edilmişti. Ayrıca anayasada: “Tüm vatandaşların yüzde
20'den çoğunu her hangi milli azınlığın teşkil ettiği kurum hudutlarında şu milli
azınlığın isteğiyle devlet kurumlarında ve sivil kurumlarda devlet dilinin yanı sıra,
onun anadilinde de müzakereler ve defterdarlık icra olunmalıdır” kaydı vardır
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(Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti 1990: 480–481). Milli azınlıkların dillerinin
ayrı ayrı kurumlarda kullanılması kanunla belirlenmişti (Gürcistan Demokratik
Cumhuriyeti 1990: 80–81).
Anlaşıldığı üzere, milli azınlık olarak Türklere de kültürel gelişim, eğitim-öğretim,
konuşma özerkliği tanınmıştı. Demek, Gürcistan bağımsız demokratik
cumhuriyetinin politikasında yerli Türklerin de azınlıkta kalan etnik grup
statüsünde hukuklarının korunması teminat altına alınmıştı.
Resmi statiğe göre, bu çağlar Gürcistan'da 3.063.045 nüfus kayda alınmıştı ve
bunun 122.619'u Türkler (Tiflis, Borçalı, Ahıska Türkleri) idiler. 1918'de Borçalı
kazasında ve Tiflis kazasının Karayazı nahiyesinde ahalinin çoğunu Türkler
oluşturmuştu. Borçalı'nın orta kısmında ahalinin %93'ü (36.615 kişi), Karayazı
ilçesinde %88,8'i (7.419 kişi) Türklerden ibaret idi (Memmedli 1991: 18).
Gördüğümüz gibi, o zaman da çok milletli bir ülke konumunda olmuş Gürcistan
arazisinde Türkler nicel ve oran itibarıyla az sayılı milletlerden değildi. Özellikle
de, Borçalı kazasında, onun Bolus, Başgeçit nahiyelerinde, Tiflis kazasının Karayazı
nahiyesinde ahalinin ekser çoğunluğunu Türkler oluşturmuşlardı. Böyle bir
ortamda milletlerarası ilişkiler konusunun demokratik esaslarla çözümü önem arz
etmişti.
Borçalı kazası yerel yönetim meclisinin müdürlüğü okullara bu içerikte gösteriş
vermişti: “Nevruz Bayramı ile ilgili bu yıl Mart ayının 20'den 26'sına kadar
okullarda dersler geçilmemelidir” (GMT Arşivi 2044/1: 9). Bu olgu Gürcistan
demokratik hükümetinin Türklerin milli geleneklerine, halk adetlerine saygıyla
yaklaştığının kanısıdır.
Gürcistan'da yeni milli hükümet zamanında bazı zorluklarla karşı karşıya
gelinmişti. Aralık 1918'de Ermenistan'ın tahrikiyle başlayan, Borçalı kazasına iddia
ile resmi ilan olunmuş Ermenistan–Gürcistan savaşı özgürlük ilkelerine, komşuluk
ortaklığına ağır darbe vurmuştu. Yerli Borçalı-Karapapak Türkleri de zor durumda
kalmışlardı, “bölgenin Türkiye'nin himayesi altında Karapapak adıyla yarım
müstakil hanlık gibi tanınması” arz olunmuştu (Memmedli 1991: 16).
3. 1918–1921 Yıllarında Gürcistan'da Türklerin Siyasal-Toplumsal Faaliyetleri
3.1. Milletvekillikleri
13 Eylül 1918 tarihli Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Kanunu doğrultusunda,
nüfus sayısı uyarlığına göre Gürcistan Milli Konseyi'ne – Parlamentosu'na yerel
Türklerden 4 temsilci seçilmek hukuku tanınmıştı (Gürcistan Demokratik
Cumhuriyeti 1990: 62). 29 Eylül'de Gürcistan Müslümanları (Türkleri) Milli
Şurası'nın önerisiyle Kurul başkanı Ali Haydar Karaev, Borçalı kaza yerel
(zemstvo) yönetim meclisinin komiseri Ebdürrahim Hakverdiev, Tiflis şehir
Harpuh Türk 2 sayılı okulunun öğretmeni Mirza Hüseyin Hesenzade ve Tiflis'in
siyasal-toplumsal hayatında etkin yer alan Aziz Şerif Gürcistan Milli Konseyi'ne
(parlamentosuna) üye seçilmişlerdi.
Ali Haydar Karaev Aralık 1918'e kadar Tiflis “Hümmet” fırkasının üyesi,
Gürcistan Müslümanları Milli Şurası'nın başkanı ve birkaç ay Gürcistan
Parlamentosu'nun üyesi olarak toplumsal faaliyetlerde bulunmuştu.
Mirza Hüseyin Hesenzade uzun yıllar Tiflis'te öğretmenlik yapmıştı.
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Ebdürrahim Hakverdiev ömrünün Gürcistan dönemi özelinde böyle hatırlamıştı:
“Şubat inkılâbından sonra Borçalı kazasına komiser intihap olunup, Şulaver'e
gittim. Burada bir sene üç ay kaldıktan sonra idarelerin millileştirilmesinden
dolayı çıkıp Tiflis'e geldim ve burada Gürcistan Türkleri Milli Şurası tarafından
Gürcistan parlamentosuna üye seçildim” (Hakverdiev 1971: 469). Hakverdiev,
Türklerin kültür ve maarifinin gelişimine katkılarda bulunmuştu. Gürcistan
Türkleri Milli Şurası tarafından Tiflis Türk yüksek düzey iptidai okulunun müdürü
görevine getirilmişti, Tiflis'te Türk Tiyatro Cemiyeti yönetim kurulunun
başkanlığını
üstlenmişti.
Gürcistan
milletvekili
sıfatında
parlamento
oturumlarında, ayrıca yerel matbuat organlarındaki makalelerinde yerli Türklerin
çıkarlarını savunmuştu. Parlamentonun maarif komisyonunun oturumlarından
birinde ülkedeki Türk okullarının birkaçının faaliyetini durdurduğu özelinde
alarm kaldırmıştı (GMT Arşivi 1836/244: 38). Gürcistan Parlamentosu, okullarda
dinin öğretiminin iptali meselesini müzakere ederken de Hakverdiev milli gayret
örneği sergilemiş, “şeriat din dersi değil, Muhammed dini temelinde ahlak
talimidir” söyleyerek, Türk okullarında şeriatın öğretiminin sürdürülmesini
önermişti (GMK Arşivi 1918-b: 3).
Ünlü bilim insanı Aziz Şerif'in ömrünün 1918 sonrası dönemi Tiflis'te, Borçalı'da
geçmişti. Kendisi bu özelde böyle hatırlamıştı: “Rusya inkılâbının dalgaları beni de
memleketimden ayırıp, Tiflis'e attı ve ben uzun müddet Tiflis'te yaşayıp, Tiflisli
oldum” (Şerif 1977: 122). Aziz Şerif'in günlük not defteri şu yıllarda Gürcistan'da
Türklerin toplumsal-siyasal, kültürel, eğitim-öğretim hayatının, “bu karmaşık
devrin” yansıması etkisi bırakır (AEİ Arşivi 255/6/14/15/16). O, Tiflis'te “Hümmet”
partisinin faaliyetinde, “Gelecek”, “Probujdenye” (uyanış) gazetelerinin ve diğer
gazete-dergilerin faaliyetinde etkin rol oynamış, Gürcistan Parlamentosu'nun,
Gürcistan Türkleri Milli Şurası'nın üyesi, Borçalı kazası okullar şubesinin müdürü
olarak yerli Türklerin maarif meseleleri de dâhil sorunlarının çözümü kaygısını
çekmişti.
Gürcistan Parlamentosu'nda Türk mebuslar özel bir fırka oluşturmuşlardı. Onlara
parlamento oturumlarında Türkçe (Azerbaycan Türkçesinde) konuşmak hakkı
tanınmıştı. Başka deyişle, parlamentoda Gürcüceden tercüme yasaklanmıştı, fakat
Azerbaycan Türkçesi de dâhil başka dillerden Gürcüceye tercümeye müsaade
edilmişti.
1918 güzünde Tiflis kazası yerel yönetim meclisine (eroba) seçimlerde bir Türk
kadını – Karaçalar köyünden 34 yaşlı Perihanım Sofueva meclis üyeliğini
kazanmıştı (http://archive.ge/ka/blog/9).
12 Mart 1919 seçimlerinde Borçalı aydını Hüseyinkulu Memmed oğlu Memmedov
Gürcistan Müessisan Meclisi'ne üye seçilmişti. O da faaliyetinde Gürcistan Türkleri
arasında eğitim-öğretimin pekiştirilmesine daha çok özen göstermişti.
3.2. Partilere ve sivil kuruluşlara katılımlar
Söz konusu dönemde yerli Türkler Gürcistan'da öncü partiler olan SosyalDemokratlar (Menşevikler) Partisi'ne, Sosyalist-Devrimciler (eserler) Partisi'ne üye
yazılmışlardı.
Türkler daha çok Tiflis'te “Hümmet” fırkasında bir araya gelmişlerdi. “Hümmet”in
başkanı Aziz Şerif olmuştu. Fırkanın organı olarak haftalık “Yengi Dünya” gazetesi
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yayınlanmıştı.
Gürcistan Türklerinin sorunlarının çözümüyle daha çok Gürcistan Müslümanları
Milli Şurası meşgul olmuştu. Söz konusu dönemde Tiflis Türkleri Hayriye
Cemiyeti, Gürcistan Türkleri Gençler Cemiyeti, İran ve Kafkas Türk Gençleri
Maarif Cemiyeti, Türk Gençler Derneği, Türk Kıraathanesi, Türk Halkevi vd gibi
sivil kurumlar da var olmuştu.
4. 1918–1921 Yıllarında Gürcistan'da Türklerin Kültürel Faaliyetleri
Tiflis'in Türkçe “Yengi Dünya” gazetesinden: “Bu cuma günü Gürcistan'da
Hümmet fırkasının başkanı Aziz Şerif, Gürcistan hükümetinin başkanı Noe
Jordania makamında bulunarak, Gürcistan Türkleri adından bir rapor sunmuştur.
Raporda Gürcistan Türklerinin kültür ve maarif işlerine yardım istenmiştir. Bu
yardım gerek ibaret olsun: Türk muallimleri hazırlamaktan ve bundan ötürü her
nereden olsa elli nefer yüksek dereceli medreseler kurtarmışların çağırılmasından;
Tiflis'te Türk tiyatrosundan ve gayri maarif cemiyetlerinden ötürü Voronsov
sokağında bir büyük ev inşasından ki, bu evde hem tiyatro olsun, hem de halk
darülfünü, kıraathane, kütüphane; Türk dilinde gazete ve kitapçalar çap
olunmasına yardım etmekten...” (GMK Arşivi 1920-b: 4).
1918'de Türk Gençler Derneği, Tiflis'te Botanik sokağındaki Türk kıraathanesinde
Türk dili kursları açmıştı. 20 Ekim'den faaliyete başlayan bu kursların birinci sınıfı
yeni başlayanlar, ikinci sınıf kendi kabiliyetlerini pekiştirmek isteyenler için ön
görülmüştü. Kursların yürütücüsü Tiflis Türkleri Hayriye Cemiyeti başkanı
Mahmud Paşa Zeynalov olmuştu. Kurslarda Türkçe yazma-okuma ve kısmen de
dilbilgisi (gramer) öğretilmişti (GMK Arşivi 1918-a: 4).
Tiflis'te Türklerin Milli Şurası öncülüğünde sıkı sıkı “Türk Maarif Günü”, toplu
kıraatler, görüşler düzenlenmiş, Türk Halkevi'nde konferanslar verilmiş, tiyatro
oyunları, konserler gerçekleştirilmişti.
4.1. Edebiyat
Bu yıllarda Tiflis'te, Borçalı kasaba ve köylerinde âşıklık geleneği devam etmişti.
Âşıklardan ve halk şairlerinden Miskin Allahverdi, Cafer Darvazlı, Nebi Fahralı,
Miskin Veli, Esadullah ve başkaları çalıp okumalarıyla, halk hikâyeleri
anlatımlarıyla toy-düğünleri süslemişlerdi.
Türk yazarlar, şiir üreticiliklerinin yanı sıra, hikâye, tiyatro eserleri de vücuda
getirmişlerdi. Şairlerden Ağacan, Dollu Abuzer, Ali Mirza Senanî, Mirza Mehdi
Velizade, Namaz Sefergil, Mirza Hesen Mecruh, Mehemmed Rızazade Mühekker,
nasirlerden Mirza Hüseyin Hesenzade, Hüseyin Minasazlı, Ömer Faik
Nemanzade, tiyatro yazarlarından Ali Mirza Nerimanzade, Mirza Ali Abbasov,
Kerim Şerifli ve başkalarını hatırlayabiliriz.
Bu yılların en ünlü şairi Mühekker (1892–1942) olmuştur. 1920 yılında “Borçalı
kazasının Kölagir köyünden Mehemmed Molla Rıza oğlu” tanıtımıyla Tiflis “Şark”
matbaasında Arap hurufatıyla neşredilmiş “ ﺍﻳﻞ ﺷﻌﺮﻟﺮﯼÉl Şiirleri” (halk şiirleri)
kitabında şairin coşkulu ve mizahlı şiirleri toplanmıştır (GMM Arşivi 1920).
Bu sevilen şair, şiirlerinin birinde yurt severliğini içtenlikle böyle açıklar:
Mühekker mayıldır vatan taşına,
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Dolanırım çör çöpünün başına.
Kitaptaki şiirler mizahsal biçemiyle dikkat çeker. “İnsanlara” şiirinden (GMM
Arşivi 1920: 2–3):
İbret gözü ile gezdi bu dünyayı Mühekker,
Hiç görmedi bir kimsede handanı Mühekker,
Solgundu hamişe gül reyhanı Mühekker,
Her yerde görüp nale ve efğanı Mühekker,
Kara giyip her kes ki, giyip alı, ey insan!
Dünyaya haris olma gel, ol hali, ey insan!
Mühekker'in Tiflis'te 1920–1921 yıllarında yayınlanmış “ ﻭﻃﻦVatan”
mecmuasındaki mizahsal şiirleri de (GMK Arşivi 1920-a) genellikle Borçalı
edebiyat muhitinde önemli olgu niteliğindedir.
“Dünya” şiirinden (GMK Arşivi 1920-a):
Fakirler çergesine para için bir zehrimar oldun,
Gedaya, hırsıza hemdem olup, hoş ruzigâr oldun,
Cem olmuş devleti dağıtmaya sen aşikâr oldun,
Ne etmek istersin en sonunda sen yine, dünya!
Kıyamet kaim oldukça bu işler söyle ne, dünya!
4.2. Tiyatro
Söz konusu dönemde Tiflis'te Türk sahne severler iki tiyatro ekibi oluşturmuşlardı.
Truppalardan biri “İttihat” drama cemiyeti, ikincisi “İbret” drama şubesi idi.
Tiflis Türk tiyatrosunun zengin geleneklerini davam ettirmiş “İttihat” grubunun
yönetmenliğini ünlü oyuncu İbrahim Hüseyinzade İsfahanlı (1897–1967)
üstlenmişti. Onun önderliğinde truppa 1917–1921 yıllarında Tiflis'te önemli
oyunlar göstermiş, ayrıca 1919 yılı ilkbaharına kadar üç ay İstanbul'a turneye
çıkmıştı. 5 Şubat 1919 günü İstanbul'da Üzeyir Hacıbeyli'nin “Arşın Mal Alan”
komedisi rağbetle karşılanmıştı. İstanbul turnesinde ekip, Azerbaycan
dramaturjisinin yanı sıra Türk tiyatrosundan Şemseddin Sami'nin “Demirci Gave”
(Gave-yi Ahangar) oyununu da göstermişti. İbrahim İsfahanlı'nın anılarından:
“Türkiye'nin en meşhur rejisörlerinden Muhsin Ertuğrul bizim bu turnelerimizin
güzel geçmesine yardımda bulunmuştu” (Memmedli 1997: 55).
“İttihat” ekibinde Mir Seyfeddin Kirmanşahlı, Haşım Haşımov, Hasan Kapalov,
Mustafa Merdanov, Ali Kurbanov, Möhsün Senanî, Mirza Ali Abbasov ve başka
oyuncuların önemli katkıları olmuştu.
İkinci tiyatro truppası olan “İbret” grubunda Alekper Seyfi, İsmail Hakkı, Asker
Nahçıvanlı, Ahmed Salahlı, Hesen Sabri, Memmed Caferli ve başka oyuncular yer
almışlardı.
5. 1918–1921 Yıllarında Gürcistan'da Türklerin Yayın-Basın Faaliyetleri
5.1. Kitap yayıncılığı
Tiflis Şeytanpazar mahallesinde Müslüman kıraathanesinin ve tiyatro binasının
yanında “ ﺷﺮﻕŞark” isimli özel matbaa-çaphane kurulmuş ve bu matbaada
Azerbaycan Türkçesinde ders kitapları, ders araçları, pedagoji, bilimsel-kitlesel ve
edebi eserler neşredilmişti.
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Matbaanın ürünleri arasında Celil Memmedkuluzade'nin “Posta Kutusu”, Hüseyin
Cavid'in “Ana”, “Geçmiş Günler”, Aziz Şerif'in “Rahim Çeşmesi”, Selman
Mümtaz'ın “Seyyid Ahmed Hatif”, Gürcistanlı şair Mühekker'in “Él Şiirleri”, vd
kitaplar önem arz etmektedir.
5.2. Gazeteler
Söz konusu dönemde Tiflis'te Türkçe yayınlanmış gazeteler (Memmedov 1995: 8–
10):
 ﺁﻝ ﺑﺎﻳﺭﺍﻕAl Bayrak (1918–1920)
 ﮔﻠﻪﺟﻚGelecek (1918–1920)
 ﻳﻨﮕﯽ ﺩﻧﻴﺎYengi Dünya (1920)
 ﺷﻔﻖŞafak (1920–1921)
“Al Bayrak”: Toplumsal-siyasal gazete. “Hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet”
sloganıyla yayımlanmıştı. Yayımcıları Ahmed Cevdet (Pepinov), Ali Haydar
Karaev olmuşlardı.
“Gelecek”: Tiflis “Hümmet” Sosyal-Demokrat İşçi (menşevik) Partisi'nin gazetesi.
Birinci sayısı 27 Haziran 1918'de, sonuncu sayısı 1 Nisan 1919'da çıkmıştı. Toplam
40 sayısı bırakılmıştı. Bolşevikler aleyhine yazılar yayınlamıştı. Editörlüğünü
Samet Ağamalıoğlu ve Aziz Şerif üstlenmişlerdi. Yazarları Mirza Bala
Memmedzade, Aziz Şerif, Ali Kulu Gamkusar, Alekper Garip olmuşlardı (AEİ
Arşivi 255/248). Not: İsmi geçen Mirza Bala Memmedzade (1898–1959) 1927'den
İstanbul'da, sonra Polonya'da ömrünü Azerbaycan istiklal mücadelesine harcamış
fikir ve mücadele adamıdır. Görüldüğü üzere, o, 1918 yılında bir süre Tiflis'te
bulunarak gazetecilik yapmıştı.
“Yengi Dünya”: Siyasal, toplumsal, halk gazetesi. 1920 yılı Haziran ayında yayıma
başlamıştı. Toplam 24 sayısı çıkmıştı. Editörü Hüseyin Semih olmuştu. Sosyaldemokratların fikirlerini desteklemişti (GMK Arşivi 1920-b).
“Şafak”: Tarafsız gazete. 1920 yılı 31 Aralık'tan 1921 yılı Şubat ayına kadar
yayınlanmıştı. Kazakistan muhaciri Mustafa Çokay tarafından çıkarılmıştı.
Gazetede Anadolu Kuva-yi Milliye (milli güçler) harekâtı desteklenmişti.
Ayrıca, Acaristan'ın merkez şehri Batum'da 1919'da Ahmed Hamidî'nin
yayımcılığıyla “Seda-yi Millet” ve Memed Bey Abaşidze Sancakbeyzade'nin
önderliğinde “İslam Gürcistan” gazeteleri Acaristan Müslümanlarının hayatını,
sorunlarını ışıklandırmıştı.
Etkin toplumsalcı aydınlar Mirza Şerif Mirzaev, Eynali Sultanov, Mirza Hüseyin
Hesenzade, Ebdürrahim Hakverdiev, Mirza Rıza Alizade, Hüseyin Minasazlı ve
başkaları Türk, Rus, Gürcü dilli gazetelerdeki makalelerinde Gürcistan Türklerinin
yaşam-geçimini, sorunlarını dile getirmişlerdi.
5.3. Dergiler
Söz konusu dönemde Tiflis'te yayın hayatını sürdürmüş dergiler (Memmedov
1995: 25–26):
 ﮔﻨﺠﻠﺮ ﻳﻮﺭﺩﺅGençler Yurdu (1918)
ﭘﺎﺭﺗﺎﻥ- ﺗﺎﺭﺗﺎﻥTartan Partan (1918)
 ﻭﻃﻦVatan (1920–1921)
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“Gençler Yurdu”: Toplumsal, siyasal, edebi, bilimsel dergi. Gençler Cemiyeti'nin
organı. 23 Temmuz 1918'de neşre başlamıştı. Toplam 5 sayıdan sonra faaliyeti
durdurulmuştu. Mirza Bala Memmedzade ve Teymur Hacızade'nin editörlüğüyle
yayımlanmıştı (GMK Arşivi 1918-a).
“Tartan Partan”: Mizah dergisi. İlk ve tek sayısı 24 Ekim 1918'de çıkmıştı. Editörü
Ali Haydar Karaev olmuştu. Mizahlı ve yergili yazılara, şiirlere, hikâyelere yer
vermişti (GMK Arşivi 1918-d).
“Vatan”: Gürcistan Türkleri Milli Şurası bünyesinde Türk Gençler maarif
cemiyetinin organı. Toplam iki sayısı çıkmıştı. Gürcistan Türkleri arasında milli
kültürü ve maarifi yaymağı amaçlamıştı (GMK Arşivi 1920-b). Dergideki bir
makaleden: “Bu kadar gayrilere muhtaç ola ola ne için ilme rağbet beslemeyelim,
ne için milli dilimiz Türkçeyi bilmeyelim?” (GMK Arşivi 1920-a: 7).
Adı geçen mecmuadan, Gürcistan'ın Türkçe okullarında ders aracı olarak
yararlanılmıştı ve oradaki şiirler okul öğrencilerinin mütalaası için ön görülmüştü.
Sonuç
Gürcistan Türkleri (Tiflis, Borçalı, Ahıska Türkleri) her zaman Türklüğe içten bağlı
olmuşlar. 1917 Bolşevik ihtilalı sonrası da mevcut ideolojinin vaatlerinden
yararlanarak, siyasal-toplumsal faaliyetlerini etkinleştirmiş, kültürel gelişimlerini
sürdürmüşler.
Dönemin bazı zorlukları Gürcistan Türklerinin de sosyal-kültürel durumlarını
olumsuz etkilemişti. Bu zorlukların başında 1918 yılı sonlarına doğru Borçalı
kazasına iddiayla resmi ilan olunmuş Ermenistan-Gürcistan muharebesi gelmişti.
Türklerin yoğun bulundukları Borçalı kazasının ikiye parçalanmasıyla neticelenen
bu savaş bölgede kültürel gelişimlerde, eğitim-öğretim sürecinde olumsuz
yansımıştı.
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BOLŞEVİK REJİMİ (İŞGALİ) ÖNCESİNDE
KAFKAS CUMHURİYETLERİNİN DURUMU
K A YA T U N CE R ÇAĞL A YAN *

Birinci Dünya Savaşı’nın sürpriz sonuçlarından biri sayılabilecek olan 1917 Bolşevik
İhtilali, sadece Rusya Çarlığı’nı yıkmakla ve Rusya’yı savaştan çekmekle kalmamış,
1990’lara kadar devam edecek küresel ideolojik bir kutuplaşmanın soğuk ve sıcak
çatışmalarıyla bütün milletleri etkilemiştir. Dünyada büyük yansımaları olan bu
kutuplaşma özellikle Türk Dünyası’nı derinden etkilemiştir. Asırlarca süren Rus
hâkimiyetinden çıkan Türk topluluklarının yakınlaşmasına ve iş birliğine sebep olacak
gelişme yerine Kızıl Rejim tekrar Türk Dünyası’nın büyük kısmına Rus işgalini
getirmiştir.
Batı Türklüğünün merkez ülkesi Türkiye ile Doğu Türklüğünün buluşma noktası olan
Kafkasya coğrafyasında Azeriler, Gürcüler ve Ermeniler ihtilal sonrasında federasyon
şeklinde birlikte hareket etmeyi denemiş, çatışan taleplerini uzlaştırmada başarısız
olunca bağımsızlıklarını ilân etmişlerdi1. Osmanlı Devleti ve müttefiklerinin teslim
olmasından sonra bölgenin önemini bilen Küresel Güç İngiltere’nin (Birleşik Krallık)
askeri varlığını 1918-1920 arasında bölgeye yerleştirmesi ile Transkafkasya hakkında
detaylı bilgi ve değerlendirmeler Londra’ya aktarılmıştır. Tiflis’te görevli İngiliz
Askeri Temsilci Tuğgeneral W. H. Beach tarafından hazırlanmış tafsilatlı
“Transkafkasya Raporu” ağırlıklı ama Erivan’daki Britanya Askeri Temsilcisi Yüzbaşı
Gracey’nin2 raporlarıyla zenginleştirilmiş bir çalışma olarak hazırlanan bu bildiride üç
Kafkas Cumhuriyetinin askeri, siyasi, mali durumları, birbirleri ile ilişkileri ve çatışma
sebepleri, Bolşevizmin etkileri, siyasi partilerin programları, nüfus yapısı ve oranları,
diğer ülke temsilcilerinin etkileri gibi konular ele alınacaktır. Özellikle bölgenin nüfus

Prof.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye.
Tafsilatlı bilgi için bakınız Kaya Tuncer Çağlayan, British Policy Towards Transcaucasia 1917-1921,
The ISIS Press, İstanbul, 2004; Tolga Başak, İngiltere’nin Ermeni Politikası (1830-1923), IQ
Yayıncılık, 2008.
2 Belfast’ta eğitim almış bir misyoner olan Yüzbaşı Gracey 1904-1914 arasında Urfa’da bulunan
bir Amerikan Misyoner kurumunda görev yapmış, bölgeyi bilen, iyi derecede Türkçe ve
Ermenice, orta seviyede Kürtçe ve Rusçası olan biçilmiş kaftan bir subay-diplomattı. 1918
başlarında İngiliz istihbaratı tarafından Kürtler arasında Türklere karşı propaganda yapmak
üzere görevlendirilen G. Gracey Tiflis’te Britanya Kafkasya Yüksek Komiseri J. Oliver Wardrop
altında çalışmak üzere Ermenistan Başkenti Erivan’a Britanya Temsilcisi olarak atanır. Daha
fazla bilgi için bakınız; John Fisher, Man on the Spot: Captain George Gracey and British Policy
Towards the Assyrians, 1917-45, Middle Eastern Studies, Vol. 44, No. 2 (Mar., 2008), pp. 215-235.
*
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yapısı hakkında geçmiş yıllara ait Rus kayıtlarına dayalı veriler, günümüz Kafkasya
Cumhuriyetleri arasındaki tartışmalı konulara ışık tutacak değerdedir.
A. GÜRCİSTAN
Bolşevik İhtilali sonrası Kafkasya’da federal bir yapı içinde yaşamayı deneyen
Gürcüler, Ermeniler ve Azeriler, bir müddet sonra uzlaşamayarak Mayıs 1918’de
bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Bu devletler İngiliz askeri istihbarı tarafından yakından
takip edilmiştir. Tuğgeneral W. H. Beach imzalı Trans-Kafkasya Raporu ilk olarak
Gürcistan Hükümetinin yapısını değerlendirmiştir3:
Hükümet Başkanı
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
Maliye ve Ticaret Bakanı
Savaş Bakanı
Eğitim Bakanı
Levazım Erzak Bakanı
Yol ve Ulaşım Bakanı
Adalet Bakanı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Palamento Başkanı

Jordania
Gegeçkori
Ramişvili
Juruli
Georgeadze
Lorkaishshavishvili
Ardashvili
Lordkipanidze
Alexiev Meskiev
Homeriki
Cheidze

Sosyal Demokrat
Sosyal Demokrat
Sosyal Demokrat
Milli Demokrat
Sosyal Demokrat
Federalist
Partisiz
İhtilalci Sosyalist
Federalist
Sosyal Demokrat
İhtilalci Sosyalist

Tabloya bakıldığında savaş şartlarında toplumun farklı kesimlerini dikkate alan bir
milli mutabakat hükümeti olduğu izlenimi verse de ağırlıklı olarak sosyal demokrat
veya sosyalizme yakın duran bir iktidar olduğu görülmektedir.
1. Rusya Antipatisi
Rapora göre 18. yüzyıl başlarına kadar Müslüman ülkelerin baskısında olan Gürcistan,
Rusya’nın idaresine girdikten sonra şartlarında iyileşme olmuştur. 1917 İhtilaline
kadar St. Petersburg’un Valilerince yönetilen Gürcistan’da yollar, limanlar,
demiryolları Rus idaresince iyileştirilmiş veya yenileri yapılmış, ticari hayat gelişme
kaydetmiştir. İngiliz gözlemciye göre Rus idaresi altında asayişinde istikrar gözlenen
Gürcistan’da uygarlık yol almıştır. Bununla birlikte, Bolşevik İhtiliali sonrasında
Gürcistan’daki bütün kesimler bedeli ne olursa olsun Rusya’nın tekrar Gürcistan
üzerinde tahakküm kurmasına karşı durmada ittifak etmişlerdir. Yeniden Büyük Güç
olarak dirilmiş bir Rusya’nın sınırlarında komşu olarak yer almasını çok da istekli
olmadıkları aşikârdır.
Rusya karşıtlığı güçlü olmakla birlikte İngiltere’ye karşı bir sempatinin olduğu
raporda söylenmektedir. Sosyalist eğilimine rağmen Gürcü Hükümeti Britanya’ya
karşı halkı kışkırtacak veya olumsuz bir havanın doğmasına sebep olacak birden fazla
elinde enstrüman olmasına rağmen bunu yapmamış, bilakis İngiliz yetkililere özel bir
önem göstermiştir.
3

FO 371/3661/72735, 13 Mayıs 1919, . Tiflis’te görevli İngiliz Askeri Temsilci Tuğgeneral W. H.
Beach tarafından hazırlanmış tafsilatlı “Transkafkasya Raporu”. Rapor önce İstanbul’daki
Britanya Selanik Ordusu Başkomutanı Sir G. F. Milne’e, iletilmiş, General Milne de Britanya’nın
İstanbul Yüksek Komiserliğine iletmiş, üst yazısında 19 Mart 1919 tarihini taşıyan rapor nihayet
Londra’ya 13 Mayıs 1919’da ulaşmıştır.
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Halkı yanlarına almak adına her ne kadar aristokrasi ve burjuva temsilcileri ile
ilişkileri iyi değilse de Sosyal Demokrat ağırlıklı Gürcü Hükümetin ciddi bir rakibi yok
gözükmüştür. Bir ihtimal Bolşevikler bir alternatif olabilir, ancak İngiliz askeri
varlığının da etkisiyle Bolşevik tehlike 1919 başında ciddi bir boyut taşımamaktadır.
Bu gerçeğin farkında olan aklı başında Gürcistan halkı Britanya’nın işgali için
memnuniyetlerini belirtmektedir. Ülkelerinin General Denikin’in Beyaz ordusu veya
Moskova’nın Kızıl ordusu tarafından işgal edilmesine karşı İngiliz askeri varlığı
Gürcistan’a güven vermektedir.
Ülkenin içinde bulunduğu durumun kötü yanı olan yolsuzluğun (rüşvet ve zimmetine
para geçirmenin) yaygınlığı, bürokrasi ve devlet dairelerindeki disiplinsizlik ve
yetersizliğin diz boyu olması İngiliz Temsil Makamlarının da işini zorlaştırmaktadır.
Bu olumsuz durum İngiliz denetimini zorlaştırmaktadır. Raporu hazırlayanlara göre
zaman içinde ve sabırlı olarak Gürcistan bu hastalıklarından kurtulacak veya
kurtulmalıdır, aksi takdirde ülkenin geleceği belirsizdir.
Basın hayatı ile ilgili olarak yapılan analizde sansürün kısmen varlığından söz edilir.
Bolşevik ihtilali sonrası kaldırıldığı ilan edilmiş olsa da “Basın Komitesinin”
onayından geçmemiş bir gazetenin neşrinin veya yazının basılmasının mümkün
olmadığı not edilmiştir. Bütün gazete ve dergiler yayın öncesinde bu kurul tarafından
incelenir.
Britanya kontrolünün olmadığı yerlerde, özellikle kırsal bölgelerdeki kasaba ve
köylerde yönetim çok bozuktur. Bunun bir sebebi çalışanlara yetersiz ödeme olmakla
birlikte kamu personelinde disiplinsizlik ve Gürcistan polis teşkilatı mensupları
arasında Bolşevik etkinin güçlü olması, dolayısıyla görev ihmali yaparak çetelerin,
soygunların ve şiddetin artması olarak değerlendirmek gerekir.
2. Siyasi Partiler
Gürcistan’da faaliyet gösteren belli başlı siyasi partiler şunlardır: Sosyal Demokrat
Parti, Sosyal Federalist Parti, Bağımsız Millî Demokratlar Partisi, Milliyetçi Parti,
Sosyal(ist) Devrimciler Partisi. Bu partilerin programları şu şekilde özetlenebilir:
İktidarı ağırlıklı olarak oluşturan Sosyal Demokrat Parti (Menşevikler) yöntemleri ve
tutumları açısından bakıldığında ciddi seviyede sosyalist olarak tanımlanmalıdır.
Programlarının ilk dikkat çeken temel esası “Toprak Ağalarına karşı Gürcistan
halkının topraklandırılmasıdır”. Bu amaca göre toprakların verimlilik durumuna
bağlı olarak 18, 26, 36 akre olarak küçük parçalar halinde köylüye büyük toprak
sahiplerinin arazisinin dağıtılması planlanmıştır. Büyük toprak sahipleri tamamen
yok edilmeyecek onlara da değişen oranlarda topraklarının bir kısmını tasarruf
etmelerine müsaade edilecektir.
Sosyal Federalistler, devrimcilerin ılıman olanlarıdır. Ekonomi politikaları Sosyal
Demokratlardan çok farklı değildir ancak boyutları ve yöntemlerinde farklılık vardır.
Sosyal Demokratlardan farklı olarak bütün toprakların ve sanayi işletmelerinin
kamulaştırılmasını amaçlamaktadırlar. Sosyal Demokrat Parti bir miktar toprağı özel
mülkiyette bırakmayı ve özel küçük işletmelere hayatta kalma imkânı vermektedir.
Federalistlerin diğer temel amacı Gürcistan’ın federal bir devlet olmasıdır. Federalist
Parti, Mingrelya, İmeritya ve Kakhetya federal bölgelerinden oluşacak Gürcistan’ın
benzer şekilde Trans-Kafkasya Federasyonu yapısında diğer bölge devletleri ile
bütünleşmesini arzu etmektedir. Doğal olarak bu federasyonda her bölge ve ülkenin
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kendi mahalli yönetimleri olacak ancak Federal Hükümet merkezi Tiflis’te
oluşturulacaktı. Nitekim Gürcü Hükümeti de aynı çizgiye geldiğine dair işaretler
olmakla birlikte henüz resmi bir açıklamaya dönüşmemiştir.
Sosyalist Devrimciler ise sosyal vurgusu yapanlar içinde şu an için en zayıf olanıdır.
Bunun temel sebebi üyelerinin çoğunluğunu Ruslar ve Ermenilerin oluşturmasıdır.
Programlarının özünde toprakların tamamının devletleştirilmesi olmakla beraber
sanayi de özel mülkiyete çok katı duruşları görülmemektedir.
Son olarak milliyetçi iki parti dikkat çekmektedir. İkisi de burjuvanın desteklediği
ölçülü dengeli politikalar dile getirmektedir. Kadrolarında Gürcistan’ın aydın
şahsiyetleri ve özel sermaye temsilcilerini yer almaktadır. Millî Demokratlara
bakıldığında iktidardaki Sosyal Demokrat Partiden sonra ikinci kuvvetli parti olduğu
görülmektedir. Programlarının ana ilkesi toprak veya sanayi işletmelerinin
kamulaştırılmasının her türlüsüne karşı olmalarıdır. Monarşiye karşı oldukları gibi
sosyalizme de şiddetle karşıdırlar. Gürcistan’daki mevcut partiler içinde aklı başında
olan yegâne parti görünümündedir. Aşırı Milliyetçiler ise Bolşevik İhtilali öncesinde
siyasi hareketlilik içinde olan azınlık durumundaki bir toplum kesiminden destek alır.
Bu kesim Rusya’nın Çarlık dönemindeki varlığına da karşıdır, şimdiki Sosyalist
formuna da karşıdır. Tepkilerinin en önemli sebebi Rus İdaresi zamanında Gürcülerin
temsil noktasında değer verilmemesidir. Dolayısı ile kadroları şoven milliyetçilerle
doludur, mevcut Hükümete de Monarşistlere de ve sosyalistlere de şiddetle
karşıdırlar.
3. Parlamento
Gürcistan’daki Parlamenter sistem söz konusudur. 200 sandalyeli Parlamentoda 120
milletvekili düzenli olarak yasama faaliyetine iştirak etmektedir. Seçimler serbestçe
yapılmakta ve kadınlar da oy kullanabilmektedir. Partilerin adayları seçimi kazanmak
için çalışma yapabilmekte ve alınan oylar neticesinde parlamentoda yer
alabilmektedir. Ancak oy oranlarının partilere verdiği milletvekili koltuğuna kimin
oturacağına partilerin genel merkezleri karar vermektedir.
Devlet Başkanını Parlamento seçer, Başkan kendi kabinesini oluşturur. Benzer şekilde
Meclis Başkanı Parlamento tarafından seçilir. Yukarıda da vurgulandığı üzere
Başkan’ın ve Hükümetin ciddi bir tehlikeli rakibi bulunmamaktadır. Parlamento ve
halkın sosyalist beklentilerini karşıladığı müddetçe iktidarları devam edecek
görünmektedir. Sabık toprak ağaları Sosyal Demokrat ağırlıklı bu hükümeti yıkmak
için çok zayıf görünmektedir. Sosyalist ya da Bolşevikler tarafından tamamen yok
edilmelerini engelleyen bir faktör olarak İngiliz askeri varlığı gösterilebilir.
Şehir, kasaba ve köylerin yönetimleri kadınların da oy kullandığı seçimler sonucunda
belirlenen konseyler tarafından yerine getirilmektedir.
4. Gürcistan Ekonomisi
Her ne kadar doğruluğu tartışılsa da 1909, 1914 ve 1916 Rus nüfus kayıtları Gürcistan
nüfusu hakkında rehber niteliği taşımaktadır. Bu kayıtlar değerlendirildiğinde
aristokrasinin Gürcistan’da yaygınlık gösterdiği görülür. Burjuvanın henüz emekleme
dönemini yaşadığı ülkede nüfusun büyük bir bölümü köylülerden oluşur. Sanayinin
yokluğu ve zevk sefa düşkünlüğü ülkenin genel karakteri olarak dikkat çekmektedir.
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Çarlık Rusya’sının idaresi altında kısmi bir gelişme standardı kaydetse de Gürcistan’ın
gerçek potansiyelinin ortaya çıktığını söylemek zordur. Bazı özelliklerine temas
edilirse daha net bir tablo ortaya çıkacaktır:
Askerî açıdan taşıdığı değer sebebiyle en iyi gelişmeyi ulaşımda gerçekleştirdiği
görülmektedir. Bolşevik devrimi sonrası organizasyonunda bazı bozulmalar olsa da
ülkenin demiryolları, karayolları ve telgraf hatları etkili kullanıma açıktır.
Tarımsal gelişmesine ise Rusya’nın ciddi bir katkı yapmadığı aşikârdır. Ne büyük
toprak sahipleri ne de köylü zirai gelişimden nasibini almıştır. Tarımsal sulama
açısından ciddi bir potansiyeli olmasına rağmen hiçbir adım bu yönde atılmamıştır.
Benzer şekilde ziraat okulları açılmamış, köylüye eğitim verilmemiş, doğal olarak
tarım açısından zengin kaynakları olmasına rağmen tarım yöntemleri ilkel usullerle
devam etmiştir.
Endüstrileşme ve ticari gelişim için Rusya’nın tarım alanına göre bir miktar katkı
sağladığı aşikârdır. Savaştan önce Gürcistan’dan Rusya’ya Kafkas şarabı ve alkolü,
konserve edilmiş yiyecek ihracı önemli bir oranı ifade ediyordu. Yine bira, ipek,
magnezyum nitelikli sanayi işçisinin azlığına rağmen ihraç ürünleri arasında yer
alıyordu.
İşçi eksikliği savaş sırasında had safhaya ulaşmış bakır ve kömür madenciliği ile bazı
sanayilerin tamamen durmasına yol açmıştır. Gürcistan Cumhuriyeti’nin
kurulmasıyla sanayi çevreleri yeni bir tehlike ile yüzleşmek zorunda kalmıştır:
Sosyalist ekonomi anlayışının bir uygulaması olarak müsadere sanayide faaliyet
gösteren az sayıdaki özel şirketin en büyük korkusu olmuştur. Mevcut sosyalist
eğilime sahip Hükümet iktidarda kaldığı sürece bu korku artarak devam edecektir.
Ekonomik kalkınma için Batı sermayesine muhtaç olduklarını gayet iyi bilen Hükümet
bununla ilgili olarak görüşleri sorulduğunda kamulaştırmayı inkâr etmektedir. Özel
sektörü ve onlar üzerinden Batıyı ikna etmek için Hükümet, bünyesinde “Uzlaştırma
Komitesi” kurduklarını ve faaliyetlerini delil olarak deklere etmiştir.
Maliyesi itibarıyla Gürcistan iflas etmiş durumdadır. İflasın en büyük sebebi ise “devlet
talanıdır”. Rus idaresi altında iken Gürcistan, tarım vergisi olarak maliyeye ciddi katkı
sağlardı. Yine tütün, şarap, alkollü içecekler ve petrol tüketimi üzerinden alınan vergi,
mevsimlik 100 sterlin üzerinde olan gelir sahiplerinin vergilendirilmesi, maden
vergisi, ihracat ve ithalat üzerinden gümrük vergisi ve askerlikten muafiyet ücreti mali
kaynağın diğer kalemlerini oluştururdu.
Bütün bu gelirler bedelli askerlik hariç Cumhuriyet sonrası durmuştur. Savaş ve takip
eden ihtilal bu gelirleri dibe çektiği ve hayat pahalılığı tavan yaptığı için Gürcistan
maliyesinin açığı çok büyüktür. Konunun detayları oldukça fazla olmakla beraber
mali yapının hızla iyileştirilmesi için Gürcistan’ın en önemli beklentisi şartlarını
iyileştirince kadar maliyesine nefes aldırılacak dış borçlanma yoluna gitmektir.
Dışarıdan borç alabilmek için bazı kaynakları üzerinde imtiyazlar vermeye hazırdır.
Bu kaynaklar; kereste ormanları (Sukhum Bölgesi), magnezyum (Şaropan), bakır
(Tiflis), tütün (Kutay ve Sukhum), alkol üretimi (Tiflis) ve potansiyel petrol ve doğal
gaz kaynakları.
Henüz resmi bir açıklama olmamakla beraber Gürcistan’ın 5 milyon Sterlin borç talep
edeceği bilgisi söz konusudur. Gürcü Hükümeti borç konusunda yardım ve tavsiye
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almak için Birleşik Krallık Hükümetine güvenmektedir, eğer bu güven karşılıksız
bırakılmazsa ülke üzerinde denetimi sağlamak için etkili bir araç olacağı aşikârdır.
Eğitim sistemi Rus yönetimi zamanında olduğu gibi genel karakterini korumaktadır.
Ancak Rus karşıtlığı çok yüksek olduğu için eğitim dilinin Rusça olmasına derhal son
verilmiş, Gürcüce eğitim dili yapılmıştır. Fakat yeterli ön hazırlık olmadığından
mühim sıkıntılar söz konusudur. Bu ciddi değişikliğe rağmen Çarlık Rusya’sı
zamanındaki eğitim sistemi devam etmektedir. Özellikle Batıda eğitim almış Gürcü ve
Ermeni aydınların şiddetli eleştirilerine maruz kalmaktadır. Yeterince okul sayısına
sahip olan sistemde eleştiriler daha çok müfredatla ilgilidir. Eğitim programında
gençleri hayatın gerçeklerine hazırlamak yerine teorik bilgilerle yükleyerek siyaset,
hükümet ve sosyal meselelerle ilgilenmeye dönük bir içeriğin öğrencinin kendini
geliştirme ve yaşadığı dünyaya hazırlama da yetersiz kaldığı vurgulanır. Gürcistan’da
teknik ve mesleki eğitim yapan okulların sayısı çok yetersizdir. Ayrıca toplumun üst
tabakası için hizmet veren ilkokulların niteliklerinin yüksek olduğu ancak geniş halk
kitlesinin çocuklarının gittiği okulların yetersiz olduğu da bir gerçektir. Bununla
birlikte hem müfredatın hem de fiziki şartların iyileştirilmesi için Hükümet çalışma
yapmaktadır.
5. Gürcistan’ın Emelleri
Sosyal ve politik açıdan Gürcistan’ın hedeflerine bakıldığında öncelikle bağımsız bir
devlet olarak varlığını koruyabileceğini, sınırları içinde düzen ve idareyi
sağlayabileceğini ispat etmektir. Bu amaçla Hükümet Azerbaycan ve Ermenistan
Cumhuriyetleri ile bir araya gelerek aralarındaki sınır meselelerini çözmek ve
federasyon olarak birlikte yaşamak için girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimlerden
bir sonuç alır mı bilinmez ama Gürcistan’ın düşüncesine göre Paris Barış
Konferansının komşularıyla iyi ilişkiler kurmasını temin edeceği inancı vardır. Kafkas
sıradağlarının kuzeyde Rusya’nın ve Ermenistan’ın güneyde Türkiye’nin saldırılarına
karşı tampon devlet olarak engelleyici olacağına ve Avrupa Devletlerinin
güvenliklerinin garantörlüğünü üstleneceğine dair beklentileri de söz konusudur.
Toprak talepleri açısından bakıldığında Müslüman beldelerine dönük emelleri dikkati
çekmektedir. Gürcistan için tartışmasız olan yerler Tiflis ve Kutay’dır. Diğer
bölgelerinde sıkıntılar vardır. Kuzey batısında Suhkum’a bağlı Gagra’nın dâhil
edilmesi Gürcistan’ı tatmin edecektir. Sukhum’la ilgili talebi çok kuvvetli olduğu gibi
Abazalarla dostane ilişkilerinin olduğu vurgusunu yapmaktadır. Fakat Gürcü
Hükümeti’nin bu iddiası Abazalar tarafından paylaşılmadığı bir gerçektir.
Kuzeydoğusunda yer alan Osetya için de Gürcistan’ın bir parçası olduğu iddiası
emelleri arasında yer alır.
Güneyde yer alan Zakatali bölgesini İran işgallerinin girişi olarak güvenliği için hayati
gördüğünden talep etmektedir. İddiasına göre Zakatali bölgesinde aslı Gürcü olan
Müslüman Lezgiler yaşamaktadır. Güney bölgesinde ise Hıristiyan Gürcülerin
yerleşim alanları vardır. Bakü, Zakatali için uzak olduğundan ilişkileri daha çok Gürcü
şehri Signah iledir.
Bölge Müslümanlarının duygularını tatmin etmek için hem Zakatali, hem Acara hem
de Ahıska gibi beldelerde ağırlıklı olarak üyelerinin Müslüman olduğu yerel
yönetimler ya da kantonlar oluşturulacağı Gürcistan Hükümetince deklere edilmiştir.
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Bununla birlikte sahada elde edilen gözlemler aksini söylemekte, Müslüman nüfus
üzerinde korku ve endişe derin olarak hissedilmektedir.
Poili’den doğuya doğru Kura Nehrinin sol yakası ile Tiflis arasında kalan Eldar’a
kadar olan araziyi Gürcistan kışın sürülerini besleyecek alan olarak almak
istemektedir. Burası yazın çok sıcak olmakla birlikte malarya mikrobundan uzak bir
bölgedir.
Borçalı ise üç cumhuriyetin talepleri arasında yer alan en sıkıntılı bölgelerden birisidir.
Aralık 1918’de Gürcistan ve Ermenistan Borçalı için savaşmıştır. Gürcü Dışişleri
Bakanı Gegeçkori Borçalı’nın Ermenistan’a verilmesini yeni bir Alsas Loren vakasına
dönüştüreceğini, Borçalı’nın Gürcistan’dan alınmasına kesinlikle razı olmayacaklarını
açıklamıştır. Zakatali gibi stratejik öneme sahip olan Borçalı 1918’de Türk ilerleyişinin
geçtiği yer olarak hafızalarda tazedir. Topraklarında yer alan zengin bakır madeni
ekonomik açıdan da önemini artırmaktadır. Halihazırda nüfusun fazlalığını oluşturan
Ermeniler için Gürcü yönetimi onların Türk ordusundan kaçıp gelen Ermeniler
olduğunu, yerli olmadıklarını belirtmektedir.
Kars için de benzer sıkıntı söz konusudur. Gürcistan, Kars’ın kendisine iadesini
istemektedir. Bu talep tarihi gerekçelere dayandırılmaktadır. Fakat bölgedeki
istatistikler Gürcistan’ın taleplerini desteklemekten çok uzaktır.
Geri kalan vilayetler Türkiye’nin durumuna bağlı olarak belirlenecektir. Eğer Türkiye
Erzurum’da güçlü olarak kalırsa Gürcistan, İngiltere veya müttefiklerinden birinin
Kars’ta kalması gerektiğini savunmaktadır. Aksi takdirde Türkler rahat
durmayacaktır. Ancak Türkiye yerine Ermenistan Erzurum’a yerleşirse Gürcistan’ın
talepleri Oltu dahil Ardahan’ı içerecektir.
Batum’u Gürcistan’ın ayrılmaz bir parçası gören yönetim, Müslüman muhalefetini
yatıştırmak için biraz önce ifade edilen önerisi dile getirmektedir: bir nevi muhtariyet
anlamına gelen Müslüman üyelerden oluşmuş yerel kanton yönetimi oluşturacaktır.
Yine Türkiye’nin parçalanması halinde etnik gerekçelerle Doğu Karadeniz bölgesini
Ermenistan’a değil kendisine verilmesini talep etmektedir.
B. ERMENİSTAN
Mayıs 1918’de bağımsızlığı ilan eden Ermenistan’ın hükümet yapısına bakacak
olursak aşağıdaki tabloyu görürüz:
Başkan
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Savaş Bakanı
Eğitim Bakanı
Levazım Erzak Bakanı
Sosyal Yardım Bakanı
Adalet Bakanı
Parlamento Başkanı

Kachaznuni
Tigranyan
Hatisyan
Knfiajyan
Akhverdof
Melik Karabosyan
Vermisef
Taurasyan
Artunyan
Saakinv

Hükümet’te 5 Taşnak üye, 4 Halkın Partisi üye ve 1 bağımsız üye vardır. İktidarı
elinde tutan Taşnak Partisinin yönetici ve mensupları, Ermenileri bütün baskıcı
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yabancı rejimlerden kurtarmak ve korumak amaçlarını her fırsatta dile getirdikleri
sosyalist ve milliyetçi bir söyleme sahiptir. Fakat sayıları giderek artan Taşnak
Partisinin muhalifleri farklı bir söyleme sahiptir: Geçmişte Taşnak terör yöntemleri
Ermenilere siyasi bilinç kazandırma ve bağımsızlığa giden yolda faydalı olmakla
birlikte artık bu yöntemlerin bir kazanç getirmeyeceği gibi zararı olacağını, devlet
ciddiyeti ile bağdaşmayacağını ifade etmektedir. Yine Taşnak karşıtlarına göre Büyük
Devletlerin himayesi altında bağımsızlık ve kalkınma yolunda Ermenistan adına elde
edilen kazanımlar Taşnakların terör ve suikast içeren idaresi altında kaybolmaya
mahkûm olacaktır.
Taşnakların sıkça müracaat ettiği terör ve suikast yöntemlerini maruz kaldıkları baskı
ve zulmün bir eseri olduğuna inanan raporun yazarı partinin içinde yer alan aklı
başında aydınların etkisiyle zorba eğilimlilerin zamanla tasfiye edileceğine
inanmaktadır.
Taşnakların ülkede hâkimiyetlerine meydan okuyabilecek ciddi bir rakibi olduğunu
söylemek güçtür. Yakın gelecekte de Taşnak idaresi devam edecek gözükmektedir.
Yöntemlerindeki yanlışlıları bir tarafa koyulursa Partinin hedefleri makul ve adil
gözükmektedir. Ayrıca yöneticilerinin bir kısmında halkta karşılığı olduğu
söylenmelidir. Müttefiklerin finansal desteği ve iç asayişi sağlaması ile Ermenistan’ın
varlığını korumasında Hükümetin başarılı olması mümkün gözükmektedir.
Ermenistan Hükümeti Britanya askeri idaresinin Kafkasya’daki varlığından son
derece memnundur ve devamını beklemektedir. Hükümetin en büyük sıkıntısı açlıkla
mücadeledir. Açlık yüksek ölüm oranının başlıca sebebidir.
Gürcistan’dan farklı olarak Ermenistan’ın kendisinin sebep olmadığı talihsizliklerin
geçmesinden sonra daha hızlı toparlanacağını söylemek mümkündür. Hükümetin
temel sloganı “bize gıda verin finans meselesini biz hallederiz” olmuştur. Bu söyleme
rağmen Ermenistan’ın ciddi bir mali desteğe ihtiyaç duyduğu aşikârdır ancak gıda
ihtiyaçları aciliyet niteliği taşımaktadır.
1. Yerel Yönetimler
Ermenistan’da yerel yönetimler her beldenin seçilmiş belediye başkan ve Duma adı
verilen mahalli meclisler eliyle gerçekleşmektedir. Polis hizmeti ordunun dışında
teşkilatlanmış ve belediye tarafından denetlenen milis kuvvetlerince verilmektedir.
Fakat polisiye hizmetlerin kamu yararına etkili bir hizmet verdiği tartışmalıdır. Çünkü
sokaklarda asayişsizlik ve haydutluk artmış, açlığın da etkisi ve Taşnak yöneticiler
tarafından verilen cesaret neticesinde komitacı çeteler şiddet estirmektedir.
2. Siyasi Partiler
Taşnak Partisinin dışında Ermenistan’da faal olan 3 siyasi parti daha bulunmaktadır:
Halkın Partisi, Sosyal Demokrat Parti ve Sosyalist Devrim Partisi. Bu partilerin
Hükümet üyeleri ve Parlamento’da temsil oranları aşağıdaki şekildedir:
Hükümet’te 5 Taşnak üye, 4 Halkın Partisi üye ve 1 bağımsız üyeden oluşur.
Parlamento’da ise 18 Taşnak, 6 Halkın Partisi, 6 Sosyal Demokrat, 6 Sosyalist
Devrimci, 4 Tatar, 1 Rus, 1 Yezidi ve 2 bağımsız olmak üzere toplamda 44 Milletvekili
bulunmaktadır.
Taşnak Partisi yukarıda da temas edildiği gibi sosyalist eğilimi güçlü olduğu bir siyasi
yapıdır. Genellikle üç gurup insan partide varlık gösterir; merkezde yer alan daha çok
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entelektüellerin ağırlıklı olduğu ve aşırılıkları dengeleyen gurup. Sağda ise
Komitacılar ve sempatizanları ile solda yer alan Bolşeviklerden oluşan gurup. 1890’da
kurulan partinin temel hedefi Türk idaresinden Ermenileri kurtarmak bağımsız devlet
sahibi yapmaktır. 1902’ye kadar Türk Ordusu içinde Osmanlı Devleti’ne karşı
çalışmalar yapmakla yetinen Taşnaklar, bundan sonra Osmanlı Ermenileri arasında
açıktan Ermenistan bağımsızlığını propagandası yaparak etkilerini artırdılar ve
diplomatik temaslarla Batılı Devletlerin desteğini arayan bir politikaya yöneldi. Bu
esnada Rus Hükümeti ile Ermeni kuruluşların Rusya tarafından kapatılması ve
yöneticililerinin tutuklanmasına sebep olan bir kriz patlak verdi. Karşılık olarak
Taşnaklar Rus resmi görevlileri hedef alan terör faaliyetleri başlattı.
1905 Rus devriminde Taşnak Teşkilatı aktif bir rol oynadı. 1917 Bolşevik devriminden
sonra kurulan Trans-Kafkasya Federal Devletinin kurulmasında da öncü rol oynadı.
Son olarak Türk Ordusunun 1918’de Güney Kafkasya’da ilerleyişini durdurmak için
direnç oluşturdular.
Taşnak Partisi varlığını büyük oranda Ermenistan Milli Meclisi’ne borçludur. Eylül
1917 de aralarında varılan mutabakatta Rusya Parlamentosuna gönderilecek temsilci
oranları Taşnaklar için 6, Sosyal Demokratlar için 2, Halkın Partisi için 2, Sosyalist
Devrimciler 2 ve bağımsızlar için 3 olarak sabitlenmiştir. Yine Kasım 1917’de yapılan
Bütün Rusya Parlamentosu seçimlerinde Taşnaklar ezici bir çoğunluk, 548.000 oy, elde
etmişler, en yakın rakibi ancak 15.000 oyda kalmıştı. Bu sonucun elde edilmesinde
bölgenin içinde bulunduğu şartlar kadar Taşnakların terörü seçim aracı olarak da
kullanmalarının etkisi olmuştur. Rusya’da Parlamento (Duma) toplanamamış ama
yapılan seçimde Ermenileri temsil edecek üyelerden oluşan Ermenistan Milli Meclisi
Haziran 1918’e kadar Tiflis’te oluşan Trans-Kafkasya Federasyonunda Ermenistan’ı
temsil etmişti.
Kafkasya Federasyonu dağılınca aynı Meclis, mevcut üyelerinin sayısını 3 katı ile
çarparak parti temsilcilerini yukarıda belirtilen oranlara ve yeni katılımlara açmıştır.
Meclis kendi arasından bir başkan seçmiş, başkan da çoğu Meclis üyesi olmayan
Hükümet üyelerini belirlemiştir.
Halkın Partisi Türkiye’deki Ramgavar’ın uzantısıdır. Taşnakların gerçek alternatifleri
bu partidir. Çünkü gerek Sosyal Demokratlar gerekse Sosyalist Devrimciler oldukça
zayıf durumdadır. Kendilerini Liberal Demokrat olarak tanımlayan Halkın Partisi
sosyalizme karşı olduğu gibi Taşnakların da kuvvetli muhalifidir. Özellikle Taşnak
üyelerin sağında ya da solunda yer alan aşırılarıyla çatışma halindedirler. Müspet
tutumlarına bir örnek olarak derler ki “eğer ülke açlık belasından kurtulacaksa parti
olarak biz gerekirse aktif siyasetten çekiliriz”. Taşnakların sonu gelmez şiddet ve
intikam hırsları yüzünden ülkede sebep oldukları fırtınaları göstermek
istemektedirler. Halkın Partisine göre eğer Taşnak yönetimi ve kadroları böyle devam
ederse Ermenistan’ın yok olması mukadderdir. Bununla birlikte daha fazla kaosa
sebep olmamak için Hükümetle keskin bir çatışmaya girmekten kaçınan Halkın Partisi
seçimlerin bir an önce yenilenmesi beklentisi içindedir. Yeni seçimlerden güçlenerek
çıkacaklarından emin olan Halkın Partisinin bu seçimin olacağına inançları olduğunu
söylemek ise biraz zordur.
Yapılması beklenen seçimlerin hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı kesinlik
kazanmamakla beraber dar bölge prensibine dayalı olacağı söylenmektedir.
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Komitacıların kontrolsüz yoğun faaliyetleri ve bu faaliyetlerde kama ve tabancanın
serbestçe kullanıldığı da dikkate alınınca Halkın Partisi Taşnaklar karşısında Meclis’te
çoğunluğu yakalamayı ummamaktadır. Her ne kadar Erivan’da yakında yapılan
Belediye seçimleri eğilimin değiştiğini gösterse de Taşnakların sindirme yöntemlerine
karşı Halkın Partisi Batılı müttefiklerin müdahalesine güvenmektedir. Bu durumda
komitacıların ve Bolşeviklerin Ermenistan siyasetinde silikleşip yok olacağına inanan
Halkın Partisi Taşnakların sosyalist kalacağını ancak liyakat ve katkıları itibariyle
konumlarını koruyacaklarını belirtmektedir.
Sosyal Demokrat Parti Türkiye’de Hınçak olarak bilinen guruptur. Sosyalist Devrimci
Partisi ile birlikte Ermenistan’daki etkileri önemsiz seviyededir.
Genel bir değerlendirme yapılırsa Müttefiklerin işgali asayiş ve düzenin
sağlanmasında katkı yapacağı için Taşnakların da aşırılıklardan kurtulacağı
söylenebilir. Halkın Partisinin iktidara gelip gelemeyeceği bu durumda spekülasyon
konusu gibi görünse de ılımlı Ermeni siyasetçileri için bu çok da önemli
gözükmemektedir. Medenileşmiş Taşnak veya Halkın Partisi yönetimleri ortalama
Ermeni için makul ve makbul olacaktır.
3. Ermenistan’ın Ekonomisi
Ermenistan’da aristokrasi yoktur. İki sınıf toplumda dikkat çeker: endüstrileşmiş,
tutumlu, gürbüz ve milliyetçi karakteri ile köylüler ve endüstrileşmiş, başarılı, siyasete
ilgisiz sadece ticaret ve finansa yoğunlaşmış tüccarlar. İkinci gurubun hem şahsi hem
de milli konularda bencilleşmiş olduklarını da dile getirmek gerekir. Ticaret erbabı
toplumun bütün kesimleri tarafından kınanmaktadır. Bunun sebebi sadece para
işlerinde başarılı olmaları değil aynı zamanda millet olarak becerikli ve zarif olma
duygusudur.
Ermenistan’daki ekonomik gelişme Rusya Çarlığı zamanında pek söz konusu
olmamıştır. Köylüye verilen arazi çok kıttır. Ermenistan’daki Rus köylüsüne 27 akre
tarım arazisi verilirken Ermeni köylüye bunun 1/13 ü verilmiş, dolayısı ile aç ve fakir
kalan Ermeniler, çoğu ABD’ne olmak üzere ülkelerinden göç etmiştir. Ya da Sibirya
demiryollarında Vladivostok’a kadar uzanan hatta işçi olmaya mecbur kalmıştır.
Yeterli toprak verilmiş olsaydı doğal olarak kendi ülkelerinde ikamet edeceklerdi.
Ulaşım hatlarına bakıldığında Rus idaresi zamanında yapılan yolların kullanışlılığı
orta seviyededir. Tarımsal açıdan topraklar ve çiftçi gelişme potansiyeline sahip
olmasına rağmen Rusya’nın yeterli desteği yerel üreticiye vermemesinden dolayı arzu
edilen seviyede değildir. Köylünün yeni yönetimden beklentisi kendisine toprakların
verilmesi ve işleyebilmesidir. Ermenistan’ın bilimsel yöntemlerle sulama sistemi inşa
etme potansiyeli ve tarım projelerini hayata geçirebilecek Avrupa’da eğitim almış
ziraat mühendisleri vardır. Sulama sağlanması halinde pamuk üretimi için yüksek
verimlilik değeri taşıyan toprakları olan Ermenistan, Amerikalı uzmanların desteği ile
Oltu’da ürettiği pamuğu dokumaya dönüştürmeye başlamıştır.
Nüfusun büyük çoğunluğu kırsal alanda yaşayan Ermenistan’ın milli servet
kaynaklarına bakıldığında şunlar söylenebilir: Sanayi ve ticari gelişme açısından
incelendiğinde Rusya’nın bölgeyi kasten geri bıraktığı açıkça görülür. Eğitim yönüyle
de geri bırakılan Ermenistan’ın kendi başına gelişme hamlesi yapmasını beklemek
gerçek dışı olur. Bununla birlikte kayda değer zenginliklerinin tuz ve bakır madenleri,
kısmen gümüş ve demir madenleri sayılabilir. Su kaynakları açısından zengindir.
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Gürcistan’ın karşı karşıya bulunduğu kamulaştırma riski Ermenistan’da yoktur.
Özellikle Halkın Partisi Hükümete üye verirken ön şart olarak özel mülkiyetin
korunacağı sözü üzerine hareket edeceğini, aksi halde parti olarak blok halinde
Hükümetten ayrılacaklarını deklere etmiştir. Bu durumun söz konusu olması halinde
Sosyalist düşünceli iktidarın ülkede otoritesini kaybedeceği yüksek ihtimal
olduğundan Taşnaklar kamulaştırma düşüncesini gündeme getirememektedir.
Kamulaştırmaya gerek kalmadan hazineye ait arazilerde yer alan ormanlar, tuz ve
bakır madenleri üzerinde Hükümet büyük yetkiye sahiptir. Sanayileşmeye açık
nüfusu ve doğal kaynakları ile eğer iyi bir başlangıç fırsatı verilir, asayiş ve düzen
sağlanırsa Rusya Ermenistan’ının geleceği parlak olacaktır.
Maliyesi itibarıyla da iç açıcı bir tablo gözükmemektedir. Rusya idaresi altında Üç
Kafkas Cumhuriyeti içinde sadece Azerbaycan Bakü petrollerinin bıraktığı refah payı
ile kamu açığı bulunmayan tek ülkedir. Bu kötü tabloyu Ermeni uzmanlar Rusya’nın
beceriksiz yönetimine bağlamaktadır. Fakat Erivan’ı Rusya’nın valisi olarak 22 yıl
yöneten Kont Tisenhausen bu zaman dilimi içinde Ermenistan’da ciddi bir gelişme
olması için çok emek harcadığı ancak halkı her açıdan yetersiz olduğu için emeğinin
heba olduğunu açıklamıştır. Bu açıklamaya reddeden Ermeniler kendi yönetimleri
altında Ermenistan’ın gayet başarılı olacağını, ayakları üzerinde duracağını
belirmiştir. Hatta Rus vergi sistemini oranları taleplerle uygun şekilde uygulayarak
başarılı olacaklarını düşünmektedir. Özellikle 100 sterlin üzerinde geliri olan herkesi
gelirler vergisine tabi tutarak ve alkol, tütün, petrol ürünlerini vergilendirerek
maliyeyi düzelteceklerini iddia etmektedir.
Ermeni maliye uzmanları verimli geçecek ilk hasat yılının Ermenistan’a nefes
aldıracağını ve ayağa kaldıracağını ifade etmektedir. Bu yılın (1919) hasatı beklendiği
gibi olursa 30 milyon sterlin gibi borçlanmanın Ermenistan’a mali sistemini
toparlamak ve yeni borçlanmaya ihtiyaç kalmadan devam etmek için yeterli olacaktır.
Eğer hasat kötü olursa 30 milyona ek 20 milyon sterline daha ihtiyaç duyacağı
hesaplanmaktadır.
Ermenistan’ın ihtiyaç duyduğu bu finans kaynağının Türkiye’nin ödeyeceği savaş
tazminatı olması düşünülmektedir. Ermeni maliyecilere göre Türkiye en az 44 milyon
sterlin Ermenistan’a tazminat ödemelidir. Raporun yazarına göre Ermeni uzmanların
her üç hesaplamada ortaya koydukları rakamlar oldukça abartılıdır. Türkiye’nin
ödemesi planlanan tazminatın gecikmesi halinde Müttefiklerden alınacak dış
borçlanma diğer yöntemdir. Maden veya toprakların tasarrufu üzerinden verilecek
teminatlar karşılığında alınacak borç Ermenistan maliyesini düzene sokacaktır.
Ermeni uzman ve yöneticilere Dünya’nın farklı yerlerinde yaşayan zengin
Ermenilerden bağış ya da diğer yollarla sermaye kaynağının gelip gelmeyeceği
sorulmuş, eğer Müttefik işgal ve kontrolünün devam etmesi ve Ermenistan’da güven
telkin eden bir Hükümetin varlığı halinde bu kaynağın geleceği cevabı alınmıştır.
4. Eğitim
Ermenistan eğitim sistemi Rus idaresi altında yok hükmündeydi. İlkokullar yetersiz,
Ermenilerce az sayıda açılan ilkokul ise devlet yardımı almadan ayakta durmaya
çalışmıştı. Yine sınırlı oranda orta ve yükseköğretim kurumları vardı ancak bunlarda
Rusça ve Rus eğitim sistemi içerisinde hareket ediyordu. Gürcistan’a benzer şekilde
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bu eğitim kurumlarında gerçek hayata hazırlamak yerine teorilere boğulmuş bir
eğitim anlayışı yürürlükteydi. Netice itibarıyla zirai veya teknik eğitim yoktu.
Ermenistan’ın eğitim için ilk arzusu tarım ve teknoloji eğitimini de içeren ilkokullar
açmaktı. Bu hedef gerçekleştikten sonra orta dereceli okulları hizmete sokmak
peşinden gelecekti. Yüksekokulları kısa zamanda hayata geçirecek uzman
eksikliğinden dolayı öğrencileri Batılı ülkelere göndermeyi planlamaktadır. Ermeni
dili Gürcü dilinden daha gelişmiş olmasına rağmen Gürcistan’da olduğu gibi eğitim
dili olarak Rusça dışlanmamıştır. Ermeni dilini geliştirmek, özellikle Rusçaya göre
yetersiz kaldığı teknolojik ve hukuki terimleri Ermeniceye kazandırmak gibi bir
gayretleri vardır fakat bunu Rusça ile yan yana yapmaya çalışmaktadırlar.
5. Ermenistan’ın Emelleri
Ermenistan’ın siyasi emellerinin büyük kısmı Türkiye Ermenistan’ı olarak tanımlanan
Anadolu’nun geleceği ile ilişkilidir. Kısmi nüans farklılıkları olsa da Ermenistan’da
her kesimin ortak beklentisi Rus Ermenistan’ı ile Türk Ermenistan’ının
birleştirilmesidir.
Ermenistan’ın Gürcistan’dan farklı bir yönü Rusya karşıtlığının yüksek olmaması
dikkat çekicidir. Ermenistan topraklarında herkesin ortak düşmanı Müslüman
Türklerdir. Her ne kadar Ermenistan’ın kötü idaresinden, 1905 katliamlarında gizli
desteklerinden ve en son 1917’de Türkler lehine toprak tavizlerinden dolayı
kızgınlarsa da Rus’a karşı keskin bir düşmanlık yoktur.
Toprak taleplerine bakıldığında konuyu nüfus oranı merkezinde dile getirdikleri
görülür. Fakat basit gibi görülen bu ölçü maden yataklarına sahip topraklar söz
konusu ise karmaşık bir hal almakta, yoğun ve karma nüfusun olduğu yerleşim
yerlerinde bu karmaşıklık içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Ermenistan’ın toprak
taleplerine yakından bakıldığında şunlar söylenebilir: Sevan (Gökçe) Gölünün kuzey
doğu kıyılarından başlayarak Tiflis-Elizavetpol (Gence) demiryolu arasında kalan
toprakları talep etmektedir ki Azerbaycan’la uzlaşmaları mümkün görünmemektedir.
Yine Azerbaycan’la çatıştığı Zengezur ve Karabağ vilayetleri Ermenistan tarafından
talep edilmektedir. Azerbaycan iki vilayetteki yaşayan halkın Müslüman olmasına
istinaden buna katı bir şekilde karşı çıkmaktadır. Dağlık yaylalarda Ermeniler mukim
iken Azeriler daha çok vadi ve ovalarda yaşamaktadır. Rusya’nın otoritesi çöktükten
sonra hâkimiyet mücadelesinin olması kaçınılmazdır. Nüfusun bir başka bölgeye
aktarılması düşüncesi gündeme gelse de Karabağ’da uygulamaya dönüşmesi
imkânsız görünmektedir. Ermenistan özellikle yıllarca devam eden Türk-Tatar
saldırılarına karşı ayakta kaldıklarını, Karabağ’ı vatan yaptıklarını iddia etmektedir.
C. AZERBAYCAN
28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Hükümeti aşağıdaki üyelerden
oluşur:
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Başkan
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Ticaret ve Sanayi Bakanı
Savaş Bakanı
Eğitim Bakanı
Levazım Erzak Bakanı
Demiryolları Bakanı
Posta ve Telgraf Bakanı
Devlet kontrolörü

Fatali Han Hoisky
Fatali Han Hoisky
Khashmamedov
Propasov
Asadulaev
Mihmandarov
Yusufbegof
Lingar
Melik Aslanov
Safikurdsky
Gadjinsky

İngiltere’nin Bakü’yü işgal ettiği 17 Kasım 1918 tarihinde Azerbaycan Hükümetini
oluşturan Kabine üyeleri tamamen Müslüman tüccar sınıfına mensup, Sosyalist, Rus
ve İngiliz karşıtlığının çok güçlü olduğu bir atmosfer içindeydi. Hükümet üyeleri
tamamen Türkler (Osmanlı Devleti) tarafından belirlenmiş ve desteklenmişti. Fakat
Britanya ordusu şehre yerleşince kaygıları giderek artan Hükümetin kanaati
Azerbaycan’daki bütün kesimleri temsil eden bir koalisyon hükümet oluşturulması
fikrine hızla evirildi. İngiliz temsilciler tarafından teşvik edilen bu dönüşüm fikri
aslında onlar için korktuklarından daha küçük bir yaptırımdı çünkü hükümet ve
parlamentodaki çoğunluklarını koruyabileceklerdi.
Yeni Hükümet üyelerinin belirlenmesi bir miktar zaman aldı ancak İngiliz
temsilcilerinin baskısı ve uzun müzakerelerden sonra 8 Tatar (Azeri Türk), 3 Rus ve 3
Ermeni üyeden oluşması kararlaştırıldı. 8 Tatar üyelerden en azından bir tanesi ayağa
kalkar kalkmaz Rusya ile tekrar birleşmeden yanadır. Görünüşe göre Pan-İslam ya da
Pan-Turan fikri Azerbaycan siyasetinin gündeminden düşmüş durumdadır.
Hükümetin Rus üyeleri “maalesef” yolsuzlukta en önde gelmektedir. Maliye Bakanı
dışında diğerleri aynı zamanda yetersizdir. Propasov için devlet teşkilatı siyasetten
önce gelir. 3 Ermeni üyeden sadece biri belirlenmiş, diğer ikisi için arayış süreci devam
etmektedir.
Bakanların sayısı (toplamda 14) fazladır, ancak ondan daha fazla olan bakan
müsteşarlarının sayısıdır. Sadece sayısı fazla değil aynı zamanda yolsuzluk seviyeleri
de yüksektir. Örneğin yetersiz beceriksiz bir bakanlığın aylık maliyeti 60 milyon
rubledir. Aynı zamanda her personel yaptığı iş karşılığında mutlak bir rüşvet alma,
kendine bir gelir elde etme alışkanlığına sahiptir. Her bakanlığın resmi gelir
kaynakları dışında gayr-i resmi olarak yan gelir elde etme yolları mutlaka vardır.
Eğitim Bakanlığı, mesela, basını kontrol eden birimdir. Gazetecilik Azerbaycan’da
hastalıktır denilebilir, gazeteler sokaklarda açıktan okunur. 350 000 nüfusu olan
Bakü’de 9 adet günlük ve 2 adet hafta sonu neşredilen gazete vardır. Bir gazetenin
çıkarılması ve satılması için gerekli olan iznin Eğitim Bakanlığından alınmasına
ödenen para küçük bir servete denk düşmektedir. Edebi eserlerin yayınlanmadan önce
incelenmesi eğitim olarak değerlendirilemeyeceği gibi gazetelerin kontrol edilmesi
işinin Eğitim Bakanına verilmesi petrol, tütün, gümrük gibi işlere bakan meslektaşları
ile aynı oranda gelir kaynaklarına kavuşturmak olarak görmek doğru olacaktır.
Bu ve benzeri uygulamalar için Hükümetin gerekçesi bu tarzın Ruslardan kendilerine
miras kaldığıdır. Azeri basınında ve Parlamentoda gayr-i resmi yollardan gelir elde
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edilmesi eleştirilmektedir. Eleştiriler sonuç almış, Şubat 1919 da Hükümet istifa
etmiştir.
Mahalli idareler seçimle belirlenir. Bununla birlikte merkezi hükümet tarafından
atanan Vali Rusya dönemindeki gibi yetkileri mahalli idarecilerden fazladır. Asayiş
olayları sıkça söz konusu olduğundan demiryollarının kontrolünde İngiliz askeri
devriyeleri görev yapmaktadır. Hükümete göre soygun, cinayet ve şiddet oranları
Bolşevik ihtilali öncesi ile karşılaştırıldığında aynıdır, diğer bir ifade ile bir otorite
boşluğu yoktur. Tabi bu iddianın ispat edilme şansı yoktur.
1. Parlamento
Azerbaycan’da Parlamento Halk tarafından seçilmemiş ancak Milli Konsey ve işçi
teşkilatları tarafından varılan bir uzlaşma sonucunda üyelerin sayıları belirlenmiştir.
Kabaca söylemek gerekirse Parlamentonun üçte ikisini oluşturan Azeri üyelerin 3
siyasi partiye mensubiyetleri vardır: Hükümeti destekleyen Muhafazakarlar,
Milliyetçi görüşlere sahip Musavvat Partisi ve Sosyalist gurup. Diğer azınlık oranı
oluşturan üyeler ise Ruslar ve Ermenilerdir. Rusların çoğunluğu monarşist ve Kadet
mensubudur.
2. Hükümet Politikaları
Hükümetin politikası mevcut şartlar altında dar kapsamlıdır. Azerbaycan’da ortalama
bir Müslüman için en güçlü istek Rusya’dan gerçek anlamda bağımsız olmaktır. Aynı
zamanda Şii İran ve Hazar doğusundaki Türkmenler ile de birleşmek gibi niyetleri
yoktur. Müslüman Azerbaycan kamuoyunun ilgisi daha çok Kuzey Kafkasya
Müslümanları ile birleşme eğilimindedir. Kuzey Kafkas Müslümanları biraz
medeniyetten uzak görülse de Grozni petrolü birlik arzusunun ilham kaynağını
oluşturmaktadır.
3. Azerbaycan Ekonomisi
Rapora göre İngiltere’nin işgal kuvvetlerinin gelmesinden önce Azerbaycan’ın en
büyük sıkıntısı kısa süreli kurulan hükümetlerin (Bolşevik, Sosyalist Devrimci, Türk,
Azeri) plansız büyük bütçeli harcamaları sonucunda karşılıksız kâğıt para
basılmasıdır. Hazar Denizinde Britanya’nın ablukası, Gürcistan ve Kuzey Kafkasya ile
meydana gelen sürtüşmeler ve genelde bölgedeki asayiş olaylarından dolayı
Azerbaycan’daki ticaret durma noktasına gelmiştir. Doğal olarak denizyolu,
demiryolu ve kara taşımacılığı sağlıklı çalışmaz durumdadır.
Rublenin değeri neredeyse sıfırlanmış, hayat pahalılığı tahammül edilemez boyutlara
ulaşmıştır. Sanayi ve maliyede büyük kriz baş göstermiş, krizi Osmanlı Türklerinin
daha fazla ötelemesi mümkün olmayacaktı. Halk hakkaniyetli bir hükümet olacağına
dair inancını kaybetmiş, mali kuruluşlara itimadı ise tükenmiştir. Bu sebeple İngiliz
yetkiler Bakü’ye yerleştikten sonra Azerbaycan’ın genel olarak yeniden
yapılandırılması yoluna gitmişlerdir. Bunu yaparken dört başlık altında planlama
yapılmıştır: bankacılık, iş gücü, ulaşım ve petrol.
a. Bankacılık Sistemi
Arzu edilmekle birlikte siyasi şartlar Bakü’de bir İngiliz bankasının açılması uygun
bulunmamıştır. İngiltere’nin bölgeye dönük niyetlerinin farklı yorumlanmasına ve
bazı kıskançlıklara sebep olabilir kaygısı bu eylemi engellemiştir. Aslında Bakü’de
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faaliyette bulunan bir İngiliz bankası vardır; Imperial Bank of Persia, fakat
Azerbaycan’ın ihtiyaç duyduğu finansı sağlayabilecek durumda değildir. Dolayısıyla
geçici tedbir olarak Devlet Bankasının yeniden yapılandırılarak açılması
kararlaştırılmıştır.
Bu, eski Rusya İmparatorluk Devlet Bankasının teminatları ile Azerbaycan Devlet
Bankasının teminatlarının birleştirilmesi sonucunda yeni bir Rus Devlet Bankası
kurularak gerçekleşti. Uzun ve meşakkatli görüşmeler neticesinde banka nihayet 4
Ocak 1919’da Müttefiklerin denetimi altında açıldı. Banka, Azerbaycan Hükümeti’nin
çıkardığı Bakü tahvillerini kontrolü altında tutmaktadır. Bu şekilde halka
Müttefiklerin denetimi devam ettiği sürece bankanın karar ve uygulamalarının sağlam
olduğu garantisi verilmiş oldu. Sonuç olarak mevduat sahiplerine bankaya güvenle
para yatırabilecekleri, paralarının kamulaştırılmayacağı ve istedikleri zaman
çekebilecekleri teminatı ve kanaati verilmiş oldu.
Azerbaycan ekonomisinin can damarını oluşturan ancak aylık 50 milyon ruble maaş
giderleri ve diğer kalemlerde masrafı olan petrol sektörünün finans ihtiyaçları
karşılanmış, 28 milyon ruble tutan ödenmemiş işçi ücretleri ödenerek kuyular çalışır
hale getirilmiştir. Genel olarak söylemek gerekirse Azerbaycan’da mevcut bütün
sanayi çevrelerine katkı sağlanmış, büyük bir ekonomi kriz atlatılmıştır.
İngiliz temsilcilerin etkisi ile alınan bu tedbirler Azerbaycan için müspet neticeler
vermeye başlamış, Bankaya sermaye girişleri başlamış, bankada biriken para uygun
şekilde değerlendirilmekte ve halkta oluşan olumlu hava kuvvetlenmekte, Bakü
ticareti yerel unsurlar açısından ciddi bir canlılık göstermiştir. Demiryollarının tam
kapasite ile çalışması ve ticari canlılığının artması ile mevcut Bankanın yetersiz
kalacağı, daha kapsamlı yeni bankalar ile yer değiştireceği raporu yazanlarca not
edilmiştir. Bu doğrultuda Londra’dan Bakü’ye gelmekte olan finans heyetinin
görüşlerinin ülke ve İngiltere için önemli olacağı bildirilmektedir.
b. Emek Gücü
Türklerin Bakü’ye yerleştiği Eylül-Kasım 1918 süresince petrol sanayisinde,
demiryollarında veya fabrikalarda çalışan işçilere herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
Hazar ticaret filosu ve tersane işçilerinin durumu farklı değildir. Bakü’deki işçilerin
toplamı 65.000 gibi ciddi bir rakamdır ki bunların bir kısmı Bolşevik ve İngiliz
karşıtıdır. 17 Kasım’da İngiliz askeri şehre geldiğinde bu karşıtlığını hemen
hissettirmiş ve dikkati çekmiştir. Bu sebeple işçilerin alacaklarının ödenmesi için ivedi
tedbirler alınmış, temel gıda maddelerini düşük ücretle elde etmelerine imkân
sağlayacak düzenleme yapılmıştır. İlaveten işçi liderleri ve sendikalar taleplerini dile
getirmeleri için davet edilmiştir.
Müzakereler sırasında işçilerin haklı şikâyetleri olduğu, özellikle çok düşük ücretler
ve yönetimde temsil edilmedikleri için şikâyetlerin giderilmesinin mümkün olmadığı
görülmüştür. Bunun üzerine Azerbaycan Hükümetine çalışma şartlarını düzenleyen
kanun hazırlaması istenmiş, yine yerel yönetimde işçi bürolarının açılması, bu büro
marifetiyle işçi taleplerinin dikkate alınması hayata sokulmuştur.
İngiltere’de emek gücü ile kıyaslandığında Azerbaycan işçileri sabırlı ve çalışkandır.
Ancak işlerinde devamlılığın sağlanamaması, Bolşevik ihtilali sırası ve sonrasında
otorite boşluğunun meydana gelmesi genel bir huzursuzluk yaratmış, her an sosyal
patlamaya dönebilecek olan bu durumun gözlem altında tutulması kaçınılmaz
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olmuştur. Mevcut durumda, savaşta ölüm veya korku sebebiyle şehri terk etmekten
dolayı vasıflı işçi eksiği vardır. Azerbaycan’ın emek gücünü oluşturan kentli ve köylü
işçilerin sanayi ile ilgileri ve yetenekleri yüksektir. Çalışkan bir kitle olan
Müslümanlardan Bakü’de aylak aylak gezen çok az kimse görülür. Grevlerin çoğu
siyasi amaçlar için ve özellikle Rus provokatörler tarafından gerçekleştirilir.
İşçiler çok iyi organize olduklarını gerçekleştirdikleri grevle göstermiş, sosyalist
düşünceleri kuvvetli bir kitle olmakla beraber kendilerine adil bir yaklaşım
sergilenmesi halinde olumlu bir karşılık vereceklerini de ispat etmişlerdir.
Azerbaycan’ın geleceğinin şekillenmesinde ve ticaretinin gelişmesinde işçilerin büyük
rolü olacağı aşikârdır.
c. Nakliye
İngiliz işgali öncesinde demiryolları uzun bir süre ihmal edilmiştir. Özellikle
Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki rekabetin uzlaştırılamaması demiryollarının
aleyhine olmuştur. Azerbaycan trenlerin çalışmasını mümkün kılan petrolü sağlarken,
Gürcistan teknik bakımı sağlayacak ekipman ve araçlara sahipti. İngiliz işgal
kuvvetleri ve temsilcileri vardığında uzlaşmazlık devam etmekte, Gürcistan odun
ateşi ile trenleri çalıştırmaya dönerken Azerbaycan kendi ekipmanı ve tamir
atölyelerini Tahran’dan destek alarak inşa etmeye çalışmaktaydı. Bakü’ye girdikten
sonra yapılan ilk işlerden biri petrol kuyularındaki makinelerin kontrol edilmesi,
çalışmayanların arızalarının tespiti ve yedek parça ihtiyaçlarının belirlenmesi
olmuştur. Birleşik Krallık D.D.G.T. gemisinin gelmesi ve limanda kontrolü ele alması
öncesinde hazırlıklar da tamamlanmıştır.
Gemi Taşımacılığı
Rus Bolşevik devrimi sonrasında Hazar’da gemicilik sektörü tamamen
kamulaştırılmıştır. İngilizlerin şehre gelmesi ile Hazar Denizi gemi taşımacılığının
büyük kısmı Enzeli limanını da ellerinde olduğundan İngiltere tarafından kontrol
edilir olmuştu. General Bicherakov Petrovsk’ta Bolşevikler ise Astrakhan’da Hazar
gemiciliğinin diğer küçük ortaklarını oluşturuyordu. Genel olarak deniz taşımacılığı
ticaretinin daralmasının en büyük sebebi makinelerdeki arızaların giderilememesi ve
konuya duyulan ilgisizliktir. Bu yüzden İngiliz askeri yetkilileri konuyla özel
ilgilenmiş, ticari filonun tekrar seyrüsefer yapabilir hale gelmesi için teknik ve askeri
tedbirler almıştır. Bolşeviklerin limanı hariç diğer limanlarla ticaret başlatılmıştır.
Gemiler tekrar özelleştirilmiş, işletilmesi bir İngiliz denetmenin sorumluluğuna
verilmiş, kendisine gemi sahipleri kurulundan bir kişi yardımcı olmuştur. Ticari
filolarında çalışan Rus denizciler teskin olmuş ve işe başlamıştır. Ücretleri düzenli
olarak ödenmeye başlamanın yanı sıra kıyıdaki ailelerine gıda ve konaklama
ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler yapılınca denizcilerin çalışma şevki ve
güvenleri artırılmıştır. Hassas bir muamele ile denizcilerin normalleşmesi yoluna
girilmiş olmakla beraber her an Bolşevik fikirlerin etkisi ile isyanları söz konusudur.
Bir geminin eski sahiplerine iadesinde tayfaların grev kararı almaları üzerine geminin
sahibine teslim edilmesi ertelenmiştir.
Geleceğin belirsizliği, Astrakhan’da Bolşeviklerin varlığı, İran ve Azerbaycan arasında
rekabetçi gümrük tarifeleri ticaret hacminin büyümesini engellemekle beraber bütün
bu olumsuzluklar siyasi istikrar sağlanınca ortadan kalkacaktır. İran ve Azerbaycan
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arasındaki pürüzlerin giderilmesi İngiltere’nin de yüksek menfaatleri arasında
olduğunu vurgulayan raportör, Tahran’daki İngiliz Büyükelçiliğinin de aynı kanaatte
olduğuna dikkat çeker.
Azerbaycan’da var olan ticari emtia Hazar Denizi taşımacılığının ancak 1/3’üne yeterli
olmaktadır. Bunu fırsata çevirerek boşa çıkan gemilerin tamiri gerçekleştirilmiş,
baharla birlikte artacak ticari hareketliliğe hazırlanmıştır. Eğer Astrahan limanı
ticarete açılır ve siyasi şartlar müsaade ederse Rusya’ya bu liman üzerinden petrol
ihracı yüksek oranda gerçekleşebilecektir. Hazar’da deniz taşımacılığının en büyük
sıkıntısı yetki karmaşasıdır, bunu çözmek için çalışmalar yapılmaktadır.
Kara taşımacılığında ciddi sıkıntılar olmakla beraber araç eksikliği başta gelmektedir.
Türk ordusu Azerbaycan’da iken motorlu ve atlı arabaları beraberinde götürmüştür.
Birincisinin eksikliği Bakü’deki ticari yükün, ikincisinin yokluğu ise kırsalda emtianın
demiryoluna ulaştırılmasını yavaşlatmaktadır.
d. Petrol
İngiliz işgali öncesinde petrol üretimi ve ticareti denizden İngiliz ablukası ve Gürcistan
Azerbaycan arasında gümrük vergi anlaşmazlıkları ile genel asayişsizlik sebebiyle
durma noktasında gelmiştir. Aslında işçi eksikliğine rağmen Bakü stoklarında büyük
miktarda petrol depolanmıştır. Bir taraftan aralarındaki vergi oranı ve fiyat
farklılıklarından Azerbaycan’ın Gürcistan’a ihracı kesmesi, diğer taraftan da yer yer
zarar gördüğü için Bakü-Poti petrol boru hattı çalışamaz duruma gelmiştir. İngiliz
idaresi gelir gelmez tarafları uzlaştırmış ve petrol tekrar boru hattına pompalanmaya
başlamıştır. Arızalı yerler tamir edilmiş, boru hattı işlevsellik kazanmıştır. Fakat
Gürcistan’ın fiyat konusunda tekrar itirazı petrol akışının yeniden kesilmesine sebep
olmuştur. Bu konuyu çözmek için taraflar mutabakata varmaları için önemli bir gayret
gösterilmekte ve kısa bir zamanda uzlaşma beklenmektedir.
Petrol sanayinin bir diğer sıkıntısı mekanik parça eksikliği ve rafine için kimyasal
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ayrıca nakit finans açığı kapatılamadan yeni kuyuların
açılması mümkün gözükmemektedir.
Petrolün rafinesini büyük oranda Alman NOBEL firması gerçekleştirmekte
olduğundan petrol ihracatını da kontrol etmektedir. Deutsche Bank tarafından finanse
edilen bu firmanın imtiyazının bir an önce iptal edilmesi İngiltere için önemlidir.
Bunula birlikte petrolün mali kontrolü üreticilerin elinde olup mahalli yönetimlerin de
desteği ile fiyatları sabit tutmaktadırlar. Bu durum İngiltere açısından şimdilik tatmin
edicidir. İngiltere’den yola çıkan mali komisyon Bakü’ye vardığında uzmanların eliyle
konunun daha iyileştirileceği beklenilmektedir.
Bakü petrolü Azerbaycan’ın diğer yeraltı zenginliklerini kaçınılmaz olarak
gölgelemektedir. Tarım üretimi biraz da Rusya’nın bıraktığı kötü miras yüzünden
gelişememiştir. Bununla birlikte toprakları verimli olan Azerbaycan’da buğday, pirinç
ve arpa yaygın olarak üretilen tahıldır. Lenkoran bölgesinde kereste, Şamahı ve
Zangezur bölgelerinde bakır ve demir madenleri bilinmekle beraber büyük miktarda
işlenmeleri henüz olmamıştır. Aynı durum altın madeni için de geçerlidir.
e. Vergilendirme
Rus idaresi zamanında gelirler vergisi, toprak ve sanayi ürünlerinin vergilendirilmesi
hazineye kaynak sağlardı. Bu sistemin uygulanmasıyla Bakü kendi giderlerini
105

KAYA TUNCER ÇAĞLAYAN

karşılamakla kalmaz Gürcistan, Erivan ve Dağıstan’ın açıklarını da kapatmaya yetecek
vergi kaynağı üretirdi. Ruslar en son Kerensky Hükümeti zamanında 1917’de
demiryolunun ulaştığı bölgelerden vergi toplamıştır. Türkler 1918’de Kafkasya’ya
geldiklerinde 1/10 oranında mahsulü vergilendirmeye gitmişlerdir.
Mevcut durumda Azerbaycan Hükümeti vergileri Rusya zamanındaki oranlara
çekmeyi planlamaktadır. Hükümet vergiyi kâğıt para üzerinden tahsil edeceğinden
emin görünmektedir.
4. Eğitim
Azerbaycan’daki eğitim seviyesi diğer iki Kafkas cumhuriyetinden farklı değildir; Rus
Çarlığı idaresi zamanında ya kasten ya da yetersizliklerden dolayı eğitim ihmal
edilmiştir. Bakü’de nispeten yeterli sayıda ilkokul bulunmakla beraber aynı şeyi Gence
ve diğer kırsal bölge şehir, kasaba ve köyleri için söylemek mümkün değildir. Orta
öğretimin durumu da aynıdır, Bakü’de birkaç tane ortaokul ve lise bulunurken,
taşrada sadece Gence ve Kuba’da bir lise vardır. Yükseköğretim ise söz konusu
değildir.
Rusya’nın miras bıraktığı bu vahim durumu düzeltmek için Eğitim Bakanlığı var
gücüyle çalışmakta, 7 yaşı ve üzeri bütün çocuklara eğitim fırsatı ve alt yapı
oluşturmak için ciddi bir emek harcamaktadır. Ancak öğretmen açığı, okul eksikliği
gibi konular çok kısa zamanda çözülecek sıkıntılar değildir. Yine teknik eğitim ve
yükseköğretim bakanlığın henüz gündemine bile girememiştir.
Genel olarak Azerbaycan’ı değerlendirmek gerekirse, zengin kaynakları olduğu için
ticari değeri ve fırsatları yüksek bir ülkedir. Fakat içinde bulunduğu olağanüstülük
yüzünden tüketim maddelerinden mahrum, parası istikrara kavuşamamış bir ülkedir.
Eğer ekonomik canlanma ve gelişme arzu ediliyorsa, Azerbaycan’ın merkezi bir
denetime tabii tutulması şarttır. Bu şartın yerine gelmesine pek çok engel çıkacağı da
aşikârdır. Rüşvetin yaygın olduğu bir idare, etnik çatışma ve mahalli gerginlikler
mücadele edilmesi gereken acil meselelerdir. Bu yapılırken halkın güveni diri
tutulmalı, yeterli mali kaynak elde bulundurulmalıdır. Bu kaynak ile tahrikler
karşısında halkın isyan potansiyeli kurutulmalıdır.
5. Azerbaycan’ın Emelleri
Ilımlı görüşe sahip Azeri Türkleri Azerbaycan’ın tam bağımsız olamayacağı gerçeğini
görmektedir. Bu guruba göre birkaç yıl içinde Rusya demokratik ilkeler üzerinde
tekrar doğacak ve Azerbaycan Rusya ile tekrar birleşecektir. Bunun bir işareti olarak
General Denikin’in Azerbaycan Hükümetine yaptığı girişimlere olumlu bir cevap
vermenin Müttefiklerce olumlu karşılanıp karşılanmayacağını bir hükümet üyesinin
İngiliz temsilcilere sorması gösterilir.
Azerbaycan’ın Gürcistan’a bakışı olumsuzdur, hatta nefret ettikleri bile söylenebilir.
Bunun sebepleri arasında demiryolları ve petrol boru hattının bakımında Gürcistan’ın
sözünü tutmaması, petrol için ödemeleri gereken parayı geciktirmeleri veya
ödememeleri yer alır. Gürcistan’ın sanayi ve maliyesinin büyük oranda petrol
üzerinden şekillendiği dikkate alınırsa Bakü’de Gürcüler için pek sempati
kalmamıştır.
Ermenistan ile Azerbaycan’ın bir araya gelmesi imkânsızdır. Dolayısı ile üç
cumhuriyetin tekrar bir federasyona dönmesi mümkün görünmemekle beraber
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Azerbaycan kuzeyinde Terek nehrine kadar Tatar-Türk unsurlarla ve güneyinde İran
sınırında Tatarlarla soydaşlık bağı üzerine bir federasyon kurabilir.
Toprak taleplerinin başında Azerbaycan için Zakatali gelir. Kısmen değil tamamı
Azerbaycan’ın olmalıdır. Karabağ Şusa’da Müslüman bir Valinin İngilizler tarafından
atanması memnuniyetle karşılanmış, bölgede huzur ve asayiş sağlanmıştır. Bakü,
Gence ve Şamakı’da görüldüğü gibi Karabağ’da da Azeri ve Ermenilerin bir arada
güven içinde yaşayabilecekleri mümkündü. Azerilerin iddiasına göre yakın tarihte
görüldüğü gibi Müslüman idaresi altında etnik çatışmalar söz konusu değilken
Ermenilerin idareyi almasıyla veya dışardan bir güç tahrik etmesiyle etnik çatışmalar
başlamış, katliam boyutlarına ulaşmıştır.
Azerbaycan’ın Ermenistan üzerine talepleri siyasi başkent Erivan’ı ve dini başkentleri
Eçmiyadzin’i de içerek genişliktedir. Bunun ciddiye alınması mümkün olmayan talep
olarak değerlendiren raportör, kabulü halinde Azerbaycan’ın bir taraftan Tiflis’e diğer
taraftan Anadolu’ya komşu Güney Batı Kafkasya’yı içeren büyük bir devlet olacağı
yorumunu yapar. Tartışmalı beldelerde karşılıklı uzlaşma ile nüfus değişimine
Azerbaycan evet demektedir. Fakat Ermenilerin mübadele fikrine sıcak bakacaklarına
inanılmamaktadır.
6. İngiltere’nin Konumu
İngiltere’nin Azerbaycan’da ve bölgede genel problemi tarafların İngiltere’nin
samimiyetine inanmakta zorlanmasıdır. General Denikin komutasında Beyaz Orduya
verilen desteği Bolşevikliğin yok edilmesi için takdir etmekle beraber Azerbaycan ve
Gürcistan bu desteği aynı zamanda eski Rus imparatorluğunun canlandırılması,
dolayısı ile kendilerinin bağımsızlığına karşı bir destek olarak görmektedir. Diğer bir
ifade ile Rusya eski günlerine döndüğünde İngiltere’nin bölgeden elini çekeceği
korkusunu taşımaktadır.
Sosyalistlerin gözünde Birleşik Krallık ve müttefikleri zaten emperyalist ve
monarşisttir. İngiltere ve müttefikleri Kafkasya’ya Rus Monarşisini tekrar
canlandırmanın yanı sıra emekçilerin devrimde kazandığı demokratik haklarını yok
etmek için de gelmiştir.
Müslümanların tamamında İngiltere’nin niyetleri hakkında şüphecilik vardır. Bunda
bir miktar haklılık payları vardı çünkü Gürcistan verilen güveni İngiliz idaresi
Azerbaycan’a verdiği söylenemezdi. Azerbaycan’a baskı uygulayan General
Bicherakov’a karşı net bir şekilde İngiliz temsilciler durmadığı gibi Bakü’ye dışardan
askeri kuvvetlerini getirmesine müsaade edilmedi. Aynı zamanda taşradaki
vilayetlere dönük Bakü’nün hâkim olması da desteklenmedi.
Bu olumsuzluğa rağmen İngiliz askeri varlığına müspet bakanlarda vardı. İngiliz işgal
kuvvetleri istikrar sağlayıcı, düzenin ve mülkiyet haklarının korunmasının sigortası
olarak görülmektedir. İstikrar ve geleceğe güven ekonomik ve endüstriyel gelişmenin
motorudur. Britanya’nın adaletine güven duyanlar az olmadığı gibi Dünya’daki pek
çok Müslüman beldenin İngiliz idaresinin koruması altında olmasını müspet bakış
açısını kuvvetlendiren bir faktördür. Yine de unutulmaması gereken bir gerçek
Azerbaycan’ın Müslüman ve soydaş olmaları sebebiyle ilk sempatileri Türkiye’yedir.
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D. ÜÇ KAFKAS CUMHURİYETİNİN TALEPLERİ VE UZLAŞMA İHTİMALLERİ
Yukarıdaki durum tespitlerini yapan General Beach ve ekibi raporun sonunda
bölgenin sorunlarına çözüm üretmek adına geleceğine şekil vermek için bazı
tekliflerde bulunmuştur. Beach’e göre 3 cumhuriyetin tekrar bir federal yapı içinde
birleşmeleri problemleri çözecek formül olmasına rağmen aralarındaki ihtilafların
buna müsaade etmeyeceği aşikârdır. Federasyon olsa bile her üçünün ayrı
hükümetleri var olacağı için öncelikle toprak taleplerinin uzlaştırılması
gerekmektedir.
Tarafların talepleri birbirleri ile çelişmekte ve çatışmaktadır. Komşular fedakârlığı
birbirlerinden beklemekte, kendi halklarına kabul edecekleri bir fedakarlığı dile
almamaktadır. Özellikle Türkler ile Ermeniler arasında nefretin büyüklüğü ilk fırsatta
birbirlerinin boğazlarını kesmeye sebep olmaktadır. Bütün milletler adil yönetim ve
iyi hükümetten şüphe duymaktadır. Aslında halka başarılı iyi bir hükümet işbaşında
olduğu ispat edilse onlar için hangi devletin idaresinde oldukları çok da önemli
olmayacaktır. Ancak Gürcüler için Rusların bölgeye asla geri dönmemesi, Ermeniler
için Türkiye’nin bölgede etkin olmaması ve Azerbaycan için Türkiye sevgisinin
uzlaştırılması da oldukça zor gözükmektedir. Bunun için aşağıdaki ilkeler çözüme
yardımcı olabilir:
a. Batum, Kars, Iğdır’daki Müslümanları (Türkleri) Azerbaycan’ın batıya doğru
genişlemesi mümkün olmayacağına göre sınırları sabit Azerbaycan’a göç
etmeleri seçeneğine sahip olmalıdır.
b. Türkiye’den bir hayli toprak kazancı olacağı için (Trabzon, Van, Erzurum
vilayetleri ve diğer yerler) Ermenistan’ın Kafkasya’daki tartışmalı bölgelerden
taviz vermesi kolaylaşacaktır.
c. Nüfus mübadelesi karmaşık hal alan yerler için düşünülmelidir. Özel
görüşmelerde bütün taraflar bunun olabileceği bilgisini vermişlerdir.
d. Mümkünse mevcut sınırlarda herhangi bir değişiklik yapmamak faydalı olabilir.
Mecbur kalınırsa askeri yöntemleri de kullanarak Batum, Kars ve Gence’den
Müslüman nüfusun Azerbaycan’a göç ettirilmesi, benzer şekilde Azerbaycan Karabağ
ve Zengezur’daki Ermenilerin Ermenistan’a göçü sağlanmalıdır. Bu sürecin sağlıklı
tamamlanması için adı geçen yerlerde bir müttefik devletin askeri valilik kurarak idari
sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Çarlık zamanlarında Rusya Kafkasya’da sivil
yönetime geçmemiş, daimî bir askeri valilik bölge ihtiyaçları için gerekli görülmüştü.
Batum için uluslararası bir yönetimin kurulması Gürcistan’a verilmesi yerine tercih
edilmesi raporda benimsenmiştir.
Sukhum her ne kadar kötü idare edilse de Gürcistan’da kalması gereklidir, ancak
Osetya’da Gürcistan iddialarını güçlü olmadığı ve Zakatali Müslüman çoğunluğa
sahip olduğu için Gürcistan’a verilmesi doğru bir karar olmayacaktır. Poili ile Eldar
arasında yer alan Gürcistan’ın talep ettiği yeri Azerbaycan’ın bırakması da doğru
olmayacaktır. Borçalu’nun Ermeni nüfusun yoğunluğu dikkate alınarak Ermenistan’a
verilmesi isabeti olacaktır. Aynı durum Ardahan için de geçerlidir. Nahcivan’daki
nüfus yoğunluğu Türk olduğu için Azerbaycan’a gitmesi doğru bir karardır.
Nahçıvan’daki Ermeniler ile Kars’taki Müslümanlar mübadele edilebilir. Son olarak
Gence ve Ahılkelek’in Ermenistan’a verilmesi için hiçbir desteğin verilmemesi
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gerektiği vurgulanarak Anadolu’dan elde edecekleri toprakların Ermenileri fazlasıyla
tatmin edeceği not edilmiştir4.
Nüfus
Bölgenin nüfus yapısı hakkında Rus kayıtlarından örnekler verilen raporda
Kafkasya’nın 1909 Rus sayımına göre nüfus yapısı aşağıdaki gibidir:
Vilayet
Erivan
Kars
BatumKutaySuhum
Tiflis
Bakü
Gence
Genel
Toplam

Müslüman(Türk)
357.000
131.000
57.000

Ermeni
557.000
91.000
29.000

156.000
(Zakatali)
590.000
610.000

231.000

1.901.000

1.304.000

Gürcü

1.000.000
Abaza
72.000
550.000

63.000
333.000
1.622.000

Rus
18.000
35.000
28.000

Toplam
943.700
364.700
1.256.000

101.000

1.256.000

94.000
20.640

995.000
992.100

296.640

5.808.100

Gürcistan ve Ermenistan Ordusu
Gürcistan’ın düzenli ordusu 11.000 piyade, 88 top, 1200 süvari, 14 uçaktan
oluşmaktadır. Savaş seferberliğinde 11.000 piyadenin 29.000 bine çıkabileceği
hesaplanmaktadır. Düzenli askeri birliklere ilaveten İçişleri Bakanlığının emrinde
Kızıl Alay, Goobernski taburu, silahlı polis gücü, özel jandarma teşkilatından oluşan
gönüllü kuvvetleri söz konusudur. Bu kuvvet ise 920 piyade, 16 top, 410 süvari ve 32
makinalı tüfekten oluşmaktadır. Polis gücünün ve milis kuvvetinin sayısı tam olarak
bilinmemektedir.
Ermenistan düzenli ordusu 9.200 piyade, 52 top, 900 süvari ve teknik destek olarak 391
elemandan oluşmaktadır. Seferberlik halinde piyadesi 18.500 süvari gücünün 1.246
olacağı hesaplanmaktadır.
Sonuç
Sonuç olarak bakıldığında 100 yıl önce vuku bulan Sovyet İhtilali bütün dünya gibi
Kafkasya coğrafyasında da derin izler bırakmıştır. Olumlu ve olumsuz sayılabilecek
bu izler etkisini hala sürdürmektedir. Günümüz Kafkas Cumhuriyetleri ilk
devletleşme sürecini ihtilale bağlıdırlar. İhtilal meydana gelip bölgede bir boşluk
oluşmasaydı uzun bir süre daha Gürcüler, Ermeniler ve Azeriler milli bilinçlerini
ortaya koyup devletleşemeyeceklerdi. Bugünkü devletlerinin ilk tecrübesini yaşayan
Kafkasya halklarının milletleşmesinde 3 yıllık otorite boşluğunun önemli bir katkısı
olduğunu söylemek gerekir.
Türklerin boşluğu doldurup Turan Birliğini gerçekleştirmesini ve Büyük Güç olmasını
engellemek isteyen Birleşik Krallık İngiltere’nin bölgeye gelmesi ile farklı bir siyasi
atmosfer oluşmuştur. Kafkasya’ya gelen İngiliz makamları Hükümetleri için
4

Gen. W. Beach, 3.3.1919, Üç Cumhuriyetin Gelecek Beklentileri ve Uzlaştırma Önerileri, ek
rapor.
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hazırladıkları bölge ile ilgili çok değerli bilgileri tarihe kazandırmışlar, dünyanın
sıkıntılı bir coğrafyasının bugün de devam eden çatışmalarının çözümüne katkı
sağlayabilecek verileri oluşturmuşlardır. Raporlardan Kafkas Cumhuriyetlerinin
kendi aralarındaki çatışmaları uzlaştırmaya dönüştüremediklerinden Sovyet rejimi
için kolay lokmaya dönüştüklerini söylemek mümkündür.
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TÜRKİSTAN MİLLİ-SİYASİ HAREKET
TARİHİ’NDE İLK ADIM: TÜRKİSTAN
(HOKAND) MUHTARİYETİ (1917-1918)
T Ü L A Y KÖSE OĞLU *

Giriş
Rusya'da gerçekleşen 1917 Şubat ve Ekim devrimlerinin ardından Türkistan
coğrafyasında birçok siyasi parti kurularak kurultaylar toplanmıştır. Türkistanlılar
1917–1922 yılları arasında kendi geleceklerini tayin etme konusunda girişimlerde
bulunmuşlar, Sovyet Rusya siyaseti içerisinde kendi yerlerini bulmaya çalışarak siyasi
çalışmalarını hızlandırmışlardır.
Ekim İhtilali sonrasında Türkistan'da kurulan Hokand Muhtariyet Hükümeti
Türkistan'ın iç yönetiminde bağımsızlık (muhtariyet-otonomi) talebi ile siyasi arenada
yerini almıştır. Ancak bu hükümet askeri, mali, teknik ve siyasi kadro alanındaki
yetersizlikler yüzünden 64 gün kadar kısa bir süre faaliyet gösterebilmiştir.
Bu dönem içerisinde Türkistan halkının siyasi ve kültürel geleceğini tayin etmede
belirleyici olan Türkistanlı aydınlar için 1917–1924 yılları ümit ve kaygı ile geçmiştir.
Türkistan'da ilan edilen özerklik kısa sürede ortadan kaldırılmıştır. 1922 yılında
S.S.C.B.'nin kurulmasıyla birlikte Türkistan'ın tamamı Sovyet hâkimiyeti altına
alınmıştır.
Türkistan’ın bağımsızlık talebini Rus hükümetlerine kabul ettirmede başarılı
olamayan Türkistanlı aydınlar, bu taleplerini dünyanın değişik coğrafyalarında
yürüttükleri basın faaliyetleri ile dünya kamuoyu ile paylaşma yoluna gittiler.
Türkistanlı muhacirlerin bir kısmı Avrupa, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti'ni merkez
alarak siyasi çalışmalarına başladılar.
Bu yıllarda Osman Hoca (1878–1968), Mustafa Çokayoğlu (1890–1941) ve Zeki Velîdî
Togan (1890–1970)’ın Türkistan içinde ve dışında yürüttükleri faaliyetlerin tamamı
Türkistan halkının bölünmesini engellemeye yönelik girişimlerdi. Bunun için;
dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan Türkistanlı muhacirler arasındaki iletişimi
sağladılar ve Türkistan Türkleri'nin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak,
bütünlüklerini sağlamaya çalıştılar.
Bu araştırmada, Türkistan milli-siyasi hareketinin ilk adımı sayılan Hokand
Muhtariyet hükümetinin, Türkistan milli mücadelesindeki yeri ve önemi
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değerlendirileceği gibi söz konusu hükümetin, arzu ettiği hedefi ne ölçüde
gerçekleştirdiği konusu irdelenecektir. Gerçekleşen olayların, bizzat hükümette yer
alan dönemin aktif siyasileri tarafından nasıl algılandığı ve yorumlandığı, birincil
kaynaklar esas alınarak tartışılacaktır.
I-Türkistan Milli-Siyasi Hareketi’nin İlk Adımı: Türkistan (Hokand) Muhtariyeti
(1917-1918)’nin İlanı
Devrimciler, 23 Şubat 1917'de Petrograd'da, Çar II. Nikola (1894–1917)'yı bir darbe
sonucu tahttan indirmeleriyle Rusya'da İhtilal devrini başlattılar. İhtilali en fazla
destekleyen gruplar, Çarlık Rusyası yönetimi altında ezilen işçi ve köylü sınıfı oldu.
Savaştan bunalan asker sınıfı da bu hareketi destekleyince Köylü-İşçi-Asker Sovyet’i
kurulmuş oldu. Hâkimiyete, Rus Sosyal İttihatçılar Partisi ve Sosyal Demokratlar’ın
sol kanadı geldi. Bu dönemde, Rus olmayan halklara özgürlük, eşitlik, kendilerini
yönetme gibi vaatlerde bulunmuşlardı. Rusya’da özgürlükler vaat eden yeni yönetim
Türkistanlıların da ümitlerini arttırıcı nitelikteydi. Rusya esaretinde olan Leh ve Fin’ler
dışında bütün milletler Rus devrimi ve Rus demokrasisinin hakkaniyetine
inanmışlardı. Bu etki altında milli talebin yerine getirilmesi hatta muhtariyet ilanı bile
tehdit olarak algılanmıştı.
Şubat İhtilali’nden yaklaşık bir hafta sonra ihtilalciler, idari kadroda birtakım
değişiklikler yaptılar ve farklı siyasi görüşlere sahip kişilerden oluşan Geçici
Hükümet’i kurdular.1 Hükümetin başındaki kişi liberal bir politikacı olarak tanınan
Aleksandr Fedoroviç Kerenski (1881–1970) idi. Kerenski, 1916 yılındaki Türkistan
seyahatinde, Çar hükümetinin yürüttüğü siyasetten Rusya demokrasisinin
sorumluluğu olmadığını belirterek, Rus demokrasisinin devlet hâkimiyetini doğrudan
doğruya halkın eline geçmesi için mücadele ettiklerini ve Türkistanlıların Ruslar ile
eşit hak ve hukuka sahip olmaları gerektiğini ifade etmişti.2
Lenin’den hiç haz etmeyen Geçici Hükümet ile Lenin tarafından desteklenen Sovyet
İşçi Sınıfı arasında bir süre sonra güç mücadelesi ortaya çıktı. Sosyalist Parti'nin üyesi
ve lideri olan Kerenski'nin iktidara gelmesi, Türkistan'da onu tanıyanları memnun
etmişti. Çar hükümetinin politikalarını eleştirmesiyle ün kazanan Kerenski, İhtilalin
başında Türkistanlıların gözünde çok farklı yere sahip oldu. 1916 yılında yaşanan
kanlı hadiselerde Türkistan'da bulunduğundan buradaki olaylara şahit olmuştu.
Hükümet başına geldiği haberi alınır alınmaz Türkistan’ın her tarafında sevinç
1917 Şubat İhtilali’nden sonra 15 Mart 1917’de kurulan Geçici Hükümet Başbakanı ve İçişleri
Bakanı Knez (Prens) Georgi Yevgeneviç Lvov (1861-1925), Adalet Bakanı Kerenski idi. 1917
Temmuzu’nda Kerenski Geçici Hükümet’in Başbakanı oldu. Geçici Hükümet’in Türkistan
Komitesi ise ilk kurulduğunda 9 kişiden oluşuyordu; 1. General Abdülaziz Devletşin, 2. Sadri
Maksudi, 3. Muhammed Can Tınışbay, 4. Alihan Bükeyhan, 5. Lipovski, 6. Prev Brejenski, 7.
Şekipski, 8. Yelpetivski, 9. N.N. Şçepkin. (5 Rus, 4 Türk üye) Üyeler hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. Çokayoğlu, (1936). 1917 nçi Yıl Hatıra Parçaları VI. (Başı 76-79, 82. nçi sanlarda). Yaş
Türkistan, VII/8, s. 14.
2 Çokayoğlu, M. (1930). Kerenski ve Türkistan Millî Hareketi I. Yaş Türkistan, I/9-10, s. 21-23. Aynı
makalede, Mustafa Çokay’ın 1926 yılında muhacerette iken Kerenski’yi ziyaret ettiğinde,
Andican’da 22 Ağustos 1916’da, Mescit Camii etrafında yapmış olduğu konuşması ve Kasım
1916’da Petersburg’daki Kazak temsilcileri ile olan görüşme Çokay tarafından kendisine
hatırlatıldığında, “bu mümkün mü? Nasıl bir tedbirsizlik?” dediği belirtilmektedir. Çokayoğlu,
M. (1930). Kerenski ve Türkistan Millî Hareketi I. s. 22-23.
1
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gösterileri yapıldı. Taşkent’teki on binlerce halkın katılımı ile Kerenski’nin resimleri
şehrin tüm köşelerinde gezdirildi.3
Ekim 1917'de Lenin önderliğindeki Bolşevikler, Kerenski yönetimindeki Geçici
Hükümet’i devirip, Şubat Devrimi ile kazanılan demokratik hakları feshetme yoluna
gittiler. Kimilerine göre, Burjuva Devrimi yerini İşçi Sınıfı Devrimi’ne bırakmıştı.
Şubat Devrimi ile kurulan Geçici Hükümet üyeleri arasında tartışmalar yaşandı ve
sonunda aralarından bir grup muhaceret etmek zorunda kaldı.
Geçici hükümet (Kerenski hükümeti) yıkıldığında, Türkistan'da iki farklı grup ortaya
çıktı. Bir grup yerli halk ve onun aydın gençleri idi. Bu grup, Türkistan halkının hak
ve hukukunu korumak isteyenlerden oluşuyordu. İkinci grup ise Rus işçi, asker, köylü
ve memurlardan oluşan Rus İşçileri ve Askerleri Şûrȃları idi.4 Rus emperyalizminin
gerçek vârisleri oldukları izlenimi veren Rus İşçileri ve Askerleri Şûrȃları, Türkistan
halkının hak ve hukukunu temsil eden millî hükümetlere karşı mücadele içinde idiler.5
Böylece, Devrim’den sonra Bolşevikler ve Türkistanlılar arasındaki tartışmada yeni bir
evre başlamıştı.
Oluşturulan yeni toplumsal düzende ön koşulların olgunlaşmasını bekleyen
Türkistanlı aydınlar, 1917 Şubat-Eylül’de eski Türkistan Genel Valiliği’ndeki,
Türkistanlı Ceditçilerin girişimiyle, Türkistan’ın geleceği konusunda, özellikle
Türkistan’ın Türkistanlılar tarafından bir muhtariyet devleti olarak ilan edilmesi
hususunda, birkaç milli teşkilat kurdular.6 Türkistanlı siyasiler, Ekim Devrimi’nden
Hokand Kongresi’ne kadar geçen süre içerisinde Türkistan’daki genel durumu ve
ahvali ruhiyeyi öğrenmek için istifade ettiler.
1–11 Mayıs 1917'de Moskova'da, Tüm Rusya Müslümanları I. Kongresi’ni
düzenlediler.7 Moskova’da toplanan Başkurt, Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Kırım ve
Türkistanlı delegeler arasında büyük görüş ayrılıkları vardı. Müslüman Şûrȃsı’nı
temsil etmek üzere Başkanlığa Ali Merdan Topçubaşı (1862-1934) getirildi. Ali Merdan
Topçubaşı, Mehmet Emin Resulzade (1884-1955), Kırımlı Cafer Seydahmet (18891960), Kazaklar’dan Cihanşah Dost Muhammed ve diğer delegeler kongre süresince
kendi görüş ve düşüncelerini dile getirdiler.8

Timuroğlu, (1931). Türkistan'da Inkılab Devri I (Bir Yaş Türkistançı’nıñ Hatıra Defterinden). Yaş
Türkistan, II/25, s. 22.
4 Çokayoğlu, M. (1930). Kerenski ve Türkistan Millî Hareketi I. s. 24.
5 Kocaoğlu, T. (2001). Türkistan’da Yenilik Hareketleri ve İhtilaller 1900–1924. Harlem: Türkistan ve
Azerbaycan Araştırma Merkezi, s. 181.
6 Şûrȃ-yı İslȃm, Şûrȃ-yı Ulema, Miftah-ul Maarif, Turan, İttifak-ul-Müslümin, Ravnak-ul İslȃm
gibi. Kocaoğlu, 2001, s. 183.
7 1 Mayıs 1917’de Moskova’da, Bütün Rusya Müslümanlarının ilk genel toplantısı. 900 delege
katıldı. Kongre, Rusya Müslümanlarının Geçici Merkezi Bürosu’nun Başkanı Ahmed Salihov
tarafından açıldı. İlk söz Petrograd temsilcisi Musa Carullah Bigiyev (1873-1949)’e verildi.
Kongre’de dokuz oturum yapıldı. Türkistan’ın idari şekli Üçüncü, Beşinci, Altıncı oturumlarda
görüşüldü. Yedinci oturumda, Türkistan’ın idare usulü hakkında kongreden milli-muhtariyet
kararı çıktı. Ilgar, İ. (1990). Rusya’da Birinci Müslüman Kongresi, Ankara: Kültür Bakanlığı
Yayınları, s. XI, 43, 300.
8 Ilgar, 1990, s. XXXVI.
3

113

TÜLAY KÖSEOĞLU

Kurultayın 3 Mayıs tarihli toplantısında Rusya’nın gelecekteki siyasi yapısı hakkında
görüşler incelendi. Kurultay’da iki farklı görüş hâkimdi.9 Bir yanda federal bir Rusya
devleti içinde özerk bir yapı alternatifleri ortaya koyanlar,10 diğer yanda ise birleşik bir
Rus devleti içinde kültürel özerkliği savunanlar yer alıyordu.11 İki farklı görüşten,
etnik ve bölgesel özerkliği savunan grubun görüşü 271’e karşı 446 oy ile kabul edildi.12
Kongre’den, Türkistan için federal bir idarenin uygun olacağı kararı çıktı.13
Türkistan’dan gelen temsilciler, Demokratik ve Federatif Rusya içinde sadece iç
yönetimde özerklik istediklerini açıkça beyan etmişlerdi.14 Buna göre Türkistan’ın
yönetim şekli hakkında şu karar kabul edildi: “1. Müslüman milletlerin menfaatlerini
gerçekleştirmek için en uygun rejim milli ittifak ve toprak muhtariyetine dayanan ve
belli toprakları mevcut olmayan milletlere milli-medeni muhtariyet temin eden halk
cumhuriyetidir. 2. Rusya’da yaşayan Müslüman milletlerin bütün dini ve medeni
işlerini usule göre yürütmek ve Müslümanların birlikte hareket etmelerini sağlamak
için kendileriyle ilgili kanunları çıkarma hakkında sahip Umum Rusya
Müslümanlarının bir merkezi teşkilatı kurulur.”15
I. a) IV. Türkistan Fevkalâde Ülke Kurultayı’nın Faaliyetleri:
8 Aralık 1917 (25.11.17)’de, Rusya’da Lenin yönetimindeki Bolşevikler’in iş başına
gelmelerinden tam bir ay sonra Hokand’daki Han Sarayı’nda Türkistan
Müslümanlarının IV. Fevkalâde Kurultayı toplandı.16 Gerçek anlamda Türkistan’ın

Bir grup (Kuzey Kafkasyalılar ve Tatarlar) : Rusya Federasyonu içinde kültür muhtariyeti
istiyorlardı. İkinci grup (Azerbaycan, Kırım, Başkurt ve Türkistanlılar): Toprak muhtariyeti elde
etmek fikrindeydiler.
10 Ahmed Salihov, Ayaz İshaki, Şakir Muhammedyarov ve arkadaşları. (Burada şunu
hatırlatmakta fayda var: Mustafa Çokay, İslȃm Şahiahmed, Kebir Bekir, Sadri Maksudi Arsal ve
Münevver Kari gibi isimler 4-8 Nisan 1917’de Taşkent’te toplanan Türkistan Müslümanları I.
Kongresi’nde muhtariyet karşıtıydılar. Salihov’un kültürel muhtariyeti savunan ve
merkeziyetçi devlet sistemini destekleyen görüşü 291 lehte 422 aleyhte oy almıştı. Ilgar, 1990, s.
XIV. Aynı kongrede, Zeki Velidi Togan ve Mahmud Hoca Behbûdî, Mehmet Emin Resulzade,
Abdullah Hoca, Ali Merdan Topçubaşı gibi isimler muhtariyet (otonomi) taraftarıydılar. Togan,
A. Zeki Velidi. (1981). Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihî, İstanbul: Enderun Kitabevi, s.
357- 358. Ayrıca bu konuda bkz. M. Ç. (1930). Sadullah Kasım Mahkemesi. Yaş Türkistan, I/7-8,
s. 12-21.Ilgar, 1990, s. 233-269.
11
Kongre’de,
Taşkentli
Avukat
Ubeydullah
Hocayev,
Kazaklar’dan
Avukat
Dostmuhammedoğlu Cihanşah, Uraz Hacı ve Zeki Velidi Togan. Azerbaycanlılar’dan Ali
Merdan Topçubaşı ve Resulzȃde Emin Bek, Kırımlılar’dan Cafer Seydahmed’de vardı. Togan,
1981, s. 367. Carr, E. H. (2012). Bolşevik Devrimi (1917–1923), (O. Suda, Çev.). I, İstanbul: Metis
Yayınları, s. 291. Ayrıntılı bilgi için bkz. Togan, 1981, s. 358-361.
12 Togan, 1981, s. 359. Bu konuda Kocaoğlu, 2001, s. 183’te “446 oy” oy yerine “460 oy” ile kabul
edildiğini yazmaktadır. Aynı konuda Ilgar, 1990, s. XXXVII’de ise “441” oy ile kabul edildiğini
belirtmektedir.
13 Swetochowski, T. (1985). Russian Azerbaijan 1905–1920, Cambridge: Cambridge University
Press, s. 92.
14 [Timuroğlu]. (1931). Türkistan'da Inkılab Devri I (Bir Yaş Türkistançı’nıñ Hatıra Defterinden). s.
25.
15 Ilgar, 1990, s. XIV-XV, 300.
16 Çokayoğlu, (1936). 1917 nçi Yıl Hatıra Parçaları VIII. (Yaş 76-79, 82-84 nçi sanlarda). Yaş
Türkistan, VII/85, s. 20.
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milli birliğini temsil eden Kurultay, Türkistan Muhtariyeti’ni ilan etti.17 Mustafa
Çokay’ın deyimiyle “korka korka atılan ilk milli siyasi adım” idi bu.18 Türkistan halkı
bu karara sevinç gösterileri yaparak karşılık verdi. Katılımın oldukça yüksek olduğu
kurultaya 203 delege katıldı. Üç gün süren kurultaya sadece yerli Müslümanlar değil,
Türkistan’ın her kesiminden temsilciler katıldı. Kurultay tutanaklarında, “IV.
Türkistan Fevkalade Ülke Kurultayı büyük Rusya İnkılabı esaslarına dayanıp,
Türkistan halklarının oyu ve arzusunu ifade ederek, Türkistan Demokratik Federatif
Rusya Cumhuriyeti’nin mahalli muhtariyete sahip bir bölge olarak ilan eder.
Muhtariyet şeklini belirleme yetkisi yakında toplanacak Türkistan Kurucu Meclisi’ne
verilecektir” ifadesine yer verildi ve Türkistan’daki azınlıkların haklarının her
bakımdan korunacağı garanti altına alındı. 19
Kurultay’da, Türkistan’ın gelecekteki siyasi yapısının ne olması gerektiği konusunda
karar almak için devleti yönetecek iki organ seçildi. Bunlar; 32 milletvekilinden oluşan
Türkistan Geçici Sovyeti ile 54 üyeden oluşan Halk Şûrȃsı.20
I. b) Hokand (Türkistan) Hükümeti’nin Kurulması:
Kurultay’dan sonra Türkistan Geçici Sovyeti, Hokand Hükümeti’ni kurdu. Türkistan
milli kurtuluş hareketinin ilk adımıydı bu. Hükümetin üyeleri şunlardı: Hükümet reisi
ve Dâhiliye Nazırı Muhammedcan Tınışbay, Dâhiliye muavini Abdurrahman Uraza,
Harbiye ve Milisler Nazırı Ubeydulla Hoca, Hariciye Nazırı Çokayoğlu Mustafa,
Maliye Nazırı İslȃm Şahahmed, İaşe Nazırı Abidcan Mahmud, Nafia Nazırı Mir Adil,
Ziraat Nazırı Hidayet Yorgiliağa, Milli Azınlıklar Nazırı Salomon Hersfeld ve Maarif
Nazırı Nasr Han.21
Hükümet, Türkistan Kurucu Meclisi seçimlerinin 20 Mart 1918'de yapılmasına karar
verdi. Seçimler yapılana kadar meclis görevini Halk Şûrȃsı üstlendi.22 Bu arada Yaş
Türkistan dergisinde yer alan isimsiz bir makalede geçen şu bilgiyi de burada ifade
etmekte yarar olduğunu düşünüyoruz: “Şunu da itiraf etmek gerekir ki, 20 Mart
1918’de toplanmasına karar verilen Türkistan Kurucu Meclisi tarafından ilan edilecek
müstakil Türkistan’ın başlangıcı olarak kurulan muhtariyet hükümetinin…..”23. Bu

[İsimsiz]. (1930). Tarihi İslemeler. Yaş Türkistan, I/13, s. 6-8. Bu makalede, Kurultay kararlarının
Rusçadan Türkçeye tercümesi yer alıyor.
18 Çokayoğlu, (1936). 1917 nçi Yıl Hatıra Parçaları VIII. (Yaş 76-79, 82-84 nçi sanlarda). s. 15.
19 [İsimsiz]. (1930). Tarihi İslemeler. Yaş Türkistan, I/13, s. 6.
20 Halk Şûrȃsı, Türkistan Kurucu Meclisi seçilene kadar geçici olarak meclis görevini üstlendi.
[İsimsiz]. (1930). Tarihi İslemeler. s. 6.
21 [İsimsiz]. (1930). Tarihi İslemeler. s. 6-7. O dönemde muhtariyet hükümeti şu üyelerden
oluşuyordu: Muhammedcan Tınışbay (mühendis- eski Rusya Devlet Duması üyelerinden),
Hidayet Bek Yorgiliağa (Ziraat Mühendisi), Abdulla Hoca (Duma vekili), Abdurrahman Bek
Uraza (Hukukçu), Abidcan Mahmud (Hokand Belediye Başkan Yardımcısı), Mir Adil (Yeni
Mergilan Belediye Başkanı ve Fergana Vilayet Milli Şurası Başkanı), Nâsr Han (Nemengânlı
âlim), Mustafa Çokayoğlu (Hukukçu, Türkistan Milli Şûrȃsı Başkanı ve Salamon Hersfeld
(Duma vekili, Yahudi) Togan, 1981, s. 365.
22 [İsimsiz]. (1930). Tarihi İslemeler. Yaş Türkistan, I/13, s. 6.
23 [İsimsiz]. (1939). Türkistan Millî Hareketindegi Büyük İki Hadise’niñ Yıldönümü (1918-Fibral1939). Yaş Türkistan, X/111, s. 3. Bu makalenin Tahir Çağatay veya Abdulvahab Oktay’a ait
olması muhtemeldir. Mustafa Çokayoğlu’na ait olamaz, çünkü makalenin 4. sayfasında
Çokay’dan bahsediliyor.
17
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cümleden Türkistanlı siyasilerin, devrimden sonra bağımsızlık fikrine sahip olsalar da
bunu açıkça beyan etmediklerini ve bağımsız bir Türkistan’ın yolunun muhtariyetten
geçeceğine inandıklarını anlıyoruz.
Hokand’da kurulan hükümet, İlmi Cemiyet24 ile birlikte hareket etmeye karar verdi.
İlmi Cemiyet, o güne kadar sürdürdüğü siyasetinden vazgeçip Hokand hükümetiyle
birlikte hareket etmek için lideri olan Şir Ali Lapin’e kurulacak olan Türkistan
muhtariyetinde yüksek bir mevki verilmesi şartını koşmuştu. Bu şart, Şir Ali Lapin’in,
Geçici Milli Meclis’e başkan seçilmesi ile yerine getirildi. Rus işçi ve çiftçi
teşkilatlarının da bir kısmı Bolşevikler’e duydukları düşmanlıktan dolayı muhtariyet
fikrine yakın davranmıştı. Bu durum, Türkistan muhtariyetçileri için saflarını
belirlemede biraz olsun nefes almalarını sağlamıştı.25
Hükümetin ilk başkanı Muhammed Tınışbay idi. Ancak 2 Ocak 1918 günü hükümet
heyetinden istifa etti ve yerine Mustafa Çokayoğlu seçildi, yardımcısı da Ubeydullah
Bek oldu. Aslında Rusların bir Kazak Türkü’nü hükümetin başına getirmesi onların
etnik milliyetçilikten uzak oldukları görüntüsünü vermelerini sağladı.26 1918 yılının
Ocak ayı başlarında Hokand’daki Türkistan Çiftçi ve İşçileri Kurultayı, Hokand
Hükümeti’ni tanıdı ve kararını Sovyet hükümeti merkezine telgrafla bildirdi.27 Buna
rağmen Türkistan Muhtariyeti'nin varlığı Moskova'yı son derece endişelendirdi.
Hükümet göreve başladığında kendisine bir program belirledi. Geçici muhtariyet
hükümetlerinin programlarının yetersiz olması son derece doğaldır. Hokand
hükümetinin programının genel hatları IV. Fevkalade Milli Kurultay tarafından
belirlenmişti. Önceliği Türkistan Meclisini toplamak idi. Program içerik olarak, askeri,
idari ve iktisadi alanda yapılan düzenlemelerden oluşuyordu. Bu yönde, silahlı
kuvvetlerin (halk milisi) kurulması, devlet kurumlarının oluşturulması, mali işlerin
düzene konulması ve bunun için öncelikle vergi sisteminin düzenlenmesi gibi
uygulamalara yer verdi.28
Hokand hükümeti iki aylık süresi içerisinde neler yaptı? Diye sorduğumuzda, tarihi
durumun taleplerine göre az, fakat o dönemki Türkistan tarihi durumunun talepleri
göz önünde bulundurulduğunda; çağdaş ilim, siyaset ve teknik bakımdan yetersiz
olduğu dikkate alındığında Hokand hükümetinin çok iş yaptığı cevabını verebiliriz.
Hükümet, 20 Mart 1918’de tarihli Seçim Kanunu’nu düzenledi ve meclisten geçirdi.

Ülke teşkilȃtları olarak adlandırılan ve bütün ülke halkını etkileyen en önemli iki teşkilattan
biri Şȗrȃ-yı İslȃmiye diğeri de İlmi Cemiyet idi. Şûrȃ-yı İslȃmiye’nin başında Münevver Kari,
İlmi Cemiyet’in başında ise Şir Ali Lapin bulunuyordu. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.
Çokayoğlu, (1936). 1917 nçi Yıl Hatıra Parçaları V. (Başı 76-79 nçı sanlarda). Yaş Türkistan,
VII/82, s. 18-26. Kocaoğlu, 2001, s. 181.
25 [İsimsiz]. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle II). Yaş Türkistan, III/26, s. 5-16.
26 Başkarma, (1930). Muhtariyet’den İstiklȃlge (1917- Dekabr 1930). Yaş Türkistan, I/13, s. 1–5. Roy,
O. (2009). Yeni Orta Asya Ya da Ulusların İmal Edilişi, (M. Moralı, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları,
s. 72. Moskova'dan gönderilen Yahudiler çoğunluktaydı. Timuroğlu. (1932). Alaş Orda. Yaş
Türkistan, III/32, s. 19-23.
27 [İsimsiz]. (1930). Tarihi İslemeler. s. 6-8.
28 Çokayoğlu, M. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle I). Yaş Türkistan, III/27, s. 5. Çokayoğlu, M. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı
(Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü Münasebetiyle III). Yaş Türkistan, III/27, s. 8-10.
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Güney-doğu kazaçi29 ittifakı meselesi30 için meclis tarafından Orenburg’a gönderilen
Mustafa Çokay’ın 25 Aralık’ta meclise sunduğu bildiriye dayanarak bu ittifaka
katılmama kararı aldı.31
Silahlı kuvvet oluşturma konusunda çok ciddi sorun yaşayan Hokand hükümetinin
Türkistanlılar’dan oluşan ne rütbeli ne de rütbesiz askerî gücü vardı. Rus ordusundaki
Türkistanlı 4-5 rütbeli asker de bu hükümetin yanında yer almadı. Hükümet, iki genç
ve tamamen tecrübesiz Tatar asıllı asker, iki Lehistanlı asker ve teşkilat erkânı önderi
rütbesinde olan yine bir Lehistanlı asker aracılığı ile askerî kuvvet oluşturdu.32 Her
türlü silah ve kurşunu para ile satın almak mecburiyetinde idiler. Bunun için maddi
durum çok yetersizdi. Zeki Velidi’nin33 ve Mustafa Çokay’ın34 da belirtiği gibi
sermayedarlar da yardım da bulunmuyordu. Sonuçta, Rus kızıl askerine karşı silahlı
mücadelede, muhtariyetin sürekliliğinin sağlanması için farklı yollar aramaya
başladılar.35 Bu durum şöyle izah edilebilir: Kendi hakkını mücadele ederek kazanmak
ya da onu korumak için kendi gücü olmadığında güçlülere karşı hak ve adaleti kalkan
kılmak mecburiyetindesinizdir. Fakat bu hak ve adalet genellikle güçsüz ve ezilen
halkların güçlülere itaat etmesi ile nihayetlenir.
Hükümet, devletin yeniden yapılanmasını sağlamak amacıyla mali alanda birtakım
düzenlemeler yaptı. 15 Ocak 1918’de hükümet, devletin giderlerini karşılamak amacı
ile devlet bankasının Hokand şubesinden para alınmasına karar verdi.36 Ancak
hükümetin ilk başbakanı olan Muhammedcan Tınışbay’ın tedirgin davranması

Kazaçi: Don ve Kubat bölgelerinde bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ruslar.
Muhaceretteki Türkistanlı milliyetçiler, milyonlarca nüfusa sahip olan Rusya ile mücadelede
başarılı olabilmek için belirli bir yol ve metodun izlenmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Rusya
boyunduruğundan kurtulmak isteyen halklar ile sıkı bir şekilde bağlantı kurularak, birlikte
hareket edilmesi gerektiğini, özellikle Kafkas halkları, Ukrayna ve Rus Kazaçileri gibi bağımsız
devletlerini kurmak isteyen halklar ile ister teşkilatça, ister özel münasebetle sıkı bir faaliyet
içinde olunması gerektiğini savunuyorlardı. Bkz. [İsimsiz]. (1932). Yabancı Ülkelerde: İstiklalçi
Kazaçiler. Yaş Türkistan, III/28, s. 32–34.
31 Bolşevikler ise Hokand Hükümeti’nin güney-doğu ittifakına girdiği konusunda ısrar
etmektedir. [İsimsiz]. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi
Yıldönümü Münasebetiyle III). s. 6.
32 [İsimsiz]. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle III). s. 6-7.
33 Togan, 1981, s. 367.
34 Çokayoğlu, M. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle III). s. 7.
35 Çokayoğlu, M. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle III). s. 7-8.
36 Maliye Bakanı Şahislam Şahahmed 13 Ocak 1918’de halktan 30 milyon som borç almak
gerektiğini devlet başkanı ve Halk Şurası’na teklif etti. Ancak devlet başkanı Tınışbay bunu
kabul etmediği gibi muhtariyet devletinin savunma birliklerini teşkil etmek ve Hokand
şehrindeki Rus bankasını müsadere etmek fikrini de kabul etmedi. Ancak Halk Şûrȃsı, devlet
başkanının tersine karar aldı. Bu olay dolayısıyla Tınışbayev istifa etti. Hayit, B. (2001).
Türkistan Çarizminden Bolşevizm Hâkimiyetine Geçiş Devrinde. Harlem: Türkistan ve
Azerbaycan Araştırma Merkezi. s. 179-190. Tınışbay’ın düşüncesi Taşkent’teki Sovyet
Komünistlerini kızdırmamak. yönünde idi. Kocaoğlu, 2001, s. 185.
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sonucu Bolşevikler erken davranarak bankalara el koydu.37 Maliye Bakanlığı’nın işleri,
resmi olarak bakanlığın başında bulunan İslȃm Şahahmed tarafından değil de
Heinrich Siegel tarafından yürütülüyordu. Siegel’in mali alandaki başarısızlığı,
hükümet üyelerinin bağışlar ile geçinmek zorunda kalmalarına sebep oldu.38
Hükümet, Şahahmed Bek’in teklifi ile 30 milyon somluk kısa süreli devlet istikraz
kâğıtlarının tedavüle konulmasını kararlaştırdı.39 İstikrazın başarı kazanması
Bolşevikleri oldukça tasalandırdı. Bolşeviklerden Küzmin adında biri, Sovyet
Hükümeti için Türkistan’daki Hokand hükümetinin günden güne büyümekte olan
tehlike olduğu yönünde bir makale yazdı. Küzmin kendi yoldaşlarına, Hokand
muhtariyetinin oyuncak olmadığını ve Hokand hükümet üyelerinin niyetlerinin
ciddiyetini çok net gösterdiklerini ve sadece Sovyet Hükümeti içinde değil genel
olarak Türkistan’da Rus hâkimiyeti için büyük bir tehlike teşkil edebileceğini yazdı ve
Bolşevikleri uyararak Hokand hükümetine karşı mücadeleye çağırdı.40 Bunun
yanında, Hokand hükümetinin Kafkasya cephesinden dönmekte olan Yedisu
kazaçileri ile onların silahlarını satın alma yönünde müzakereye girişmesi de
Bolşeviklerin tedirginliğini arttırdı.41
Hükümet, yeni vergi kuralları hakkında kanun düzenlemek amacı ile Vergi
Memurlarının Müşavir Meclisi’ni topladı. Eğitim Bakanı Nâsr Han’ın öncülüğünde
ilkokulların kurulması ve vakıf mülklerinden istifade kuralları ile ilgili kanun yapma
çalışmaları başlatıldı. Erzak Bakanı Abidcan, buğday tedarik işlerini düzenlemek için
Kuzey Kafkasya’ya gönderildi. Ziraat Bakanı Hidayet Bey Yorgiliağa, Aralık ayı
sonunda işlenecek olan toprak için Toprak (Arazi) Kanunu hazırlanması için
materyaller hazırladı.42
Hokand hükümeti43 bütün Türkistanlıları –çiftçi, işçi ve din adamları- muhtariyet
bayrağı altında birleştirdi ve aynı zamanda eski devlet kuruluşlarının birçoğu
tarafından tanındı. Örneğin; Fergana’daki bütün eski hükümet kuruluşları resmen
muhtariyet hükümetine tâbi oldular. Hatta mahkemeler de Türkistan Geçici
Hükümeti adına hükümler çıkarmaya başladı. Taşkent’teki Yüksek Kontrol İdaresi,
Devlet Bankası ve Türkistan Yüksek Mahkemesi gibi kuruluşlar da esas itibariyle
muhtariyet programını kabul ettiler. Tabi bunların hepsi için hükümeti samimiyetle
tanıdıkları veya muhtariyet gayesi taşıdıkları söylenemez, çoğu, muhtariyet

Çokay bu durumu, “Bu karar, hükümet üyelerinden birinin sabotajından dolayı uygulanamadı.
Bu üye bu nedenle hükümet üyeliğinden çıktı” şeklinde anlatıyor. Bkz. [İsimsiz]. (1932). Bir İlmî
Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü Münasebetiyle III). s. 8.
38 Togan, 1981, s. 366.
39 [İsimsiz]. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle III). s. 9.
40 [İsimsiz]. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle III). s. 9.
41 [İsimsiz]. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle III). s. 9.
42 [İsimsiz]. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle III). s. 10.
43 [İsimsiz]. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle III). s. 7.
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hükümetinden
taşıyorlardı.44
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Hokand hükümetinin milli ve siyasi önemi, yeni kurulan Sovyet Hükümeti’nin,
Hokand’daki muhtariyet hükümetinin Türkistan’daki genel siyasi hareket ve
mücadelenin merkezi olmasına engel olamamasıydı. Ancak Hokand hükümeti
Bolşevikler tarafından yenildi. Hükümetin fikirlerini gerçekleştirmesi ve programını
uygulayabilmesi için birçok Türkistanlının kanı aktı.
I. c) Hokand (Türkistan) Muhtariyetinin Ortadan Kaldırılması:
Hokand Muhtariyet Hükümeti45 ilerleyen zamanda Türkistan'ın iç yönetiminde
bağımsızlık talep etti.46 Hükümet’in en büyük eksikliği askerî bakımdan çok zayıf
olmasıydı.47 Bu zafiyeti gören Taşkent’teki Bolşevikler, kendilerini Türkistan’ın resmi
hükümeti olarak tanıdılar ve hükümete ültimatom verdiler. Mustafa Çokayoğlu’nun
“bugünkü bir hadise gibi hatırlıyorum” diyerek anlattığı hatıratında; sabah saat 11’i
20 geçe yanına Bolşevikler’den yeni temsilciler geldiğini ve ültimatom verdiklerini
belirtir.48 Ultimatom’da; 1. Muhtar hükümetinin Sovyet hükümetini tanıması; 2.
Türkistan halkına Sovyet hükümetine boyun eğmesi için beyanname yayınlaması; 3.
Halkı silahsızlandırarak, elindeki bütün silahları Bolşevikler’e teslim etmesi; 4. Milli
hükümetin milis teşkilâtını dağıtması yer alıyordu. O dönemde geçici hükümet
üyelerinden Mir Adil, Abdürrahim Uraza, Hidayet Bek Yorgiliağa ve Mustafa Çokay
(Nasır Han Türkmenistan’da, Abdullah Hoca Aşkabad’da, Hertsfeld’de Semerkant’ta
bulunuyordu.) bu ültimatoma başkaldırdılar. Arkadaşlarının isteği üzerine Çokay,
Bolşevik temsilcilerine bakarak şu cevabı verdi: “Güç sizin tarafınızda. Bizde ise kendi
milli hakkımızı tanımaktan başka bir güç yok. Biz mücadelede sizin bizi
yeneceğinizden hiç şüphe etmiyoruz. Bununla beraber sizin hâkimiyet hakkınız,
Türkistan’da Sovyet hâkimiyetini tanımamıza çalışmayın…” 49
Bolşevik temsilciler çıkıp gittikten sadece 20 dakika sonra yani 11.40’ta Bolşevikler
tarafından hükümet üyelerinin bulundukları bina ateş altına alındı. Hükümet üyeleri

[İsimsiz]. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle III). s. 10-11.
45 [İsimsiz]. (1938). Sovyet Hükümeti’niñ 21 nçi Yıllıgı Münasebetiyle 1917–1938. Yaş Türkistan,
IX/108, s. 5–11. Hokand'ın Bolşevikler tarafından işgal edilmesiyle bu hükümet Rusya Federal
Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC)'ne bağlandı. Merkezi de Taşkent oldu. M. Ç. (1930). Sadullah
Kasım Mahkemesi. Yaş Türkistan, I/7-8, s. 12–21. Hayit, B. (2001). Türkistan Cedidizmden
Bolşevik Hâkimiyetine Geçiş Devrinde. Türkistan’da Yenilik Hareketleri ve İhtilaller 1900–1924, (T.
Kocaoğlu, Haz.) Harlem: Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi, s. 179–189.
46 1920'de Hive Hanlığı'nı ve Buhara Emirliği'ni işgal eden Ruslar, buralarda merkeze bağlı halk
cumhuriyetleri kurdular. [Timuroğlu]. (1931). Türkistan'da Inkılab Devri I (Bir Yaş
Türkistançı’nıñ Hatıra Defterinden). Yaş Türkistan, II/25, s. 24-25.
47 Düzenli bir ordu, silah ve mühimmattan mahrumdular. Togan, 1981, s. 365-366. Rusya'da 1916
yılına kadar, Müslümanların askere alınmaması, askeri deneyimden uzak olmalarının
sebebiydi. Kanlıdere, A. (Ed.). (2013). XIX. Yüzyıl Türk Dünyası, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Yayını, s. 181. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. [İsimsiz]. (1931). Türkistanlılar Askerlikde. Yaş
Türkistan, II/23, s. 1–5.
48 Çokayoğlu. (1936). 1917 nçi Yıl Hatıra Parçaları VIII. (Yaş 76-79, 82-84 nçi sanlarda). Yaş
Türkistan, VII/85, s. 22.
49 Çokayoğlu. (1936). 1917 nçi Yıl Hatıra Parçaları VIII. (Yaş 76-79, 82-84 nçi sanlarda). s. 22.
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silah sesleri içerisinde Hokand’ın eski şehir sokaklarından gittiler.50 Taşkent’te
toplanan Rus Bolşevikleri’nin Türkistanlılar üzerindeki hâkimiyetinin tanımasını
kendileri için bir ihanet olarak gören hükümet, güçsüzlüğüne bakmadan reddettiği bu
durumu merkeze bildirerek, yabancı askerlerin gücü ile Türkistan’ın hükümeti olarak
kendini gören Taşkent Rus Bolşevik Sovyet Halk Komiserleri’nin dağıtılmasını teklif
etti. Aynı dönemde Milletler Komiseri görevinde bulunan Stalin’in bu teklife verdiği
cevap, Bolşevikler’in Milletler Politikası’nı da gözler önüne sermektedir. Stalin: “yerli
Sovyetler kendi iç işlerinde muhtariyettirler, Türkistan Çiftçi ve İşçileri sahip oldukları
silahlı gücü ile memleketine yabancı olarak gördüğü Taşkent Sovyet Halk
Komiserleri’ni kendi güçleri ile dağıtsınlar”51 dedi. Bunun anlamı, Stalin, silahlı güce
sahip olmayan Türkistanlıları açık bir biçimde Bolşevik askerlere karşı savaşa davet
ediyordu. Moskova’nın bu hareketinden güç alan Türkistan’daki Bolşevikler,
Türkistan muhtariyet hükümetine karşı saldırılarını arttırdılar ve 30 Ocak 1918’de
muhtariyetin merkezi olan Hokand şehrinin Müslüman bölgelerini ateşe verdiler. Her
bir yandan gönderilen Rus askerler 31 Ocak günü Hokand’da top atışlarına
başladılar.52 Binlerce insan hayatını kaybederken şehir harabeye döndü.
O sırada Hokand şehrini Ergeş adındaki şehir polisi savunmaktaydı. Ergeş, Hokand’ı
kendi polis gücüyle savunmaya çalışmışsa da başarılı olamamıştı. Şehir, 6-7 Şubat
gecesi Bolşevik askerler tarafından yağmalanarak ateşe verildi.53 20 Şubat 1918’de
Hokand tamamen Bolşevik Rus idaresi altına girdi.54 Sonuç olarak, Rusya’daki yeni
yönetim, Türkistanlılar açısından Rus sömürgeciliğinin yeni bir türü olarak yerini aldı.
Hokand'da, 64 günlük ömrü olan Türkistan Muhtariyeti yerine Bolşevikler, iki ay
sonra (Nisan 1918'de) Türkistan Özerk Sovyet Cumhuriyeti'ni kurdular.55 Bu
cumhuriyet Rusya Federal Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC)'ne bağlandı. Böylece Şubat

Bolşevikler, Mustafa Çokay’ın bulunduğu binayı da ateşe verdiler. Hükümet üyeleri ateş sesleri
içinde Hokand eski şehir güçleri arasına karışıp gittiler. Mustafa Çokay’ın yanında Erkan-ı
Harbiye’den bir Leh’li asker vardı. Bu kişi, askeri teşkilat şube müdürü görevinde
bulunuyordu. Türkistan milli mücadelesine yürekten inanmış bir kişi idi. Ayrıca milli
muhtariyet mücadele döneminde Türkistanlıların yanında mücadele eden Leh’li askerlerden
biri de (Yonuşanizvaski adında) 1936 yılında Varşova’da yaşıyordu. Çokayoğlu. (1936). 1917
nçi Yıl Hatıra Parçaları VIII. (Yaş 76-79, 82-84 nçi sanlarda). s. 22-23.
51 [İsimsiz]. (1930). Tarihi İslemeler. s. 7.
52 [Timuroğlu]. (1932). Türkistan’da Inkılab Devri (Bir Yaş Türkistançı’nıñ Hatıra Defterinden
Basmaçılık Hareketi Tarihige Dair Notlar II). Yaş Türkistan, III/28, s. 10.
53 Togan, 1981, s. 367.
54 [Timuroğlu]. (1932). Türkistan’da Inkılab Devri (Bir Yaş Türkistançı’nıñ Hatıra Defterinden
Basmaçılık Hareketi Tarihige Dair Notlar II). s. 11.
55 Çokayoğlu, M. (1931). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle I). Yaş Türkistan, II/25, s. 10. Çokayoğlu, M. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı
(Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü Münasebetiyle II). Yaş Türkistan, III/26, s. 5–16.
Çokayoğlu, M. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle III). Yaş Türkistan, III/27, s. 4–11. Çokayoğlu, M. (1937). Hokand Muhtariyeti
(1937-Dekabr 10–1917). Yaş Türkistan, VIII/97, s. 2–4. Hayit, B. (1997). Basmacılar, İstanbul:
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s. 21–23. Ayrıca bkz. Hayit, B. (1995). Türkistan Devletleri’nin
Millî Mücadele Tarihî, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 249–252. Bademci, A. (2008).
1917–1934 Türkistan Millî İstiklal Hareketi Korbaşılar ve Enver Paşa, I. İstanbul: Ötüken Yayınları,
s. 141–145.
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Devrimi ile başlayan Türkistan'ın özerkliği macerası sona ermiş oldu.56 Bu dönemden
sonra muhtariyet fikrinin sonsuza kadar tarihe karışıp giden “ölen bir şey” olduğuna
vurgu yapan Mustafa Çokay, onu yeniden diriltmenin siyasi intihar ve Türkistan milli
istiklal mücadelesinde kurban edilenlerin ruhunu tahkir etmek olacağını düşündü.57
Türkistanlıların kendi başlarına Sovyet hükümetine karşı isyanları beklenen neticeyi
vermedi. Bunu açık bir biçimde görüp yazan Türkistanlı aydınlar, Türkistanlıların
mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini düşünerek bu mücadele için yeni metotlar
belirlediler.
Türkistan milli kurtuluş hareketinin başlangıç merhalesi olan Hokand’daki
muhtariyet hükümetinin, Türkistan milli mücadele tarihinde önemi büyüktür. Gerek
Sovyet basınında muhtariyet aleyhine çıkan yazılar gerekse Avrupa ve Amerika’daki
Türkistan milli hareketini araştıranların Türkistan muhtariyetine ithaf ettikleri önem
bunu ispat eder niteliktedir. Kalifornia’daki Stanford Üniversitesi’nin Rus İnkılabını
Araştırma Enstitüsü “Türkistan’da İnkılab ve Sovyet Hükümetine Karşı Halk
İsyanı”na ait kaynakları bir araya getirerek, İngilizce eserler bastırmıştır. Enstitü,
toplanan kaynakların çoğunun Bolşevik kaynaklardan ibaret olduğunu görünce,
Türkistan’da gerçekleşen İhtilal devri hadiselerini tarafsızca araştırıp tahlil etmesi için
Mustafa Çokayoğlu’ndan “Türkistan’da İnkılab ve Hokand Muhtariyeti” konusunda
bir makale yazmasını istemiştir. Makale 1937 yılının Şubat ayında gönderilmiştir.58
Sonuç
Türkistan için 1917 yılı “siyasi doğum” yılı olmuştur. Hokand Muhtariyeti (1917–
1918), Türkistan halkına, Sovyet hükümeti tarafından dayatılan toplumsal, iktisadi ve
millî çıkmazdan kurtulma ümidi vermiştir. Muhtariyetçilikte ana amaç, milli
bağımsızlığa kan dökmeden veya daha az kurban ile ulaşmak için atılan bir hazırlık
adımından ibaret olmuştur. Bu adım Şubat ve Ekim devrimlerinin ardından oluşan
özgürlük ortamında, Türkistan’ın geleceğini tayin etme yönünde atılan ciddi bir
adımdır.
Hokand’da kurulan hükümet, tüm Türkistanlıları muhtariyet bayrağı altında
birleştirmede ve aynı zamanda kendini eski devlet kurumlarının önemli bir kısmı
tarafından tanınmasını sağlamada başarılı olmuştur.
Bu dönemde Türkistan Milli Birliği’ne gerçek şekli verilmiştir. 1937-38 yıllarında tarihe
“Büyük Temizlik” olarak geçen süreçte, Bolşevikler tarafından “milli burjuva” olarak
tanımlanarak suçlanan ve cezalandırılan kişilerin hepsinin Hokand Muhtariyet’i ile
bağlantısı kurulmuştur. Bu suçlananların çoğu Kızıl Moskova okullarında eğitim
gören Ekim Devrimi’nin yetiştirdikleriydi. Moskova’nın Ekim Devrimi Okulu

Burada şu bilgiyi paylaşmak yararlı olabilir. 2 Temmuz 1958’de Amerika’nın eyalet
meclislerinden birinde 13 Aralık 1918 tarihi “Türkistan Günü” olarak anılması kararlaştırıldı.
Bu tarihin ABD kongrelerinin resmî evrak ve zabıtları arasına kadar sızması olayının
Türkistanlılar için özel bir önemi vardır. Bu bilgi için bkz. Oktay, Abdulvahab. (1959). Türkistan
Milli Muhtariyet Hükümeti. Dergi, 19, s. 35-47.
57 Çokayoğlu, M. (1932). Bir İlmî Yalganga Karşı (Hokand Muhtariyeti’niñ 14 nçi Yıldönümü
Münasebetiyle III). Yaş Türkistan, III/27, s. 11.
58 [İsimsiz]. (1936). Bir Amerika Üniversitesi’nin Türkistan Milli Hareketine Kızıkuvi [İlgisi]. Yaş
Türkistan, VII/85, 40-41.
56
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öğrencilerinin Hokand Muhtariyeti ile manevi bağı olmaları her şeyden önce o
harekette temsil edilen milli ideolojinin gücünü ve etkisini göstermektedir.
Millî mücadele Hokand'da yürütülürken gözle görülür bir hedefi vardı; muhtariyet,
siyasi bir girişimin sonucuydu. Ancak hükümetin yıkılıp Hokand şehrinin
Bolşeviklerin eline geçmesi ile bu hedef de yok olmuştu. Hokand Muhtariyeti'ni yıkıp,
Türkistan'ı yeniden istila eden Rus kuvvetlerine karşı yapılan mücadele artık siyasi bir
zeminden ayrılmıştı. Bunun sebebi de devrimin getirdiği fırsattan istifade etmek için
devrim döneminin talep ettiklerini karşılamak o sırada Türkistan coğrafyasında ve
halkında yeterli derecede mevcut değildi.
Türkistan’ın tamamında etkilerini gösteren Sovyet milli siyaseti, sistemin devamını
sağlamaya yönelikti. Bolşevik ihtilalinden sonra başlayan Rusya Türkleri’nin milli
mücadelesi, yalnızca Rusya Türklerini değil, Rusya dışında yaşayan Türkleri de
etkilemiştir. Dönemin “Sovyetleştirme” veya “Ruslaştırma” politikası hayatın her
alanında kendisini göstermiş, uygulanan politikalar Türkistan’da milli şuuru
körükleyerek, hızla yükselmesine neden olmuştur.
Hokand Muhtariyeti, iki ay kadar bir süre faaliyet göstermesine rağmen Türkistan
milli hareketi tarihinde önemli etki bırakmıştır. Türkistan halkının, şartlar uygun
olduğu takdirde kendi geleceğini kendisinin belirleme kudretine sahip olduğunu
kanıtlamıştır. Nitekim 1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra
bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri bunun en canlı örneklerini teşkil
etmektedirler.
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BOLŞEVİK DEVRİMİ, KIZIL ORDU VE
RUSYA'DAKİ TÜRK ESİRLERİNİN KADERİ
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Giriş
Birinci Dünya Savaşının başlanmasının üzerinden 100 yıl geçti. Fakat bu savaş, ekti
ve sonuçları, tahribat ve yıkımları, insanların ve milletlerin hafızasına kazınmış
öyküleriyle hala canlılığını korumaktadır. Büyük Savaş olarak adlandırılan bu felaket
insanlık tarihinin en büyük yanlışı, o zamana kadar yaşanmış en büyük beşerî afetti.
Maalesef tarih açısından çok da uzun sayılmayan bir sürenin ardından, yirmi sene
sonra tekrar ikinci bir dünya savaşı yaşandı. Büyük Harp denilen birinci dünya
savaşı ikinci bir savaşın ardından büyük harp olma özelliğini kaybederek Birinci
Dünya Savaşı olarak adlandırılmaya başlandı. İkinci Dünya Savaşının genel anlamda
nedeni önceki savaşta yarım kalan hesapları bitirmekti. Tesadüf değil ki bu yüzden
birçok tarihçi dünya tarihinde yaşanan bu iki savaşı, yirmi senelik bir kesintinin
yaşandığı tek bir savaş olarak görmektedir.
Birinci Dünya Savaşı milletlerin ve toplumların kaderini yakından etkilemiş bir
savaştı. Bu savaş sonucunda büyük imparatorluklar dağılmış, yeni uluslar meydana
gelmiş, yeni bir siyasi ve ideolojik sistem olarak sosyalizmin doğuşu hızlanmış,
Bolşevik Devriminin yolu açılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasını
hızlandıran bu savaşın doğurduğu tarihi ve siyasi koşullar bir taraftan Anadolu
Türklerini yeni bir devlet inşa etmeye zorlamış, diğer taraftan Kafkaslar ve
Türkistan’daki milyonlarca Türkü yeni oluşan sosyalist sistemin hegemonyası altına
itmiştir. Kısacası, Türkler Ruslardan sonra Ekim Devriminin etkilerini üzerinde
hissetmiş ikinci büyük millettir. Devrim ve onun getirdiği sosyalist rejim Türklerin
hayatında, kendini idrak etmede ve yeni kimlik inşası sürecinde adeta bir imtihan
olmuştur. Bu Devrim bir taraftan Türklerin yeni kurulmuş veya kurulmak üzere olan
devlet teşekküllerinin tasfiyesine yol açmış, milli şuurun şiddetle bastırılmasına
önayak olmuş, diğer taraftan ise Anadolu Türklüğünün Milli Mücadelesine destek
vermiştir. Ekim Devrimi aynı zamanda Türklüğün bir yanılgısı, tereddüdü ve
kararsızlığıdır.
Bilindiği üzere, Ekim Devriminin ardından Rusya’da eski rejimin taraftarları ve
Bolşevik güçler arasındaki çekişme ve çatışmalar İç Savaşın patlak vermesine neden
olmuştur. Ekim Devriminin ayakta kalması açısından zorlu süreç olan İç Savaş
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döneminde Bolşevik yönetim her türlü fırsat ve olanakları kullanmıştır. Birinci
Dünya Savaşı sonrası Rusya’daki Türk savaş esirlerinin Kızıl Ordu saflarına
çekilmesi ve bu süreçte kullanılması ve bu konunun yeteri kadar araştırılmadığı
bilinen bir gerçekliktir. Ekim Devrimi ve Türk savaş esirleri konusu hem Ekim
Devrimi hem de Birinci Dünya Savaşı tarihinin çok fazla bilinmeyen bir yönüne ışık
tutması açısından incelemeye değer bir konudur.
1. Türk Savaş Esirleri ve Müslüman/Türk Dayanışması
Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus ordusu tarafından esir alınmış Osmanlı tebaası
olan savaş esirlerinin sayıları konusunda resmi ve resmi olmayan kaynaklarda farklı
rakamlar belirtilmektedir (bk. Asker, 2014, ss. 543-576). Böyle bir tartışmanın
tebliğimizin konusu dışında olduğunu belirtmekle birlikte savaş esirleriyle ilgili
çalışmalarda General N.N. Golovin’in “Rusya Birinci Dünya Savaşında” (bk.
Golovin, 2014) adlı eserinde 1 Eylül 1917 tarihinden önce esir alınan Türk askerinin
sayısının 64.509 olarak geçtiğinin altını çizmemiz gerekir. Dönemin gazete ve
raporlarında esirlerin ağır yaşam koşulları, toplu şekilde imha edilmeleri ve ölümüne
ilişkin çok sayıda bilgi yer almaktadır. 1916 tarihli bir gazete makalesinde Penza’ya
getirilmiş yedi yüz Türk esirin vagonlarda tutulduğu, yirmi gün hiçbir şey
yapılmadığı, Petrograd’dan gereken talimat gelmediği için vagonlarda kapalı
tutulduklarını ve bu yüzden tümünün vagonlarda öldüklerini yazmıştı (Nimаnov,
2009, s. 59). Rus yönetimi Türk esirlerinin akıbetine kayıtsızdı. Şubat 1915’de
Samara’ya giden iki esir treninde Türk esirlere ait 57 donmuş ceset vardı. Aynı
tarihlerde Omsk’a donmuş cesetlerin bulunduğu tren gelmişti (Voennoplennıe
imperiаlistiçeskoy voynı, 2017).
Bir başka husus da Türk esirler arasında sadece ordu mensuplarının değil, aynı
zamanda savaş kurbanı olmuş sivil esirlerin de bulunmasıdır. Rusya Osmanlı
Devletine savaş açınca kendi sınırları içindeki Osmanlı tebaası, yani sivil halk doğal
olarak savaş esiri vaziyetine düşmüş, toplanarak esir kamplarına götürülmüşlerdir.
Türk esirlerin çektikleri sayısız meşakkat ve zorluklar, insanlık dışı muameleler
Rusya Müslümanlarını derinden etkilemiş, toplumun önde gelenleri tarafından
başlatılan yardım girişimleri zamanla örgütlü ve sistematik bir hale gelmiştir. Çar
yönetimi esirlere muamele konusunda ayrımcı bir politika izliyordu. Ayrıca, esirlerin
iskân yerleri konusunda seçici davranıyor, Türk esirleri mümkün olduğu kadar
Müslüman ve Türklerin yaşadıkları bölgelerden uzak tutulmaya gayret ediyordu.
Türklerin önemli bir kısmı Kafkasya cephesinden esir alındıkları için önce Tiflis’e,
oradan da Bakü’ye, daha sonra Rusya İmparatorluğunun diğer şehir ve
vilayetlerindeki esir kamplarına naklediliyordu. Bu yüzden Orta Asya değil,
Rusya’nın içlerinde, özellikle Sibirya’daki esir kamplarında bulunduruluyorlardı.
Rus yönetimi Avusturya-Macaristan ordusundaki Ortodoks inancına sahip esirlerin
yerel halkla temasına engel olmuyor, bayram günleri kilise ziyaretlerine ve
akrabalarıyla yazışmalarına müsaade ediyordu. Diğer esirlere ve özellikle Türk
esirlere böyle bir hak tanınmamıştı (Subаev-Kаzаnlı, 1999). Çar yönetimi başlangıçta
esirlerin çalışmasına müsaade etmezken zamanla bunun ciddi mali külfet olduğunu
göz önünde bulundurarak onları fabrikalarda, üretim tesislerinde, madenlerde vs.
çalıştırmaya başladı. Ayrıca bir müddet sonra erkek nüfusun cepheye gitmesi
sonucunda işgücündeki yetersizlik açık şekilde ortaya çıktı. Savaşa yollanmış
işçilerin yerini doldurmak için yaklaşık bir buçuk milyon savaş esiri fabrika ve
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madenlerde çalışıyordu. Bazı esirler ise ayrı ayrı ailelerde yabancı dil öğretmeni,
terzi, marangoz vs. olarak çalışıyorlardı (Kurgаnov, 1973). 10 Ekim 1914 yılında
“Savaş Esirlerinin Özel Şirketlerle Birlikte Demir Yollarının İnşasında
Çalıştırılmasına Dair Kurallar”, 28 Şubat 1915 yılında “Savaş Esirlerinin Tarım
İşlerinde Çalıştırılmasına İzin Verilmesine Dair Kurallar”, 17 Mart 1915 yılında ise
“Savaş Esirlerine Özel Sanayi İşletmelerinde Çalışmalarına İzin Verilmesine Dair
Kurallar” tasdik edildi (Lаdıgin, 2017). Esirlere bir miktarda ücret ödeniyordu. Sivil
esirlere de siyasi tutsaklara verildiği kadar yardım bağlanmıştı. Osmanlı devletinin
Rusya’daki esir tebaasına yardım edecek kaynağı yoktu. Onlara sadece Avusturya ve
Alman kaynaklarından bir miktar yardım sağlanıyordu. Türk esirlerin önemli bir
kısmı soğuk ve açlıktan ölürken çok azı Sibirya’nın ağır yaşam koşullarını karşı
koyabilmişti (Voennoplennıe imperiаlistiçeskoy voynı, 2017).
Kafkasya cephesinde esir düşmüş Türkler öncelikle Tiflis üzerinden Bakü’ye, Hazar
denizindeki Nargin Adasına getiriliyorlardı. Burası esirlerin oldukça ağır şartlar
altında yaşadıkları bir yer idi. Ayrıca Nargin Adası, esirlerin yerel halktan uzak
tutulması açısından da Çar hükümeti tarafından yapılmış “önemli” bir tercihti.
Azerbaycan’daki değişik hayır cemiyetleri, gazeteler, aydınlar ve iş adamlarının
Türk esirlere sarf ettikleri gayret, insani görev olmanın yanı sıra bir Türk-Müslüman
dayanışmasına sağlam bir örnek teşkil ediyordu. Bakü İslam Cemiyet-i Hayriyesi
görevlileri işgal altında bulunan topraklarda dolaşarak kimsesiz çocukları toplamış
ve Baküdeki yurtlara yerleştirerek bakımlarını sağlamışlardır. Teşkilat 1917 yılında
Bakü’de “Kardeş Kömeği” adlı bir mecmua da çıkarmıştı.1 Bakü halkı esirlerin
kaçmalarına her türlü destek veriyordu. Azerbaycan Türkleri gerek komite ve
teşkilatların yardımıyla gerekse kişisel çabaları sayesinde Türk esirlerinin kaçışına ve
vatana dönmelerine yardım ediyorlardı. Örneği Sarıkamış muharebeleri zamanında
esir düşen en üst rütbeli Türk subayı olan 9. Kolordu Kumandanı İhsan Paşa, Erkan-ı
Harbi Fethi Bey ve 27 Türk subayının Sibirya’daki esir kampından kaçmasına da bir
Azerbaycan Türkü yardım etmiştir (Aslan, 2000, ss. 163-164; bk. Sibgаtullinа, 2008,
ss. 173-181). Azerbaycan Türklerinin esir Türk kardeşlerine yardımları 1918'de
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonrada devam etmiştir. Yardım
faaliyetlerini Azerbaycan hükümeti üzerine almış ve bu işlerle ilgili olarak “Umur-u
Hayriye Nezareti” görevlendirilmiştir. Ayrıca Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi
Rusya'nın çeşitli yerlerindeki esir kamplarından Bakü’ye gelen Türk esirleri ile
ilgilenmeye devam etmişlerdir (Aslan, 2000, s. 173).
Söz konusu yardımlarla ilgili benzer fedakârlıkların yaşandığı başka bir bölge de
Kazan idi. Kazan’daki esir kamplarında çok sayıda Türk bulunuyordu. Kazan’da ve
Volga boyundaki birçok şehirlerde savaş esirleri fabrika ve üretim tesislerinde, yol
inşaatı, Kazan-Yekaterinburg demiryolu inşaatı, ayrıca zengin köylü ve toprak
ağalarının çiftliklerinde çalışıyorlardı. Bazı Türk esirler Kazan’ın zengin Tatar
ailelerinin evlerinde hizmet ediyordu (Subаev-Kаzаnlı, 1999). Türk esirlerin
durumuyla ilgilenme ve yardım yapmak üzere Moskova, Petrograd, Kazan, Ufa ve
Orenburg başta olmak kaydıyla Kazan Türkleri tarafından komiteler teşkil edilmiştir.
Bu komiteler mahalli “milli şuraların” denetimi altında çalışıyorlardı. Bazı şehirlerde

1

Daha önce Mart 1915’te “Qardaş kömeği” adlı gazete çıkarılmış ve sadece 1 sayısı
yayınlanmıştı.
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Türk esirler için hastaneler dahi açılmıştı. Esirlere yardım için Kazan Türklerinin
belli başlı gazeteleri tarafından yardım kampanyaları düzenlenmekte ve yardım
edenlerin adları gazete sayfalarında yayınlanmaktaydı. Ayrıca, esirlere ait haberler
de bu gazetelerin sayfalarında yer alıyordu (Kurat, 2011, s. 447). Türk esirlerin
durumlarının iyileştirilmesi yönünde ilk adımlar Ufa’nın varlıklı sakinleri tarafından
atılmıştı. 1915 yılında Ufalı general eşi Mahiperver Bike Türk esirlere yardım
maksadıyla sadece Tatarlar ve Başkortlar değil, aynı zamanda Ruslardan da yardım
toplamıştı. Şubat ve Ekim ihtilalleri sonrası asker şuralarının Türk esirlere yardım
şubeleri, Müslüman sosyalist komiteleri, hayır cemiyeti ve çok sayıda mahalle
camileri bu yardım faaliyetleri içinde yer alıyordu. Kazan Müslüman örgütleri köy
mahallerine de etki yaparak Türk esirler için erzak topluyorlardı (Subаev-Kаzаnlı).
Rusya Türklerinin (Müslümanlarının) Türk esirlere yardım konusunda gösterdikleri
yardım ve fedakârlıklar toplumda büyük yankı uyandırmış, sömürge tebaa
konumunda olan Türklerin millet ve kimlik bilincinin yükselişine olumlu etki
yapmıştır.
2. Savaş Esirleri ve Enternasyonalizm
Rusya’da yaşanan devrim havası, kaos ve anarşi, esir kamplarında ağır yaşam
koşulları altındaki savaş esirleri üzerinde de etkili olmuştur. Şubat İhtilali (1917)
sonrası esirlerin durumunda kısmi iyileşmeler yaşansa da bu süreç çok yavaş
ilerliyordu. Zira ülkedeki istikrarsız durum, devam eden savaş ve bu savaşın
getirdiği mali külfet altında ezilen hükümetin, savaş esirleri sorununu ele alacak
mecali yoktu. Geçici Hükümetin savaştan çekilmemesi esirler üzerinde olumsuz
psikolojik etki oluşturuyordu. Böyle bir ortamda Bolşeviklerin esirlere yönelik
propaganda faaliyetleri bir hayli kolaylaşmış oluyordu. Bolşeviklerin savaşla ilgili
tutumu başından beri değişmezken yönetime karşı eleştirilerin başında yer almıştır.
Onların savaş karşıtı propaganda faaliyetleri, söylem ve sloganları savaş boyunca da
devam etmiştir. Bolşevikler,
iktidara gelecekleri takdirde Rusya’yı savaştan
çekeceklerini, emperyalist karakterli bu savaşın köylü ve işçi sınıfını sömüren
kapitalist yönetimlere karşı bir iç savaşa dönüştürülmesi stratejisini
benimseyeceklerini vaat etmişlerdi.
Savaş esirlerinin çalışmalarına izin verildikten sonra özellikle sanayi kuruluşlarında
çalışan işçiler arasında esirlerin oranı kayda değer boyutlarda idi. Diğer işçiler gibi
onlar da Bolşevik propagandasının hedefinde idiler. Bolşevik propagandası esir
kamplarında da yoğun bir şekilde yürütülmekteydi. Kamplarda propaganda
faaliyetlerinin yürütülmesinde değişik dillerde çıkarılan dergi ve gazetelerin rolü
büyüktü. Yayınlar içerisinde en fazla Lehçe (38), Macarca (34), Almanca (31), Çek ve
Slovak (13) dillerinde iken diğer dillerde aynı zamanda Türkçede de 1 adet yayın
çıkarılmıştır. Ayrıca değişik dillerde Marks, Engels ve Lenin’in eserlerinden baskılar
yapıldığı bilinmektedir (Kurgаnov, 1973). Kamplardaki sol örgütlenmelerin hızla
artması, enternasyonal örgütlerin oluşması, yerel komünist örgütleriyle işbirliğinin
artması Bolşevik İhtilaline güç katıyordu. Türk komünistlerin daha etkin olabileceği
bölgeler Müslüman ve Türklerin yaşadıkları bölgelerdi. Türkler arasında komünist
propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinde yer alanlardan biri de Mustafa Suphi idi.
Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Mustafa Suphi “düşman devlet tebaası”
olduğu gerekçesiyle esir alınanlar alınmış ve Kaluga kentine sürülmüştür. Suphi
savaş sırasında burada, Türk ırkından çeşitli solcularla temaslarda bulunmuş ve esir
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düşen Türk askerleri arasında propaganda faaliyetlerinde bulunmuştur (Dağıstan,
2017). Bolşevik Devrimi sonrası yeni yönetim savaş esirlerinin gücünü devrim lehine
kullanma politikası izliyordu. Savaş esiri subay ve erlerin Kızıl Ordu saflarına
kazandırılması Bolşevik yönetimi için büyük önem arz ediyordu.
15 Aralık 1917’de Sovyet hükümeti savaş esirlerine tarafsız ülke vatandaşları statüsü
vererek onların giysilerindeki tanınma işaretleri ve birçok sınırlamaları kaldırıldı.
Bunun yanı sıra devrim karşıtı unsurların da takip edilmesi devam ediyordu
(Mаl’kov, 1967, s. 276). Esir örgütlenmelerinin devrim ihtiyaçları doğrultusunda
daha etkin kullanımı amacıyla, “Tüm-Rusya Savaş Esirleri Bürosu” adında bir
merkezi organ tesisi edildi. Büronun bölgelerde enternasyonal savaş esirlerinden
oluşan özel komiteleri bulunuyordu. Bu komiteler esirlerin devrim faaliyetlerini
organize ediyordu (Kurgаnov, 1973). 1918’den itibaren komünist parti teşkilatında
milli bölüm ve gruplar (Macar, Roman, Alman, Yugoslav, Çekoslovak, Fransız, Türk,
Bulgar, Leh ve Anglo-Amerikan) oluşturulmuştur. Bu gruplar Merkezi Komiteye
bağlı federasyonda bir araya getirildiler. Ekim İhtilalinin ardından Kızıl Ordu
gönüllülük ilkesiyle oluşturuluyordu (28 Ocak 1918 Dekreti (kararnamesi)). Fakat
böyle bir ordu Bolşevik iktidarını korumak ve devrim karşıtı güçlerle mücadele
açısından yetersizdi. 29 Mayıs 1918’de mecburi askeri mükellefiyet sistemi getirildi
ve yüz binlerce kişi seferber edildi. “Enternasyonal subaylar” çoğu zaman acemi
askerleri eğitiyorlardı. Mecburi askerlik hizmetinin getirilmesi ordudaki askeri
sayısında önemli artış sağladı. Ekim 1918’de Kızıl Ordu’da sekiz yüz bin, 1919 yılı
Ocak ayında ise yaklaşık 1 milyon asker bulunmuştur. 1 Nisan 1918 yılında Rusya
vatandaşlığı edinmesine dair dekretin yürürlüğe girmesi savaş esirlerine vatandaşlık
alma fırsatı sunmuş oldu ve bu sayede esirler Rusya vatandaşlığına alınmaya
başladılar. General N. Galay’ın kaynaklara dayanarak yaptığı hesaplamalara göre
Kızıl Ordu birliklerinde yaklaşık 200-250 bin enternasyonalist savaşmıştı (Gаlаy,
1967, s. 8; Kurgаnov, 1973). Şunu da belirtmek gerekir ki savaş esirleri devrim karşıtı
birliklerde Bolşevik iktidarına karşı savaşmışlardır. Yaklaşık 202 bin askerden
oluşan bu birlikler Kızıl Ordudaki enternasyonal birlikler kadar disiplinli değildi ve
koordinasyondan yoksundu. Devrim karşıtı “Beyaz Muhafızların” safında yer alan
yabancı askeri birlikler çoğu zaman Beyaz Ordu komutanlığının emirlerine
uymayarak kendi hükümetlerinin talimatı doğrultusunda hareket ediyorlardı
(Lаdıgin, 2017).
Kızıl Ordunun enternasyonal birlikleri “devrim karşıtı unsurları ezmek” maksadıyla
çeşitli bölgelere sevk ediliyorlardı. Bolşevik propagandası esirleri “mazlum ve ezilen
halkları burjuvazinin ve sömürgecilerin elinden kurtarmak” mücadelesinde yer
almaya çağırıyordu.
Rus Bolşeviklerinin propaganda faaliyetleri neticesinde
yurtdışındaki sol örgütler Bolşevik devrimine destek veriyor, kendi hükümetlerine
baskı yaparak, onları Rusya’dan güçlerini çekmeye zorluyorlardı. Ekim devriminin
ilk günlerinde Dışişleri Halk Komiserliğine bağlı özel uluslararası politika birimi
oluşturulmuştur. Bu birimin bünyesine enternasyonal savaş esirleri de görev
yapıyordu. Bu birim İngiltere, Fransa ve ABD’de faaliyet gösteren sol çevrelerle
temas kurarak ülkelerinde komünizmi destekleyen propaganda ve kamuoyu
çalışmalarının yürütülmesi için gereken mali desteği de sağlıyordu. Mesela ABD’de
“Sovyet Dostları Birliği” adı altında oluşturulan sivil oluşum yaklaşık 100 sendikayı
da bünyesine alarak büyük bir imza kampanyası başlatmıştır. Amerika İngiltere ve
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Fransa’da “Rusya’dan elini çek” talebiyle gösteriler yapılıyordu. Rusya’daki devrim
karşıtı yabancı birliklere ve Beyaz Muhafızlara yardım amacıyla gönderilen silah ve
mühimmatın gemilere yüklenmesini engelleyen işçiler aynı taleplerle grev
yapıyorlardı (Kurgаnov, 1973).
Enternasyonal savaşçıların saflarında içinde Osmanlı subay ve askerlerinden oluşan
birlikler de yer alıyordu. Rus araştırmacısı Poznahirev’e göre 1918-1920 yılları Kızıl
Ordu saflarında yer alan Türk savaş esirlerinden oluşan dört birlik bulunuyordu
(Poznаhirev, 2014, ss. 159-169). 1) Birinci Tatar-Başkort Taburunun Türk Bölüğü
(1918). Bu bölüğün oluşturulmasın Türk Komünist Partisi lideri Mustafa Suphi’nin
müstesna rolü olmuştur. 2) Türk Komünist askeri birliği (başka bir adı “Doğu
Enternasyonal Birliği”). Bu birlik Mayıs-Haziran 1919 tarihinde Kırım Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri bünyesinde oluşturulmuştur. Kızıl
Tatarların da yer aldığı bu birliğin çekirdeğini Türk işçiler oluşturuyordu. 3) Türk
bölüğü (özel Türk bölüğü). Bu bölük 1. Türkistan cephesinde özel İran enternasyonal
birliğine (sonradan alay olarak) dâhil idi. 4) Kızıl Ordu bünyesindeki 1. Türk atıcı
alayı (Bazı kaynaklarda Türk Kızıl Atıcı Alayı veya 1. Türk Atıcı Alayı olarak
geçmektedir. Bu birlik 8000’e kadar askerden oluşurken savaş kabiliyeti en yüksek
Türk birliği idi. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu askeri birliğin oluşturulmasında
Bakü’de faaliyet gösteren Türk komünistlerin rolü büyüktür. Türk komünistleri 28
Nisan 1920’de Azerbaycan’ın Kızıl Ordu tarafından işgalinin hemen ardından yoğun
bir biçimde faaliyete başlamışlardır. Azerbaycan Bolşeviklerinden Ali Haydar
Karayev’e göre Bakü Bolşevik örgütü 1919’da “proleter Moskova ve Türk devrimci
hareketi arasında köprü rolünü” oynamıştır. Nisan 1920’de Türk komünistlerden
Süleyman Nuri ve diğer komünistler Orta Asya ve Astrahan’dan Bakü Bolşeviklerine
silah ve mühimmat tedarik etmiştir. Orjonikidze’nin Lenin’e yazdığı telgrafta
Bakü’deki Türk asker ve subaylarının devrim lehine çok aktif rol oynadıkları, onların
sayesinde hükümetin Bakü’den kaçmasının engellendiğini yazıyordu. Bakü’nün
Sovyet Ordusu tarafından işgal edilmesinden birkaç gün sonra “Komünist”
gazetesinde “Azerbaycan’da ve Bakü’de yaşayan Osmanlı Türklerine” Bakü’deki
Türk Komünist Grubuyla işbirliği yapmak ve komünistlerin saflarına katılmak
çağırısı yer alıyordu (İnternаtsionаlistı, 1967, ss. 222-223). 27 Nisan 1920’de
Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin son parlamento oturumunda yaptığı
konuşmasında Mehmet Emin Resulzade sözde enternasyonal, gerçekte işgalci
Bolşevik Rus ordusunun karakterini şöyle ifşa ediyordu: “Gelen Kızıl Ordu kumandanı
Necati Bey namında bir Türk’tür; bu ordunun kıtaatı meyanında Türk üsera-yı harbinden
müteşekkil alaylar var. Birçok kıtaat dahi Volga boyu Türklerinden ibarettir. Bu ordu hayatmemat mübarezesi içinde bulunan Anadolu’nun muavenetine koşuyor; bu kuvvete karşı
gösterilecek mukavemet Türkiye’nin halasına engel edecek bir vakıa olabilir ki, büyük Türklük
ve İslamlık nokta-ı nazarından bir hıyanettir.” (Resulzade, 1990, s. 86).
M.E.
Resulzade’nin o döneme ilişkin tasvir ettiği sahneler Türk komünistlerin Bolşevik
hareketi içindeki çabalarını görmek açısından önemlidir: “Nisan 28’den itibaren üç renkli
Azerbaycan bayrağı kısmen Kızıl Sovyet ve kısm-i azamı da Osmanlı bayrağına ivaz edilmişti. Milis
başında, yardım alayında, şehir kumandanlığında ve diğer mesuliyetli makamlarda bulunan Türk
(Osmanlı) nam ve imzası ile çıkan emr-i yevmiler, beyanname ve ilanlar göze çarpıyordu. Öyle bir tesir
hâsıl oluyordu ki ihtilali yapan tecavüzkâr Rus ordusu değil, Osmanlı Türkleridir. Müsavat hükümeti
devrilmiş, yerine Türkiye hükümeti kurulmuştur. Otomobillerde şehrin muhtelif semtlerine koşan
Osmanlı zabıtanı hakikaten bu zehabı takviye edecek bir mahiyette idi.” (Resulzade, 1990, ss. 86-87).
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Osmanlı savaş esirlerinin enternasyonal birliklerdeki rolüne ilişkin birkaç önemli
tespitte bulunmak isabetli olacaktır.
1) Öncelikli olarak şunu vurgulamamız gerekir ki Türk esirlerinin esirler içindeki
toplam oranı son derece düşüktü. İki milyondan fazla savaş esirinden sadece 64,5
bini Türk esiriydi ve bu durumda Türk esirlerinin toplam oranı yüzden üçten bile
azdı.
2) Kızıl Ordu saflarında yer alan, toplamda 200 ila 300 bina arasında değiştiği
tahmine edilen enternasyonaller arasında Türk esirlerinin sayısının 1000-1200’den
fazla olmadığı söylenebilir. Birim bazında da bakıldığında yüzlerce askeri birim
(bölük, tabur, lejyon, alay, tugay ve hatta tümenler) arasında Türklerden oluşan dört
askeri birliğin olduğu tahmin edilmektedir (Poznаhirev, 2014).
3) Türk savaş esirlerinin bolşevik örgütlenmeleri içinde yer alması gerçeğini tüm
esirlere teşmil etmek elbette doğru olmayacaktır. 1917 Şubat devrimi sonrası
müslüman Türk cemaatlerinin Türk esirlere yardım olanakları artmış ve kamplardan
ayrılmaları gittikçe kolaylaşmıştır. 1917 sonrası Türkistanda milli harekat ve
teşkilatlanma sürecinde Taşkent, Buhara, Samarkand, Hokand ve Hive’de Türk
subayların bir çoğu milli harekatta aktif rol almış, eğitim, askeri ve örgütlenme
sahasında gayet başarılı işler görmüşlerdir (Kurat, 2011, s. 445).
4) Bolşevikler bu tür birliklerin oluşturulmasında Türk komünistlere çok da itibar
etmemişlerdir (Poznаhirev, 2014).
5) Türk birlikleri olarak adı geçen birliklerin sadece Türklerden oluşmadığını,
bünyesinde değişik milletlere mensup esirleri ve yerel komünistleri de barındırdığını
söylemek gerekir.
6) Diğer bölgelerden farklı olarak Türklerden oluşan enternasyonaller Bakü’de çok
faal olmuşlardır.
7) Türk savaş esirlerinin Bolşevik örgütlenmeler ve enternasyonal birlikler içinde
yer almasının nedenleri değişiktir. Esirlerin bir kısmı bunu zor yaşam koşulları
altında hayatlarını sürdürmenin çetinliği karşısında sivil hayata geçme fırsatı olarak
görmüşlerdir. Birçok esir ise bu sayede kamplardan kurtularak bir şekilde ülkesine
kaçma fırsatı yakalamk istemiştir. Sadece bir kısım savaş esirinin ise ideolojik
gerekçelerle Bolşevik örgütlenmelerine katıldıkları gerçekliktir ve görmezden
gelinemez.
Sonuç
Rusya’daki esir kamplarında bulunan Türkler, özellikle savaşın başlarında çok ağır
şartlarda hayatta tutunmaya çalışmışladır. Rusya’nın esirler konusunda izlediği
politika etnik ve dini ayrımcılığa dayalı bir politikaydı. Rusya tebaası olan
Müslümanlar Türk asker ve subaylarının ağır durumu karşısında kayıtsız kalmamış,
büyük özveri ve gayretle esirlere yardım etmişlerdir. Hatta özellikle Şubat 1917
İhtilali sonrası yerel Müslüman/Türklerin yardımıyla esaretten kaçanların sayıları
her geçen gün artmıştır. 1917 sonrası Müslüman ve Türklerin milli hareket ve
teşkilatlanma sürecine katılmış ve aktif rol oynamışlardır. Türk esirlerin Bolşevik
örgütlenmeler içinde yer almasının nedenleri değişiktir. Esirlerin bir kısmı zor yaşam
koşulları altında hayatlarını sürdürmenin çetinliği karşısında sivil hayata geçme
fırsatı olarak görmüşlerdir. Birçok esir ise bunu kamplardan kurtularak bir şekilde
ülkesine kaçma fırsatı olarak görmüştür. Bir kısım savaş esirinin ise ideolojik
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gerekçelerle Bolşevik örgütlenmelerine katılmışlardır. Ayrıca, Türk savaş esirlerinin
genel olarak enternasyonal birlikler içinde sahip oldukları oranların çok düşük
olduğunu da vurgulamak gerek. Türk komünistlerin en aktif rol oynadıkları ülke ise
Azerbaycan olmuştur.
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ERMENİSTAN’IN SOVYETLEŞMESİNDEN ÖNCE VE
SONRA BURADA YAŞAYAN TÜRK-MÜSLÜMAN
AHALİNİN AKIBETİ
GAFA R ÇAK MAKLİ MEH DİYEV*

Bugünkü Ermenistan toprakları son asırlarda Türklerinin çoğunlukla yaşadığı ve
Türk hanlıklarının yönettiği bir bölge olmuştur. Tarihi kaynaklarına göre bugünkü
Ermenistan arazisinde, MÖ 1000 yıllarında Türklerin yerleşik oldukları
belirtilmektedir. MÖ yıllardan başlayarak bu araziye Türk kökenli Hunlar,
Kengerliler, Bulgarlar, Hazarlar vs. mensup boylar gelerek yerleşmişlerdir. XI-XII.
Yüzyıllarda ise Kafkasya ve Anadolu’ya Türklerin akını neticesinde Oğuz
boyları bölgeye yoğun olarak yerleşmişlerdir. "Kitab-ı Dede Korkut"ta geçen yer
adlarının bir kısmının bugünkü Ermenistan arazisinde olması elbette ki bir tesadüf
değildir. 1071 Malazgirt savaşından sonra Türkler yalnız Anadolu’ya değil,
Kafkasya’ya da akın etmişler. Daha sonraki çağlarda da burası Türk yurdu olmuştur.
Ermeni dilbilimci Hraçya Acaryan Türklerin bu bölgeye gelişini 1902 Yılında
Moskova’da Lazarev Enstitüsü tarafından tam ismi “Türk dilinden Ermeniceye
geçen kelimeler İstanbul Ermeni halk lehçesinin Van, Karabağ ve Yeni Nahçıvan
diyalektleri ile kıyaslarken” olan kitabında (Ermenicesi:«Թուրքերէնէ փոխառեալ
բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի, Ղարաբաղի
եւ Նոր-Նախիջեւանի բարբառներուն», Մոսկուա-Վաղարշապատ (1902) şöyle
yorumlamıştır: “Türklerle Ermeniler arasında ilişkiler Milattan önceki yüzyıllara
uzanıyor. 1021 yılında Tuğrul beyin komutanlığında Türk akımcılar Ermenistan’a
dâhil oldukları tarihlerden başlıyor, Türkler Vaspurakan (Van’ın eski adı)
arazisinden geçerek onlar Nahçıvan’a yaklaştılar, oradan da geri dönerek Persiya’ya
(İran’a) girdiler. Tuğrul Bey bütün İran’ı kendi kontrolü altına alarak burada İran
Türk hâkimiyetinin temellerini attı”.1
Bu da onu gösteriyor ki, bu bölgeye hâkim olarak Türkler erken orta asırlardan
başlamışlar. Timur İmparatorluğu'nun büyük hükümdarı Timur'un 14. yüzyılın
sonlarında Revan'a (Bugünkü Ermenistan'ın başkenti Erivan) hâkim olmasından
sonra bölgeye Orta Asya'dan Emir Sa'd idaresinde Sa'dlular başta olmak üzere birçok
Türk aşireti geldi. Bölgenin ismi de Sa'dçukuru (Çukur sed) oldu. Timur'dan sonra

* Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi, Türkiye.
1 Acaryan Hraçya “Türk dilinden Ermeniceye geçen kelimeler İstanbul Ermeni halk lehşesinin
Van, Karabağ ve Yeni Naxşıvan diyalektleri ile kıyaslarken. Moskova -1902.
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da bölgede Türk hâkimiyeti devam etti. Karakoyunlular ve Akkoyunlu’lardan sonra
Safevi’ler bölgeye hâkim oldu.
Osmanlı-Safevî mücadelesi sırasında Revan, Osmanlı yönetiminin ilgi sahası oldu.
Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi sırasında, Revan (İrevan-Erivan) ve Nahçıvan
bölgelerine gelerek, Revan surları önünde konakladığından bahsedilmesi ile bu
bölgelerin adı ilk kez Osmanlı tarihlerinde yer almıştır. Kanuni Sultan Süleyman
döneminde bu bölgedeki çeşitli faaliyetlerde yine Revan Şehri'nden söz edildiği
görülmektedir. III. Murat döneminde, Ferhat Paşa tarafından bu bölge Osmanlı
topraklarına katılmıştır (1583). Revan, 1590 yılında İran ile imzalanan anlaşma
sonrası Osmanlı Devleti'nde kalmış IV. Murat dönemine kadar Osmanlılar ve
Safeviler arasında sık sık el değiştirmiştir. IV. Murat 1634'te Revan'ı tekrar Osmanlı
topraklarına katmış, ancak 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması ile yeniden Safevilere
bırakılmıştır.
Revan, Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren defalarca yıpratıldı. 16. yüzyılın
sonlarında Osmanlı-İran savaşları sırasında 1583 Eylül'ünde Osmanlı Devleti'nin
hâkimiyetine girdi. Revan'a bir kale yapan Osmanlılar, Revan Beylerbeyliği'ni de
kurdu. Şehir 1603'te tekrar Safevî hâkimiyetine girdi.
IV. Murat Osmanlı'nın bozulan devlet otoritesini sağladıktan sonra 1635'te Revan'ı
yeniden fethetti. Ancak bir yıl sonra Revan tekrar Safevî hâkimiyetine girdi.
Safevîler, yeniden teşkilatlandırdıkları Revan'da Sa'dçukuru-Revan Hanlığı'nı kurdu.
18. yüzyılda Çar Petro ile birlikte Ruslar Kafkaslarda yayılmaya başladı. Safevî
Devleti'nin dağıldığı bu dönemde duruma müdahale eden Osmanlı, Revan'ı 89 yıl
sonra 1724'te tekrar fethetti. Bölgede Osmanlı hâkimiyeti tesis edilmişken Nadir
Şah'ın İran'da Avşar Türklerinin hâkimiyetini başlatmasıyla birlikte 1735'te Revan
yine kaybedildi. Nadir Şah'ın 1747'de öldürülmesinden sonra Mîr Mehdî bağımsız
Revan Hanlığı'nı kurdu. Ancak bölgede zaman zaman Gürcü prenslerin hâkimiyeti
görüldü. Gürcüler ile Rusların 1783'te bir antlaşma imzalamasından sonra Osmanlı
ve İran da bölgeye müdahil olmaya başladı. Afşar boylarından olan Nadir Şahın
yönetimindeki Afşar Hanedanının 1736’da kurulması ve kuvvetlenmesi dolayısıyla
aynı yıldan başlayarak adı geçen arazi yeniden Azerbaycan Türk boylarının
yönetimine geçti. 1736 yılında Nadir Şah, Muğan Kurultayında kendisini şah ilan
ederek resmen Safevî sülalesinin hâkimiyetine son verdi. Nadir Şah bu dönemde
güvenilir adamı Pir Mahmut Han’ı, İrevan Beylerbeyi olarak atadı. 1747’nin Haziran
ayında Şah, sarayda bir suikast sonunda öldürülünce Afşar Hanedanı da son bulmuş
oldu. Azerbaycan topraklarında tek bir devlet yerine birçok hanlık kuruldu. Kurulan
hanlıklardan birisi de Erivan Hanlığı’ydı. Erivan Hanlığı’nın temelini, yerli
zenginlerden Mir Mehdi Hanın attığı kaynaklarda geçer. Mir Mehdi Han, kendisini
1747’de han ilan etti ve Erivan Hanlığı tarih sahnesine çıkmış oldu. 1755 yılında tahtı
ele geçiren Hasan Ali Han toplam 4 yıl hanlık yaptıktan sonra bu görevi kardeşi
Hüseynali Hana devretti. Osmanlı devleti ihtiyaçları durumunda Müslüman ve Türk
devleti olduklarından Erivan Hanlığı’nı düşman saldırılardan koruyacağına dair söz
verdi. Bu olaylardan sonra, Osmanlı-Erivan yakınlaşmasının başlaması hanlık
içerisinde yaşayan Ermeni azınlığı hoşnut etmedi ve bundan dolayı Ermeniler
Rusya’ya elçi göndererek Rus hükümetinden onları himaye etmelerini istediler.
1784’te Hüseynali Han’ın damadı Muhammed Han Revan tahtına çıkardı. Osmanlı
sultanı I. Abdülhamit, Revan’ın yeni hanıyla iyi ilişkiler kurdu. Temmuz 1787’de
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Gürcistan’daki Rus temsilcisinin raporunda, Revan’a saldırıldığında diğer
Azerbaycan hanlıklarının da Osmanlı Devleti’ne destek çıkacağı belirtilmekteydi ve
bu nedenle saldırıdan vazgeçildi. Azerbaycan Kaçar Hanedanı ile Rusya arasında
çıkan ikinci savaş 1 Ekim 1827 tarihinde Erivan’ın kuşatılması ve Rus kuvvetlerince
işgal edilmesi ile sonuçlandı. Erivan’ı işgal eden Rus ordu birlikleri komutanı
Paskeviç Erivan Grafı (Erivanski) unvanını aldı. Rus yönetimi İran ve Türkiye
Ermenilerinin Azerbaycan topraklarına göç etmesini onayladı ve Ermenilerin büyük
göçü başladı. Tarihi Erivan ve Nahçıvan hanlıkları topraklarından oluşan Ermeni
Vilayeti kuruldu. Rusya organize şeklinde bu arazilere Ermenileri göç ettirmeğe
başladı. 1828’te Revan’da 7331 Türk ve 2369 Ermeni oturuyordu. Ermenilerin
sayısına Yezidi Kürtler ve Boşalar (Ermeni Çingeneleri) dâhildir. Şehrin eski
kısmında (Şehir Mahallesi) 3199 Türk ve 998 Ermeni vardı. En fazla Ermeni Tepebaşı
Mahallesinde (1176 kişi) oturmaktaydı. Tepebaşı Türklerinin sayısı 2537 kişiydi.
Burası ismini tepebaşında yer aldığı için almıştır. XIX yüzyılın başlarında mahallede
622 ev vardı. Erivan şehri Şehir, Tepebaşı ve Demir bulak olarak üç mahalleye
ayrılıyordu. Şehirde 8 camii ve 7 kervansaray vardı. Han sarayı hariç tüm evler bir
katlı ve yassı çatılıydılar. Sokaklar ise dar ve yamuk yumuktu. 1930. lu yıllarda
Hanlık Revanı’nın yeryüzünden silinmesinin ardından kalan tek eski mahalle olma
özelliğini taşıyor. Türkmençay Antlaşması'nı 20 Mart 1828'de tasdik eden Rus Çarı I.
Nikola, ertesi gün (21 Mart 1828) Erivan, Nahçıvan ve Ordubad'ı içine alan
bölgeyi "Ermeni Vilayeti" olarak adlandıran fermanını ilan etti. Ermeni Vilayeti,
Erivan ve Nahçıvan Eyaletlerine ve Ordubad Dairesi'ne (Okrug) bölünmüştür.
Erivan Eyaleti'ne, eski Revan Hanlığının 15 mahali, Nahçivan Eyaleti'ne 5 mahal ve
Ordubad Dairesi'ne 5 mahal dâhil edildi. Ermeni Vilayeti idaresine ise Aleksandır
Çavçavadze adlı bir gürcü vali tayin olundu. 1829 yılı başlarında Rus Generali Graf
Paskyeviç Erivanski'nin emri ile, İ. Şopen oluşturulan Ermeni Vilayeti'nde bölge
halkını ve bölgedeki yaşayış mıntıkalarını listelere geçirmiştir. El yazması 20 ciltten
oluşan
bu
listelerin
sonuçları,
yazarın
1852
yılında
Petersburg'da
yayınlanan "İstoriçeskiy Pamyatnik Sostoyaniya Armiyanskoy Oblasti v Epohu yego
Prisoyedineniya k Rossiyskoy İmperii (Ermeni Vilayetinin Rusya İmparatorluğu İle
Birleştirilmesi Devrinin Tarihi)" adlı eserinde ortaya konulmuştur. İ. Şopen'e göre;
Ermeni Vilayeti'nde 752 köy bulunmaktadır. Onlardan 521'i Erivan bölgesinde, 179'u
Nahçivan'da, 52'si ise Ordubad bölgesindedir. Savaş sonucunda vilayetin arazisinde
359 köy (Erivan bölgesinde 310 köy, Nahçıvan bölgesinde 42 köy, Ordubad
bölgesinde 6 köy) tahrip olmuş ve ahalisi doğma yerlerinden ayrı düşmüştü. Yani
tahrip edilen 359 köy ilave edildiğinde Ermeni Vilayeti'nde 1111 köy bulunmakta idi.
İ. Şopen'in hesaplarına göre; hanlıklar işgal edilmeden önce Erivan Vilayeti'nin
arazisinde tahminen (17. 000 hane Erivan, 4600 hane Nahçivan ve 2130 hane
Ordubad Bölgelerinde olmak üzere toplam 23. 730 hane ahali yaşamakta idi. Her
hanenin ortalama 5 kişiden ibaret olduğunu öngörsek, bu arazide 118. 650 kişinin
yaşadığı belli olur. Bu listelerde, Ermeni Vilayeti'nde 81. 749 Müslüman ve 25. 131
Ermeni bulunduğu kayda alınmıştır. Türkiye'den Kafkasya'nın çeşitli bölgelerine
göçürülen Ermenilerden “Ermeni Vilayeti” arazisine yerleştirilen Ermenilerin
sayısını, Paskyeviç'in emri ile Ermeni Vilayeti'nde araştırmalar yapan İ. Şopen
eserinde; vilayetin arazisine 21666 kişiden oluşan 3682 hane Ermeni ve 324 kişiden
oluşan 67 hane Yezidi Kürt göçürüldüğünü kaydetmektedir.
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Bu tarihlere kadar bu bölgelerde Ermeni nüfusu çok az, %10’ u bile bulmuyordu.
Safeviler devletinin zayıflamasından istifade eden Rus çarı I. Petro’nun (Deli
Petro’nun) 1724 yılının Kasım’ında Ermenilerin Azerbaycan'ın Hazar Denizi
kıyılarında, Derbent ve Bakü, ayrıca Gilyan, Mazenderan ve Gilan bölgelerinde
yerleşimini resmîleştiren fermanından sonra yerleştirilmesine başladı. Bu fermana
göre Ermeniler Rusya İmparatorluğu'nun Güney Kafkasya'dan İran körfezine kadar
geniş toprakları ele geçirme planının uygulanmasında "beşinci kuvvet" rolünü
oynayacaktılar. Bu planın bir parçası olarak Rusya generalleri Azerbaycan halkını
hangi yolla olursa olsun yaşadığı yerlerden göç ettirme emri almışlardı.
Fakat Rusya’nın Kafkasya'daki askerî başarısızlıkları onun Ermenilerin planlı
meskunlaştırılması politikasını bir süreliğine dondurdu. Türkmençay anlaşmasının
sonucu olarak 40. 000 Ermeni Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde iskân ettirildi. 1829
yılındaki Edirne barışının sonuçlarına göre ise, Osmanlı İmparatorluğu
topraklarında yaşayan 90. 000 Ermeni de Azerbaycan'da yerleştirildi. Onlar
Nahçıvan, Erivan ve Karabağ hanlıklarında iskân ettirildi. Ünlü Rus diplomatı,
Rusya İmparatorluğu'nun İran'daki Büyükelçisi, Griboyedov Ermenilerin Güney
Kafkasya'ya göçürülmesinde aktif yer almıştır.
Ünlü Rus diplomatı ve yazarı şöyle yazıyordu: "Ermeni halkı esasen Müslüman
toprak sahiplerinin topraklarında yerleştirilirdi, onlar yavaş yavaş Müslüman
nüfusunu bölgelerden sıkıştırıp çıkarmaya başlamışlardı. Biz Müslüman nüfusu
düştükleri zor durumla barıştırmaya ve onları inandırmaya çalışmalıyız ki, bu
sıkıntılar uzun sürmeyecek ve Ermeniler geçici olarak onlara yaşamaya izin verilen
yerlerde sürekli olarak kalamayacaklar. "
Şimdiki Ermenistan arazisine Ermenilerin toplu şeklinde göç ettirilmesi daha sonraki
dönemlerde de devam etmiştir. Ayrıca bu araziye Ermenilerin yanı sıra Yezidi
Kürtlerde gelip yerleşmişlerdir. 1834 yılında, Erivan Eyaleti'ne, Bayazıd'dan gelmiş
1000 kişilik (yaklaşık 300 hane) Yezidi Kürtleri yerleştirilmişlerdir. Eleyez Dağı'nın
eteklerinde boşaltılan Türk köyleri, Türkiye'den gelen Yezidi Kürtlere verilmiştir.
Yezidi Kürtleri, 1839'da da Mirek, Kuruboğaz, Çarçarçı, Çobangerekmez köylerine,
daha sonraları ise Pembek, Gundahsaz, Büyük Camışlı, Küçük Camışlı ve Karbulak
köylerinde yerleştirildiler. Türkiye'den göçürülen Rumlar ise esasen Şöregel-Pembek
bölgelerinin Alakilise, Bayandur, Sisimedin köyleri ve Gümrü'ye yerleştirilmiş olup,
sonraları bu Rumlar Ermenistan'da asimilasyona maruz kalıp, tedricen
Ermenileşmiştirler. 2 Gümrü Ermenistan’ın ikinci büyük şehri de eski Türk
yurdudur. Burası da zamanında büyük kültür merkezi olmuştur. Çar Rusya’sı
zamanında Revan Gubernatorluğu Gümrü (Aleksandropol) Kazası’nın merkezi,
Sovyet döneminde ulusal önemli şehir olmuştur. Tarihen Şöreğel Mahalı’na aittir.
1728 Osmanlı «Revan Eyaletinin İcmal Defteri»nde «Şürekel livasmda Gümrü köyü»,
Kafkasya’da ilk Türkçe gazete olan «Ekinci»de (№ 2, 5 Ağustos 1875) «Gömrü»
olarak geçmektedir. Rus kaynaklarına göre Revan’ın işgali sürecinde (1801-1828)
neredeyse tüm bölge Türkleri yurtlarını terk ederek Osmanlı’ya sığınmak
mecburiyetinde kalmışlar. Sadece Gümrü’de bir kısım Türk insanının göçü Rus
askerlerince engellenmiştir. 1800. lerin başlarına ait aynı Rus kaynağına göre,
2

Prof. Dr. Yavuz ASLAN Rus İstilasından Sovyet Ermenistan’ına Erivan (Revan) Vilayeti'nin
Demografik Yapısı (1827-1922).
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Gümrü, Şöreğel ve Pembek’te bu bölgede doğmuş hiç bir orta yaşlı Ermeni
yaşamamakta olup, hepsi dışarıdan Ruslarca iskân edilmiş muhacirlerden
oluşmuştur. Burada 1831. de Ermenilerle beraber 250, 1873. te 604, 1897. de 1263
kişilik Türk nüfus iskân etmiştir. 1905-06 ilk Ermeni mezalimi zamanı Gümrü
Türklerden arındırılmıştır. Şimdiki Ermenistan’da bulunan 11 vilayetin hepsi 100 yıl
önce Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı araziler idi. Bu topraklar üzerindi
Oğuz Türkleri büyük bir uygarlık yarattılar. Gökçe, Zengezur, Dereleyez,
Zengibasar. Gernibasar, Basarkeçer, Karakoyunlu, Loru- Pembek, Karvansara,
Ağbaba, Şöreyel, Eşterek ve diğer yerler kadim Türk yurdu idi ve burada kültür,
edebiyat, dil geleneksel Türk medeniyetinin bir parçası idi ve kendi yetiştirdiği
aydınlarla bu medeniyeti daha da geliştiriyordu. XIX yüzyılın sonlarında Batılı
ülkelerin kışkırtması ile bir ermeni devleti kurmağı amaçlayan Ermeni örgütlerinin
ilk zamanlar Kafkasya’da devlete sahip olma fikri yoktu, bu arazilerde Türklerin
çoğunlukta olması bu amacı mümkün kılmıyordu. 1905–1907 yıllarında Erivan
Guberniyası Ermeniler ve Azerbaycan Türkleri arasında yaşanan kanlı savaşın
arenası oldu. Savaş, Rusya İmparatorluğu tarafından tetiklenerek toplumun
dikkatini Rus Devrimi'nden almak için, tarihte o zamana kadar birbiri ile
münakaşada olmayan bu iki halkın arasına fitne vasıtası ile düşmanlık sokuldu.
Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Rus Çarlığının Ermenileri yine bölgeye göç
ettirmesi, bölgedeki Müslümanları da Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakması
Revan ve civarının Ermenistan'a dönüşmesindeki son adımdı. Ermeni vilayeti
kurulduğunda bölge nüfusunun yüzde 74'ünü Müslümanlar oluşturuyordu.
Bölgedeki Ermeni nüfusu Ermeni vilayeti kurulduğunda yüzde 21 iken 1916'da
yüzde 58'e ulaşacaktı. Aynı durum bölgenin merkezi Revan'da da gerçekleşti.
1908'de Revan'ın yüzde 59'u Türk iken, 1917'de bu rakam yüzde 45'e düştü. 1932'de
ise yüzde 6'ya kadar inecekti.
1917 yılının Şubat ayında Rusya'da yaşanan ve Çarlık otokrasisinin yıkılıp Çarlık
yönetimine son verilmesi ve siyasi egemenliğin Geçici Hükümet'e bırakılması
neticesinde Ermeni Bolşevikler de hareketlendiler. “Ermeni meselesi” yeniden
Taşnak hâkimiyetinin ve daha sonra Sovyetlerin de gündemine taşındı. Şubat 1917
de yönetime gelen Geçici Rus hükümeti henüz 9 Mayıs 1917'de "Geçici Hükümet'in
Türk Ermenistan’ı Hakkındaki Düzenlemesi" adı ile beş kişilik Kafkasya Özel
Komitesi kurmuştu.
1917 Ekim Devrimi neticesinde Rusya'da yeni kurulan Bolşevik hükümetinin
Ermenilere yönelik takip ettiği siyaset önceki hâkimiyetten farklı olsa da, Ermeni
iddiaları ve buna destek niteliği taşıyan faaliyetler değişmemişti. Lenin tarafından
Ermeni kökenli Stepan Şaumyan’ın 1917 Aralık ayında Bakü’ye Olağanüstü Komiser
olarak atanmasından sonra Kafkasya’da Ermeni Bolşeviklerin etkinliği daha da
artmağa başladı.
1918-1920’de bu arazilerde yaşayan Azerbaycan Türklerinin katledilmesi veya zorla
göç ettirilmesi Erivan’da gerçekleştirilen 1905-1906 katliamlarının devamı idi. Bu
süre zarfında Ermeniler ciddi bir teşkilatlanma sürecine girmiş, silahlanmış ve
propaganda faaliyetlerini genişletmişti. 1918’de Ermenistan (Ararat) Cumhuriyetinin
kurulmasıyla Ermenilerde milli kimlik ve devlet anlayışı ivme kazandı. İki yıllık
(Mayıs 1918-Kasım 1920) Taşnak iktidarı zamanı Azerbaycan Türklerinin % 60’ı
öldürüldü. Ermenistan’ın hemen hemen her yerinde meskûnlaşmış ve tarih boyunca
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kendine özgü bir kültür mirası bırakmış bu toplumun mülteci durumuna düşmesi ve
çeşitli bölgelere dağılması neticesinde bir kültür kaybı da yaşanmakta idi.
Ermenistan kökenlilerin bir hissesinin Türkiye’de, bir hissesinin Azerbaycan’da, bir
hissesinin ise diğer ülkelere yaşaması ve dağınık halde meskûnlaşma bu insanların
asırlarca biriktirdiği gelenek, görenek ve kültürüne yaralar vurdu. 1918–1920 Taşnak
iktidarı zamanı Ermenistan’da yaşayan 575. 000 Azerbaycan Türkünün 565. 000’i
katledilmiş 1922’de 60. 000 göçmen geri döndükten sonra Azerbaycan Türklerinin
sayısı 72. 596 kişi olmuştur”. Birinci Dünya Savaşı öncesinde (1914) Erivan
Vilayeti'nin Türk ve Ermeniler dâhil toplam nüfusu 1. 014. 255'tir. 1914-1919 yılları
arasında Türkiye'den Erivan Vilayeti'ne 300 bin Ermeni gelmiştir. Ancak Sovyet
Ermenistan'ının 1922'de yaptığı nüfus sayımında bütün Ermenistan'daki nüfus 772.
052'dir. Aradaki fark 600 binden fazladır. Bu durum dikkate alındığında Türklerin ne
kadar büyük bir soykırıma maruz kaldıkları ortaya çıkmaktadır. Ermenistan'da
Sovyet hâkimiyetinin kurulması ve Türkiye ile yapılan Kars Antlaşması sonrasında,
Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin teşebbüsü ile daha önceden Ermeni
Taşnak zulmünden İran ve Azerbaycan'a göçen Türklerden 60. 000 kişi
Ermenistan'daki ata topraklarına dönmüşlerdir. Bunların gelmesi ile Ermenistan'da
1922 yılındaki Türk nüfusu 72. 596'ya ulaşmıştır. Bu sayı 1926'da 84. 717'ye, 1939'da
ise 130. 800'e yükselmiştir.
1920 yılında Ermenistan Sovyetleşenden sonra da burada yaşayan Türk Müslüman
ahalinin durumu iyileşmedi ve yine göç, yine sürgünler, çileler çekildi. Daha önce
taşnak hâkimiyeti zamanı "Türk Ermenistan’ı" diye istenen Osmanlı arazileri –
Karsın yanı sıra Erzurum, Erzincan, Muş, Van ve Bitlis vilayetleri, bu vilayetlerin
oluşturduğu hattın doğu kısmında Rusya sınırına kadar uzanan bölgelerin tamamı
yeniden gündeme getiriliyordu. Taşnak iktidarı zamanı "Türk Ermenistan’ı" olarak
adlandırılan Türk topraklarına Ermeni bir vali atanması Ermenileri memnun etmişti.
Bunu Bolşevikler de desteklemişti. 1917 Ekim Devrimi neticesinde Rusya'da yeni
kurulan Bolşevik hükümetinin Ermenilere yönelik takip ettiği siyaset önceki
hâkimiyetten farklı olsa da, Ermeni iddiaları ve buna destek niteliği taşıyan
faaliyetler değişmemişti. Lenin tarafından Ermeni kökenli Stepan Şaumyan’ın 1917
Aralık ayında Bakü’ye Olağanüstü Komiser olarak atanmasından sonra Kafkasya’da
Ermeni Bolşeviklerin etkinliği daha da artmağa başladı. Onlar Bolşevik bayrağı
altında bir taktik değişikliğine gittiler ve daha önce başka bir görüş ve partiye ait
olan şahıslar Bolşevik partisine girdiler ve hem Kafkasya’da, hem de Rusya’ya bağlı
Kars vilayetinde faaliyetlerini yoğunlaştırdılar. Ermeni Bolşeviklerinin de Doğu
Anadolu vilayetleri ile ilgili planları vardı. Bu her hangi bir partiye ait program
değildi, o siyasi görüşlerine bakmaksızın tüm Ermenilere ait plan idi. Her kes bunu
desteklemekteydi, Ermenistan arşivlerinden edindiğimiz yeni belgelerde
Moskova’nın talimatlarının bu ermeni planlarını gerçekleştirmeğe engel olduğu
ortaya çıkıyor. Moskova Atatürk Türkiye’sini kendi tarafına çekmek politikası
yürütmekte idi ve Ermeni Bolşevikler de bunu desteklemek zorunda idiler.
Amma Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurma planından da vazgeçilmemişti.
Çar hükümetinin ve Geçici Rus hükümetin uyguladığı “Ermeni devleti” planını
gerçekleştirmek için Bolşevik hâkimiyetinin ilk adım olarak “Türkiye Ermenistan’ı”
ile ilgili genelge ilan etmesi bu desteğin işareti idi. Ama Brest-Litovsk Barış
Antlaşması ile resmen icra edilemez duruma gelen “Türkiye Ermenistan’ı” genelgesi
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bildirge olmaktan ileri gidemedi. “Türkiye Ermenistan’ı” genelgesi öncelikle BrestLitovsk Barış Antlaşmasıyla, daha sonra 20. yüzyılın 20’li yıllarında Mustafa
Kemal’in başkanlığında yürütülen ulusal özgürlük mücadelesinin zaferle
sonuçlanması sebebiyle ve Sovyet Rusya’sıyla kurulan işbirlikleri nedeniyle
gerçekleşemedi. Bunu gerçekleştirmek ödevi verilen S. Şaumyan “Türkiye
Ermenistan’ı” özerkliğini gerçekleştiremediği gibi, ne Kafkasya’da, ne de Bakü’de
Sovyet hâkimiyetini kuramadı.3
Bolşevikler Kafkasya’da ikinci kez iktidara geldikleri zaman daha önce bahsi geçen
“Türkiye Ermenistan’ı” ile ilgili politikalarında taktiksel değişiklikler yaptılar. 1918
yılı deneyiminin yanlış olduğunu söyleyen Kafkas komünistlerinin bir kısmı 1920
yılında yeni jeopolitik ortamın gerçekleri doğrultusunda konuşuyorlardı. Onlara
karşı olan Ermeni milliyetçileri gerçek durumu kabullenmek istemiyor, “Türkiye
Ermenistan’ının bağımsızlığını ret etmeyi “Türk zalimlerinin ve cellâtlarının yanında
olmak” gibi değerlendiriyordu.
Ulusal Kurtuluş Komitesi Başkanı S. Vratsyan, Şubat 1921'deki Ermeni
ayaklanmasının nedenleri üzerine yorum yaparak, çoğunlukla Bolşevik yetkililerin
yanlış politikasıyla bağlantılı olduklarını belirtti. Ermenistan'daki Bolşevik liderleri,
Ermeni ordusunun ve memurlarının yıkımı, komşuları ile sorunları çözememe gibi
tutuklamalara, el koymalara ve zulümlere maruz kalmaları ile halkı silahlı bir
ayaklanma haline getirdi. Ayaklanmanın sonuçlarına değinen Vratsyan, Ermeni
halkının bir kez daha haklarına kavuşmaya hazır olduklarını ispatladığına dikkat
çekti. Ayaklanmanın bir sonucu olarak, S. Vratsyan'a göre, Ermenistan'daki
Bolşeviklerin halk karşıtı politikasının yumuşatılması olmuştu.
Güney Kafkasya’da Rusya ile Türkiye arasında kurulan ittifak yeni manzara
oluşturmuştu. Artık “şimdiki” (Kafkas) Ermenistan’daki gelecek Sovyet yönetiminin
sadece sözde değil, uygulamada da “Büyük Ermenistan” düşüncesinden vazgeçmesinden sonra Kafkasya’da kalan Türkiye - Ermeni muhacirlerinin “vatana”
iadesi öneriliyordu. Ayrıca Ermenistan’da Müslümanları sıkıştırmak, huzursuz
etmek politikasına bir kerede son vermekle, Müslüman kitlelerinin güvenini kazanıp,
Türk halkıyla ve Ermenilerle iyimser ilişkiler kurmayı ve böylece, Ermenileri
Türkiye’ye, yerleşim bölgelerine geri döndürmeyi becerebileceklerini ve oluşmuş
olan bu durumdan tek kurtuluş yolu olarak bu çözüm yolunu öngörüyorlardı.
Ermeni Bolşevik A. Mikoyan’ın “şimdiki Ermenistan” ifadesinde parantezde
“Kafkas” yazması gerçek jeopolitiği anlatmaktadır.
Dünya Savaşının ortaya çıkardığı jeopolitik sonuçlardan bir diğeri de “Kafkas
Ermenistan’ı” devleti olmuştur. Bu devleti Ermenistan Komünist Partisinin III.
Komünist Enternasyonalinin I. Kongresindeki temsilcisi şöyle nitelemiştir:
“Ermenistan Cumhuriyeti - küstah bir sahtekârlıktır, Ermenistan halklarının kendi
kaderini gerçekten belirlemesinin tahrif edilmesidir”. Ermenistan Komünist
Partisinin temsilcisinin konuşmasında dikkat çeken bir husus daha bulunmaktaydı.

3

Dokumentı Vneşney Politiki SSSR, C.I, Ves.43, 5.74-75; A.B.Kadişev lmerventsiya i
Grajdanskaya Voyna v Zakavkazye, Moskova, 1960, 5.43;
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O, Taşnakların “alçak oyunu” nedeniyle “çilekeş Ermeni” insanının 30. 000 kurban
verdiğini” söylerken Türkiye Ermenilerinin kayıpları ile kıyaslamaktaydı.4
Ermenistan’da Azerbaycanlılara karşı 1918-1920 yıllarında soykırım- sürgün ve 19301938 yılarında sürgünün hayata geçirilmesine rağmen, Ermenistan’ın Türkiye ve İran
sınırları, Azerbaycan ve Gürcistan sınırları boyunca yine de genel olarak Azerbaycan
türklerri yaşıyordu. İrevan (Erivan) kentinin çevre illeri en verimli topraklar
sayılıyordu ve bu illerde Azerbaycan Türkleri çoğunluk teşkil ediyordu.
Ermenistan yöneticilerinin başlıca görevi Erivan çevresinde ve Türkiye ile sınır
boyunca verimli topraklarda yaşayan Azerbaycanlıları bu topraklardan göç
ettirmekti. Bunun için ilk olarak Moskova’nın onayı alınmalıydı. Bu onayı
Moskova’dan İkinci Dünya savaşı sonrasında ala bildiler. Bunun yanı sıra onlar
Karabağ ve Nahçıvana iddialarını dile getiriyorlardı.
Yurtdışında yaşayan Ermenilerin Ermenistan’da yaşamak istediklerini, ama
yerleştirilmek için toprakların yetersiz olduğunu Stalin’ne bildirmek gerekiyordu.
Çözüm olarak da Türklerin Azerbaycan’ın kırsal bölgelerine göç ettirilmesi
gerekiyordu.
Yurtdışında yaşayan Ermenilerin Ermenistan’a göçürülmesi konusunu ortaya atmak
için onlar ilk fırsatı 1943’te Tahran konferansı sırasında yakaladılar. Konferansta
Ermeni diaspora temsilcileri SSCB Dışişleri Bakanı Molotov’la irtibata geçmiş,
onların Ermenistan’a göçürülmesi için Sovyet yönetiminin onay vermesini rica
etmiştiler. Molotov, Stalin’le konuştuktan sonra onların göçürülmesine onay
verdiklerini bildirmişti. Yine 1945’te Ermenistan Komünist Partisi Genel Sekreteri G.
Harutyunov yeniden Karabağ’ın Ermenistan’la birleştirilmesi konusunu ortaya
atmıştı. Bununla ilgili Stalin’e bir mektup da gönderilmişti.
Ermenilerin amacı Türksüz bir Ermenistan kurmak idi. Dışarıda yaşayan Ermenilerin
Ermenistan’a göç ettirilmesi için uygun ortam 1943’te Tahran konferansında ortaya
çıktı. Ermeni diasporası Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Molotov’a müracaat ederek
İran’da yaşayan Ermenilerin Ermenistan’a göç etmeleri için izin istedi. Molotov
Stalin’le görüştükten sonra izin verildi. Bu konuyla ilgili olarak SSCB Bakanlar
Konseyi Azerbaycan’da kırsal alanların kullanımı, tarıma elverişli bölgelerin
kurulması ve yurt dışında yaşayan Ermenilerin göç ettirilerek Ermenistan’dan göç
eden Azerbaycan Türklerinin yaşadıkları bölgelere yerleştirilmesi için 23 Aralık 1947
tarih 4083 No’lu “Ermenistan SSCB’den köylülerin ve başka Azerbaycan ahalinin
Azerbaycan SSCB’nin Kur ve Aras ovalığına göç ettirilmesi hakkında” ve 10 Mart
1948 tarihli 754 No’lu “Göç ettirmenin şartları hakkında” iki karar verdi. SSCB
Bakanlar Konseyinin kararı gereğince Azerbaycan Türkleri üç aşamada- 1948’de 10
bin, 1949’da 40 bin, 1950’de ise 50 bin kişi göç etmeli idi. Toplam 100 bin kişinin göç
ettirilmesi planlanmıştı. Bu karara karşı Azerbaycan hükümetinden hiç kimse itiraz
etmedi, sadece Bakanlar Konseyi Başkanı Kuliyev Molotov’a mektup yazarak
Ermenistan’dan göç ettirilen Azerbaycan Türkleri Kur, Aras ovalığına değil, coğrafi
bakımdan onların yaşadıkları ortama daha uygun olan Azerbaycan’ın kuzey
bölgelerine veya Bakü’ye yakın yerlere göç etmelerine izin verilmesini istedi. Ancak

4

Lalayan A.A., Kontrrevolyusionnaya rol partii Daşnaksutyun. İstoriçeskiye zapiski, 1928, №2,
s. 101
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Kuliyev’in bu mektubu cevapsız kaldı ve Azerbaycan hükümeti 14 Nisan 1948 tarih
ve 455 Nolu kararı ile SSCB Bakanlar Konseyinin kararlarını uygulamaya koydu. 1
Kasım 1948’e kadar Ermenistan’dan Azerbaycan’a 7747 kişi göç ettirildi. Aynı yıl
2384 kişiden oluşan 429 aile de kendi başına Ermenistan’ı terk ederek Azerbaycan’a
geldiler. Aralık ayına kadar ise toplam 11007 kişi Azerbaycan’a göç etti. Göçmenleri
Azerbaycan’da barındırmakta bazı sorunlarla karşılaşan hükümet SSCB Bakanlar
Konseyine müracaat ederek 1949’da 12–15 bin kişinin göç ettirilmesini istedi.
Ermenistan hükümeti ile görüştükten sonra 1949 yılında toplam 15713 kişinin göç
ettirilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Bunlardan 5420 kişi ilkbaharda, 10293 kişi
ise sonbaharda göç ettirilmeli idi. Ancak SSCB Bakanlar Konseyi Ermenistan ve
Azerbaycan arasında varılmış anlaşmaya itiraz ederek 1949’da toplam 40 bin kişinin
göç ettirilmesini talep etti ve konuyla ilgili Bakanlar Konseyine rapor verilmesini
istedi. Kuliyev, SSCB Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısına müracaat ederek ciddi
sorunlarla karşılaştıklarını ve 1949 yılında toplam 10 bin kişinin göç ettirilmesini
talep etti. 1953’e kadar devlet 53 bin kişiyi Azerbaycan’a göç ettirdi. Bir o kadar da
kendi başına göç ederek Azerbaycan’a yerleşti. Göçmenleri yerleştirmek için
Azerbaycan’da hiçbir altyapı işleri tamamlanmamıştı. İnsanların barınacak yerleri ve
yiyecekleri yoktu. Stalin’in ölümünden sonra göç durduruldu ve daha sonra göç
edenlerin birçoğu geriye dönmeye başladı. Arşiv belgelerinin araştırılmasından
Ermenistan’dan Azerbaycan’a 100 bin kişi değil 144. 654 kişi göç ettirilmiştir. Göç
ettirilen bu insanların yaklaşık 1/3’i açlık ve hastalık gibi nedenlerden hayatını
kaybetmiştir. Zorla göç ettirilen 144. 654 kişiden hiç biri Karabağ’a sokulmadı.
Göçmenlerin bazıları Karabağ’a yerleşmek isteseler de devlet güç kullanarak onları
geri götürdü. Örneğin, birkaç aile Martuni ilinin Gişi ve Hunuşnak köyünde
sığınsalar da Azerbaycan Göç Ettirme Komisyonunda üst düzey görevlerde bulunan
Ermeniler onları zorla çıkardılar. SSCB Bakanlar Kurulunun kararı gereğince
Azerbaycan Türkleri üç aşamada- 1948’de 10 bin, 1949’da 40 bin, 1950’de ise 50 bin
kişi göç ettirilmeli idi. Toplam 100 bin kişinin göç ettirilmesi planlanmıştı.
Azerbaycan hükümeti 14 Nisan 1948 tarih ve 455 No lu kararı ile SSCB Bakanlar
Kurulunun kararlarını uygulamaya koydu. 1 Kasım 1948’e kadar Ermenistan’dan
Azerbaycan’a 7747 kişi göç ettirildi.
1987 sonlarına doğru Karabağ sorununun ortaya atılmasıyla durum daha da
ciddileşti, Ermenistan’da yaşayan Azerbaycan Türkleri ciddi tehlikeyle karşı karşıya
kaldı. 1987’den başlayarak Ermeniler Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesi
konusunu uluslararası gündeme taşımaya başladı. 1988’e gelindiğinde
Ermenistan’da Azerbaycan Türklerinin sayısı tahminen 250 bin kişi idi. 1988-1989
yılları arasında bütün Azerbaycan Türkleri kendi vatanlarını terk etmek zorunda
kaldılar. Burada yaşayan Azerbaycan Türkleri yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan
zorla çıkarıldılar. Göç sırasında da insanlar öldürülüyor ve yaralanıyorlardı. Sadece 3
gün içinde, 27-29 Kasım 1988’de Ermenistan SSC’nin Gugark, Spitak ve Stepanavan
kentlerinde 33 Azerbaycan Türkü öldürülmüştü. Genel olarak, Azerbaycan
Cumhuriyeti Savcılığı’nın verdiği bilgiye göre, 1988-1989 yıllarında Ermenistan’da
yürütülen etnik temizleme siyaseti sonucu 216 Azerbaycanlı öldürülmüştü.
Onlardan 49’u dağlarda donarak ölmüş, 41’i dövülerek, 35’i edilen işkencelerden
sonra öldürülmüş, 115’i diri diri yakılmış, 16’sı kurşuna dizilmiş, 10’u hakaretlere
dayanamayarak intihar etmiş, 2’si Ermeni doktorlar tarafından hastanede
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öldürülmüş, 3’ü suda boğulmuş, 1’i asılmış, 1’i azaplardan kurtulmak için intihar
etmiş, 1’i elektrikle öldürülmüş, 2’sinin başı kesilmiş, 29’u kasıtlı olarak otomobilin
altına atılarak öldürülmüş, 3’ü hastanedeyken sağlık hizmeti gösterilmediğinden
ölmüş, 8’i kaçırılmış ve kaybolmuştu. .
Ermeni bilim adamı ve yazar Robert Arakelov Ermenistan’da Türk ahaliye karşı olan
ilgiyi o günlerde anlatıyor ve ırkçı yaklaşımın gelecekte bu halkın kendisinin faciası
olacağını yazıyordu: “... Yüz kadar Azerbaycanlının öldürüldüğü Ermenistan'ın
Gugark bölgesi, bundan hiçbir zaman bahsetmiyorlar. Azerbaycan Türklerinin
hepsini ülkeden kovarak tamamen mono-etnik devlet oluşturdular. Bu bir
paradokstur, mono-etnik cumhuriyet, bir ülkede, sadece bir milletin yaşaması.
Bunu ben bir cahillik olarak görüyorum...” diye yazıyordu. Tanınmış Rus yazar ve
Gazeteci Yuri Pompeyev, Karabağ dramasının ana aktörleri olan Sovyetlerin
arşivlerindeki titiz araştırmaları ile bu fikre gelmiş ve ortaya, bilinmeyen tarihî
belgeler koymuştur. Yazarın mülakatlara dayanan sanatsal roman olarak yazdığı
Azerbaycan Türkçesinde adı “Karabağ Kan İçinde” adlı kitapta Sovyet liderlerinin
Ermeni ayrılıkçılara ve onların patronlarına destek vermesinden bahsediyor, iki
halkın trajedisini anlatıyor. Dağlık Karabağ'da kanlı bir saldırıyı ve Ermenistan’dan
göçün amaçlarını ortaya koyuyordu. Öldürülmüş Azerbaycanlıların tek suçu onların
Türk olmasıydı. İnsan Hakları Bildirisi’nin ikinci maddesine göre, her bir insan ırkı,
derisinin rengi, cinsiyeti, dili, dini, siyasi görüşü, milliyeti, sosyal durumu ne olursa
olsun, tüm hak ve özgürlüklere sahiptir. Ama yukarıda gösterilenler insan hak ve
özgürlüklerinin ihlalinin sıradan bir durumunu yansıtmıyor. Yüzyılın başlarından
başlayarak planlı şekilde Azerbaycanlılara karşı hayata geçirilen etnik temizleme idi.
Şimdi adına Ermenistan denilen eski Türk yurdunda bir kişi bile Azerbaycan türkü
kalmamıştır. Ermenistan mono-etnik bir devlete dönüştürülmüştür. Ayrıca burada
bulunan Türk kültür mirası tamamen yok edilmiştir. 1935’e kadar Ermenistan’da
köy, kasaba ve coğrafi yer adlarının % 95’i Türkçe idi5. Ermenistan Yüksek Sovyeti
kararı gereğince Türkçe coğrafi yer adlarının resmi olarak değiştirilmesi 1935’de
başladı. Ne yerli Türk halktan, ne de Azerbaycan devletinden konuyla ilgili ciddi
itirazlar gelmediğini gören Ermenistan hükümeti, 1988’e kadar bu konuda 18 karar
daha imzaladı. Köy, kasaba ve coğrafi adlar belirli bir plana uygun olarak
değiştirildi. Bağımsızlığını kazanandan sonra Ermenistan Yüksek Sovyeti başkan
yardımcısı Hovhannes Bağdarasyan'ın başkanlığında yer adlarının değiştirilmesine
başlandı. 1991'de de Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan'ın emrine
uygun olarak 90 Türk köyüne Ermeni isimleri verildi. Ermenistan’dan Türk izinin
silinmesine son 20 yılda daha da hız verilmiştir. Bugün Ermenistan tek uluslu,
monoetnik devlete dönüştürülmüştür.
1988'de Ermeniler, ülke nüfusunun % 88. 6’sını oluşturuyordu. Asrın başlarında
Ermenistan toprakları 9 bin kilometrekare idi, Azerbaycan toprakları sayesinde bu
29. 8 kilometrekareye yükselmiştir. Buna, Ermenilerin son zamanlarda işgal ettiği
topraklar dâhil değildir. Ermeni ırkçı saldırılarının liderlerinden olan Zori Balayan
diyor ki: “Zamanında biz Erivan’ı fethettik ki, buradan Bakü’ye yürüyelim. Bunu da
başaracağız, sırada Batı Ermenistan vardır. Ermeni halkı bu toprakları kurtarmak için
5
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güçlenecek. ” Azerilerin Ermenistan'dan (Batı Azerbaycan'dan ve göç ettirilmesi
henüz XVIII yüzyıldan başlandı. Batı Azerbaycan'dan Azerbaycanlıların, genellikle
Müslümanların göç ettirilmesi üç aşamada yapıldı:
• Birinci aşama 1905-1920 yılları;
• İkinci aşama 1948-1953 yılları;
• Üçüncü aşama 1988-1992 yılları.
Bu süreçler zarfında Ermeniler Batı Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlıların
yüzlerce yerleşim noktasını yerle bir ederek, 30 bine yakın evi yıkmışlar ve ihtiyar,
çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 140 bin kişiyi vahşice öldürdüler, 750
binden fazla Azerbaycanlı Ermenistan’dan (Batı Azerbaycan'dan) göç ettirildi.
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SOVYET DEVRİMİ EGEMENLİK VE
EGEMENİN HUKUKU HAKKINDA NE SÖYLER?
A L İ MURAT ÖZDEM İR *

Benim konum Rus sınırları içerisinde kalmış soydaş Türk topluluklarının özel
tarihleri üzerine değil, genel hatlarıyla Rus Devrimi’nin dünya egemenliği üzerine
etkileri üzerinde duracağım. Egemenlik meselesini self-determinasyon yani ulusların
kendi kaderlerini tayin hakkına referansla ele alıp dünyada egemenliğin güncel
görünümleri üzerine çeşitli saptamalar yapacağım.
Öncelikle, self-determinasyon yani kendi kaderini tayin hakkı kavramının kökenini
Fransız Devrimi’nde bulmak mümkündür. Fransız Devrimi’nden önce
hükümranlıkların arazilerinin bir parçası olarak görülen insanlar, bu devrimi
hazırlayan nesnel ilişkilerdeki dönüşümden sonra, bizatihi egemenliğin kaynağı,
meşruiyet kaynağı durumuna gelmişlerdir. Ancak bu, devrimin yeşerdiği Batı
Avrupa toprakları ile sınırlı kalmıştır. Fransız Devrimi’ni takip eden sanayileşme
süreçleri ve Batı emperyalizminin neşet edişinden sonra Avrupa’da kendi kaderini
tayin meselesi uzun süre gündeme gelmemiştir. 20. yüzyılın başında kendi kaderini
tayin hakkı meselesinin, bu kez Sosyalistler tarafından Avrupa kapitalizmine karşı
mücadeleleri esnasında araç olarak kullanıldığını görüyoruz. Sosyalist- Marksist
kuram içerisinde, Kantçı, evrensel prensiplere dayalı akıl yürütme; hükümdarın
iradesini bir şekilde veri kabul eden pozitivist bir yaklaşım ya da doğal hakçı bir
anlayış yoktur. Kendi kaderini tayin hakkı söz konusu görüş içerisinde, koşullara
bağlı olara desteklenebilecek stratejik bir unsur olarak düşünülmüştür. Bu koşullar
anti-emperyalizm ve proleter dayanışmadır. Sovyet İhtilali’nden sonra kendi
kaderini tayin hakkının uluslararası alanda ilk güçlü ileri sürülüşünü Wilson
İlkeleriyle birlikte Sovyet İhtilali’ne karşı görüyoruz. Bu “ilkelerin” de şöyle bir
sıkıntısı vardır: İlke edindiğiniz şey her ne ise, aynı durumda olan her şey için aynı
şekilde kullanılır. O yüzden Wilson Prensiplerinin “sahte” prensipler olarak
Woodrow Wilson’un Sovyet İhtilali’ne karşı, Kıta Avrupa’sına geç giren bir savaş
partneri olarak araçsallaştırdığını görüyoruz.
Yenilen üç büyük imparatorluğun topraklarında tatbik edilmek ancak kazananların
topraklarına uğramamak kaydıyla Wilson Prensipleri bir doğal hak şeklinde
*
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Marksist kuramdan farklı olarak, kendi kaderini tayin meselesini gündeme
getirmiştir. Bu arada Woodrow Wilson’ın prensiplerinden önce, kuramda Vladimir
Ilyiç Lennin’in 1917 yılında yayımlanan Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması
adlı kitabında Nikolay Buharin ise 1915 yılında, kendi kaderini tayin hakkını,
kapitalizmi en zayıf halkasından kırma stratejisi bağlamında gündeme
getirmişlerdir. Sovyet Devrimi’nden sonra ise, bu stratejinin Batı emperyalizmini
zayıflatacağı noktalarda, Leninci anlamda anti-emperyalist olmak ve proleter
enternasyonal bir tavır takınmak koşuşuyla, sınırlı olarak desteklenmiştir. Bu Sovyet
stratejisinin, daha sonra Sovyet toplumunu oluşturacak kendi içindeki
soydaşlarımıza karşı ikiyüzlü ve haksız bir uygulaması vardır. İç müdahaleci ve
sömürgeci bir tutumları vardır. Ancak Sovyetler Birliği’nin dışarı ile kurduğu ilişki
bağlamında baktığımızda Sovyet Devrimi aslında uluslararası ortamda Batılı
olmayan ilk gerçek egemenlik iddiasıdır. Şunu da söyleyebilirsiniz; 1868 Meiji
Restorasyonu ile Japonya da batılı olmayan bir ülke olarak egemenlik iddiasında
bulundu ya da eski büyük imparatorluklardan İran, Osmanlı, Hindistan da 19.
yüzyılda sınırlı olarak hak süjesi olarak kabul edilmekle birlikte bunlar hep koşullu
ve sınırlıdır. “Örgütlü devletimle, mevcut nüfusumla ve ülkemle istediğim siyasi
sistemi kurarım” düşüncesi ile gerçek egemenlik iddiası maalesef ki soydaşlarımıza
pek de yaramamış olmakla birlikte ilk kez Sovyet İhtilali ile karşımıza çıkar. Biz bu
dönemde Wilson Prensiplerinin de buna cevaben oluştuğunu ortaya koyuyoruz.
Hem egemenlik hem de kedi kaderini tayin etme hakkı bağlamında bu ilk kuşak
özelliği şudur: Bir bütün olarak Türklerin varlıklarının, kendi kaderlerini tayin
haklarının tanınması durumunda Sovyet Devrimi’nin gerçek bir devrim olabileceğini
bize hatırlatan merhum Sultan Galiyev’in iddiasının aksine, Sovyetler, Türkler’in bu
haklarını, bir şekilde Türkleri parçalayıp onları ayrı uluslarmış gibi böldüklerinde
aslında kendi devrimlerine de ihanet ettiler. Ancak bu ihanet 2. Dünya Savaşı
sonrasında büyük fedakârlıklar ile Rusya’yı oluşturan çeşitli halkların dünya gücü
olmasını engellememiştir. Şu durumda kendi kaderini tayin hakkı ve egemenlik
meselesinin ikinci kuşağını tahayyül edeceksek ben bunu 2. Dünya Savaşı sonrasına
yani Sovyetler Birliği’nin bir uluslararası güç olarak uluslararası arenaya çıktığı,
Britanya hegemonyasının bitip yerini Amerikan hegemonyasının aldığı dönem
olarak sunarım.
1945 sonrasına tekabül eden bu dönem ikinci kuşak olarak tanımlanabilir. Buradaki
kendi kaderini tayin hakkı ve egemenlik için şunu diyebiliriz; Sovyetlerin gerçek
egemenlik iddiasından sonra ancak 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ve Sovyetlerin
varlığı nedeniyle biz egemenliğin uluslararasılaşmasını görüyoruz. Gerçi üçüncü
dünyanın kullandığı egemenlik hakları tam, yekpare, tekabül etmiş, kâmilen
biçimlenmiş egemenlik hakları değildir ama egemenlik bir iddia hak ve gerçeklik
olarak üçüncü dünyada ilk kez ortaya çıkmıştır ve üçüncü dünyayı oluşturan
devletler de egemenlik haklarını kısıtlı da olsa kullanmışlardır. Biz ikinci kuşakta
ortaya çıkan “kendi kaderini tayin iddialarına” onları sahiplenenler açısından
baktığımızda birinci kuşaktan farklı olarak bunların emperyalizmin bir dönem
acımasız saldırılarına maruz kalmış insan toplulukları olduklarını görüyoruz.
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Sınırları, devletleri ve nüfusları, kendi bölgesel-tarihsel dinamikleri tarafından değil
(küresel ölçekli) emperyalist müdahale ve anti-emperyalist mücadeleler tarafından
belirlenmiştir. Sovyet varlığının ve kapitalist birikim rejimindeki değişikliklerin
sonucu (Britanya hegemonyasındaki emperyalistler-arası rekabet döneminden bir
ölçüde kolektif bir emperyalist döneme geçiş nedeniyle) eski sömürgelerin biraz
Batı’nın rızasıyla biraz da Sovyetlerin etkisiyle bağımsızlıklarını kazandıklarını
görüyoruz. Birinci kuşakta proleter-enternasyonalist amaçlarla desteklenen kendi
kaderini tayin hakkı sınırlı ve zayıf kalmıştır. Emperyalizm bir ölçüde (Rusların
devrimin vaatlerini yerine getirmek konusundaki zaafları nedeniyle) Rusya’yı
kuşatabilmiştir. İkinci kuşağa baktığımızda antiemperyalist mücadele her zaman
sosyalistleşme ile sonuçlanmasa da bir nebze de olsa başarı kazanmıştır ve formel de
olsa kendi ulusal kaynakları üzerinde kendi toplumları adına hak iddia edebilen
egemen devletlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak kalkınmacılık çerçevesinde
tanımlayabileceğimiz bu olumlu gelişmeler akamete uğramıştır.
1970’lerde çevre ülkelerde 1980’lerde gelişmiş kapitalist dünyada neoliberalizmin
ağır basması ve bundan on sene sonra da Sovyet rejiminin çöküşü sonrasında üçüncü
kuşak kendi kaderini tayin hakları silsilesinin farklı bir içerikle tebarüz ettiğini
görüyoruz. Üçüncü kuşağın ise şöyle bir özelliği var; kendi kaderlerini tayin hakkı
iddialarının sahipleri bir şekilde federe devletler olarak örgütlenmişler ve
anayasalarında da ayrılma hakları büyük ölçüde tanınmış. Bu toplumlar da
anlaşılabilir şekilde Sovyet sisteminin çöküşünden sonra, kendi kaderlerini tayin
haklarını gündeme getirmişlerdir. Fakat biz bu iddialara karşı tepki veren
Avrupa’nın Sovyetlerin çökmesi nedeniyle klasik emperyalist tepkilere geri
döndüğünü görüyoruz. Örneğin 1992 tarihli tanınmaya yönelik Avrupa Birliği
direktifinde Sovyet toplumundan ayrılan devletlere tanınmaları için birtakım
koşullar öne sürülmüştür. Bu kriterlere göre kendi kaderini tayin hakkını iddia eden
bir devlet, 1933 tarihli Montevideo Andlaşmasına göre, devlet olmak için gerekli her
türlü unsura sahip olsa bile, piyasa ekonomisini ve onun hukukunu benimsememiş
ise, tanınmayacaktır.
Kendi kaderini tayin hakkının ileri sürülmesi ve kullanımında dördüncü kuşak,
Çin’de bu ülkenin dünya ekonomisine büyük bir ihracatçı olarak girmesi ile
sonuçlanan yapısal dönüşümlerin ortaya çıkması ve Körfez bölgesinde beliren ikinci
petro-dolar havuzlarının ortaya çıkmasına denk gelir. Biz dördüncü kuşakta, Kosova
sonrasında, daha önce federe devlet olmayan, devlet olarak tanınmanın önkoşullarını barındırmayan toplumların, küresel güç mücadelesinin dinamikleri
gereği mikro milliyetçilik bağlamında desteklenerek, ileri itildiğini gözlemliyoruz.
Kosova’nın tanınmasını içeren kararların içerisinde açıkça “Bu karar Kuzey Kıbrıs
Türklerine şamil değildir” ibaresine rağmen o kararları imzalayan ülkelerden biriyiz.
Bunun da altını çizmek isterim.
Dördüncü kuşağa baktığımızda bu kuşak, ilk üç kuşağın meşruiyet temellerinden
muaftır. Dördüncü kuşak mikro milliyetçi, emperyalist güç savaşları içerisinde
araçsallaştırılan çeşitli kavimlerin, grupların, kesimlerin, hiçbir geçek tarihsel
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gerekçeleri bulunmaksızın küresel güç savaşlarının içerisine sokulmasıdır. Bu
savaşlara itilen grup, güruh, kesim ve kavimlerin talepleri yapısal olarak antiemperyalist, anti-kapitalist ve dayanışmacı özellikler barındırmamaktadır. Böyle bir
dördüncü kuşak ile karşı karşıyayız. Dördüncü kuşak içerisinde Sovyetlerin var
olduğu sürece biçimsel de olsa, zayıf da olsa ortaya çıkan egemenlik iddialarının
(kamusal kaynakların ilgili ülkelerin toplumlarına ait olduğu tezinin),
tırpanlandığını, dünya üzerinde az sayıda egemen ülke kalmaya başladığını
görüyoruz. Bu karanlık tablo karşısında çeşitli stratejiler öneriliyor. Benim öngörüm
ise şudur; Türk dünyasının bir bütün olarak kendi sosyal, iktisadi, psikolojik, tarihi,
kültürel varlığını geliştirme hakkı, anti-emperyalist, anti-kapitalist ve dayanışmacı
bir iddia olarak 5. bir kuşağa can vermedikçe, Sovyet İhtilali’nin yıkılan umudu
tekrar beden bulmadıkça, 4. dönem bitmeyecektir.
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SİYASÎ FİRARİLERDEN İHTİLÂL AJANLARINA: 19.
YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA RUSYA’DAN OSMANLI
İMPARATORLUĞU’NA GELEN ANARŞİSTLER,
NİHİLİSTLER, SOSYALİSTLER ÜZERİNE BAZI TESPİTLER *
ÖZHAN KA PICI * *

1863 Polonya isyanı sonrasında Rusya’da başlayan siyasî polis takibatı, yalnızca
Polonyalı liberal subayların değil, aynı zamanda Rusya’daki sosyal-demokrat
hareketin pek çok mensubunun da ülke dışına firar etmesine yol açmıştı. Bunların
birçoğu 1860’larda Tulça ve Galiçya civarında toplaşmışlar, ardından Balkanlar;
özellikle Romanya üzerinden ya Avrupa’ya geçmişler ya da Osmanlı
İmparatorluğu’nun iç bölgelerine ve bilhassa İstanbul’a gelmişlerdir. Bu grupların
önemli bir kesiminin Avrupa’daki sürgün ve/veya firarî Rusyalı ihtilâlcilerle,
özellikle Herzen ve Ogaryov çevreleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılarının
olduğu, erken Sovyet döneminden itibaren Rusya’da sosyalist hareketin doğuşu ve
gelişimi üzerine Çarlık siyasî polisi arşiv kayıtları üzerinden yapılan çalışmalarda
ortaya çıkarılmıştır. Avrupa’daki Rusyalı ihtilâlci çevrelerle, Osmanlı
İmparatorluğu’na 1860’larda Rusya’dan gelen ihtilâlciler arasındaki bağlantıların
izlerine, Osmanlı arşiv kayıtlarından da ulaşmak mümkündür. Nitekim 1860’larda
Rusya dışındaki Rus ihtilâlci ağının bir köşesini de Osmanlı Balkanları teşkil
etmekteydi. Balkanlar, Rusya’dan veya Rusya’ya ihtilâlci neşriyâtın aktarımında,
güney kanalını teşkil ettiği gibi, Rusyalı ihtilâlcilerin ülke dışına firarları veyahut
gizli yollardan ülkeye dönüşleri için kullandıkları önemli bir güzergâhtı. Bu
güzergâhta İstanbul ise en önemli merkezi teşkil etmekteydi.
10 Mayıs 1864’te Floransa’daki Osmanlı elçisi Rüstem Bey’den İstanbul’a Fuad
Paşa’ya hitaben bir telgraf ulaştı. Bu telgrafa göre Avrupa’da firarî ve mülteci Rus
devrimci lider Aleksandr Herzen, bir komplo örgütlemek maksadıyla o günlerde
Kalas’ta bulunmaktaydı ve gizlice İstanbul’a geçecekti. Hatta ona Hôtel de Paris’den
gönderilen mektupların Georges Durand adına olduğu detayına da yer
verilmekteydi. Herzen üzerine yazılmış biyografilerde bu bilgiye yer
verilmediğinden dolayı onun İstanbul’a geçip geçmediği başka kaynaklarla da
doğrulanmaya muhtaçtır. Bununla birlikte 1863 sonrasında Osmanlı topraklarında

*
**

Bildiride yazım kuralları gereği konu oldukça sınırlandırılmış bir çerçevede ele alınmıştır.
Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.
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dolaşan Herzencilerin bulunduğuna ilişkin başka kayıtlar bulunmaktadır.1
Herzen’in kendisinin olmasa dahi 1863’ten sonra Osmanlı topraklarında Rusya
kökenli Herzenci ihtilâlcilerin siyasî firariler olarak bulunduğu, bazı Polonyalı
ihtilâlcilerin Herzenci çevrelerle bağlantısının olduğu ayrıca dikkate değer bir
vâkıâdır. Nitekim Polonya isyanından beri Osmanlı topraklarının Rusya’ya Herzenci
devrimciler ile devrimci neşriyâtın girişinde önemli bir güzergâh hâline geldiği
anlaşılmaktaydı.2
Vasiliy Kelsiyev, bu noktada örnek verilebilecek devrimci figürlerin başında
gelmektedir. Kelsiyev, devrimci hareketlerin halka ulaşmakta gizli cemaatleri
kullanması gerektiği konusunda Herzen ve Ogaryov’u etkileyen isimlerin başında
gelmekteydi.3 1860’ların Rus ihtilâlcileri arasında Kelsiyev kardeşler, 20. yy.ın ilk
yarısına kadar tarihçiler ve edebiyatçılar tarafından pek fazla bilinmemekteydi. İvan
Kelsiyev ve Vasiliy Kelsiyev’in bir süre İstanbul’da kaldıkları görülür. Vasiliy
Kelsiyev, eski inançıları Rus devrimci hareketine çekebilmek, devrimci
propagandanın tabanını genişletmek ve Rusya’daki devrimci örgütleri tek bir çatı
altında koordine etmek için 1862 baharında bir Osmanlı tüccarı kılığında, Vasili Yani
adı altında yasa dışı bir şekilde Rusya’ya seyahat etmiştir. 1862 Sonbaharında ise
Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiştir. 1863 Haziranı’nda ise biraderi İvan, Ağustos
sonunda ise onun eşi Varvara Timoyevna, kızı Mariya ile İstanbul’a gelmiştir. 1863
sonunda ise hepsi, aileleriyle birlikte Tulça’ya geçecektir.4 Böylelikle 1862’den
itibaren Rus devrimci hareketinin İstanbul’da küçük de olsa bir ‘koloni’
oluşturduğunu tahmin etmek zor değildir. Osmanlı İmparatorluğu’na seyahatinin
amaçlarını yeni ihtilâlci bağlantılar kurmak, eski müminler üzerindeki Rus devrimci
hareketinin nüfûzunu genişletmek dışında, sınır bölgelerinde yaşayan eski müminler
olarak bilinen Lipovanları devrimci harekete dâhil etmek de vardı. Bunlar dışında
İstanbul’da devrimci faaliyetler adına ne yapılıp ne yapılamayacağını gözlemlemek
gibi amaçların kendisini birçok Rus’un yaşadığı Tuna Prenslikleri ve Osmanlı
İmparatorluğu’na sürüklediğini ileri süren Kelsiyev, İstanbul üzerinden Moskova ve

BOA.HR.SYS.1798/80 (Rüstem Bey’den Fuad Paşa’ya, Floransa, 10 Mayıs 1864). Bu raporu
kaleme alan Rüstem Bey o dönemde Osmanlı hariciyesinde Avrupa’daki ihtilâlci hareketlere
vâkıf diplomatların başında gelmekteydi. Zira Rüstem Bey bu yıllarda Doğu Avrupa’ya
dönük ihtilâlci hareketlerin başlıca örgütlü mahfillerinin bulunduğu İtalya’da, özellikle
devrimci hareketleri yakından takip etmekteydi.
2 Londra’da Herzen’in çıkardığı Kolokol’un propaganda metinleri yazılır ve basılır, Varşova ve
Krakov’daki talebelere, Rus şehirlerindeki eğitimli sınıflara, sektaryanlara gönderilirdi.
Rusya’ya bu neşriyâtın gizli yollardan nakli, daha o günlerden itibaren Zemliya i Volya örgütü
tarafından yapılırdı. Kolokol’un Londra ofisi bu yasa dışı neşriyâtı İsveç, Norveç ve Osmanlı
Devleti üzerinden Rusya’ya nakletmek için çeşitli kanallar kurmuştu. Aileen M. Kelly, The
Discovery of Chance: The Life and Thought of Alexander Herzen, Harvard University Press, 2016,
s.456-457.
3 Kelly, a.g.e., s.462.
4 Kelsiyev biraderlerin İstanbul’daki faaliyetleri, Çarlığın sivil polis teşkilatı tarafından
yakından takip edilmişti. Ayrıntılı bilgi için bkz., Vladislav Ya. Grosul, Rossiyskie
revolyutsionerı v yugo-vostoçnoy Evrope (1859-1874 gg.), Kişinev: İzdatelstbo Ştiintsa, 1973,
ss.155-170.
1
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St.Petersburg ile bağlantı kanalları oluşturmayı ümit etmektedir.5 Zaten Kelsiyev
daha önce Avrupa’daki devrimci neşriyâtın Almanya ve Doğu Avrupa’dan Rusya’ya
naklini organize etmekteydi.6 Polonya isyanı sürecinde Rusya’nın Doğu Avrupa’daki
bölgelerinde sürekli sıkılaşan olağanüstü hâl süreci, Rusya’ya yasaklı neşriyât ve
ihtilâl ajanlarının sızmasını zorlaştırmakta, Londra ve Paris’te kümelenmiş Rus
ihtilâlcileri, anavatan ile bağlantı kurmak konusunda yeni yollar aramaya sevk
etmekteydi. İstanbul, bu noktada oldukça elverişli ‘karakol’ işlevi görebilirdi. İşte
İstanbul’un 1860’larda Rus devrimci-demokratik hareketinde oynayabileceği kritik
rol konusunda üzerinde uzlaşılan bu görüşlerle Herzenci muhitlere mensup bazı
isimlerin 1862-63’ten itibaren İstanbul’a geldiği anlaşılmaktadır.
Narodnik hareketin çekirdek örgütü olan, Herzen ve Bakunin ile başından itibaren
yakın ve karmaşık ilişkileri bulunan, gittikçe Londra’daki Rus devrimci mahfillerinin
kontrolüne giren Zemlya i volya’nın 1862 Ekimi’nden 1863 Aralığı’na kadar
İstanbul’da bir bakıma ajanlığını üstlenen mülteci Rus devrimci-demokrat Vasiliy
İvanoviç Kelsiyev’in gizlice Rusya’dan İstanbul’a geçtiği ve bir yıldan fazla bir süre
İstanbul’da yaşadığı artık bilinmektedir. Vasiliy Kelsiyev, Rus sosyal demokrat
hareketin taşıyıcı örgütü olarak 1861’de kurulan Zemlya i volya mensubu olduğu gibi,
uzun yıllar Rusya dışında siyasî firari olarak yaşamış, Rus devrimci-demokrat
fraksiyonda “eski mülteciler” olarak bilinen gruba dâhil birisi olmuştur.
Daha önce de belirtildiği gibi Rusya gizli polisi yani Üçüncü Şube kayıtlarına göre
Kelsiyev, bu yıllarda Herzenci ihtilâl neşriyatının ve mecmuanın Almanya üzerinden
Rusya’ya intikâlini organize etmekteydi.7 Devrimci hareketin yöneticileriyle
işbirliğini sağlamlaştırmak için kimlik değiştirerek gittiği Rusya’dan dönüşünde
5

6

7

“V.İ.Kelsiyev – Gersenu i Ogaryevu” (haz.P.G.Rındzyunskiy), Literaturnoe Nasledstvo, cilt 62,
Moskova 1955, s.161-162. Burada verilen bilgilere göre Kelsiyev, Rusya’dan kovulan eski
inançılarla yakın ilişki kurmuş ve devrimci hareketin tebaaya ulaşmasında bu tür
örgütlenmelerin kullanılabileceğini görmüştür. Bununla birlikte Kelsiyev’in İstanbul’a
seyahatine Herzen ve Ogaryov başlangıçta karşı çıkmışlardır. Aslında Herzen ve Ogaryov
Rusya’nın sınır bölgelerinde, devrimcilerin örgütlendiği ve toplaştığı yerlere yakın bir merkez
olarak İstanbul’da bir ihtilâlci örgütlenme şubesi bulundurmanın yaratacağı avantajların
farkındaydılar. Ajitasyon literatürünün Rusya’ya İstanbul üzerinden hızlı ve güvenilir yollarla
sokulmasını memnuniyetle karşılayabilirlerdi. 1862’de devrimcilere yönelik gerçekleştirilen
operasyonlar sonucunda yapılan tutuklamalar, birçok gizli iletişim kanalının tasfiyesine
neden olmuştur. Lâkin Herzen ve Ogaryov eski inançlara mesafeli yaklaşmakta oldukları gibi,
Polonyalı aristokrat mültecilerin entrikalarının Osmanlı İmparatorluğu’ndaki durumu daha
karmaşık hâle getirip, güçleştirdiği kanaatindeydiler. İstanbul’daki mevcut karmaşık vaziyet,
burada Rus demokratik-devrimci hareketini temsil edecek kişinin berrak siyasî görüşlere
sahip olmasını gerektirdiği gibi, makul bir öngörüye, hızlı bir yönlendirme kabiliyetine,
mücadelede metânet gibi özelliklere sahip olmasını da gerektirmekteydi ve onlar Kelsiyev’in
bu nitelikleri taşıyıp taşımadığından emin değillerdi. Herzen, İstanbul’un Rus devrimci
hareketinde oynayabileceği rolü esasında itiraf etmekte, ancak buraya gönderilecek
temsilcinin, Türkiye gibi zorlu ve karmaşık bir yerde görev yapabilecek donanımlara sahip
olması gerektiğine inanmaktaydı.
Franco Venturi, Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in 19th
Century Russia, London: Phonix Press, 2001, s.277
Kelsiyev’in İstanbul’dan Rusya’ya yönelik ihtilâlci faaliyetleri hakkındaki bilgileri, özellikle
Vladislav Grosul’ün Çarlığın gizli polis arşivini tüketircesine araştırıp sunduğu verilere
borçluyuz. Grosul, Rossiyskie revolyutsionerı, s. 156-158.
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mülteci Rusya devrimci kolonisini örgütlemek için Balkanlara geçmiş, ardından
İstanbul’da yerleşmiştir. Bu noktada dikkat çekilmesi gereken hususlardan biri, Rus
devrimcilerle Osmanlı’ya gelmiş olan Leh siyasî mülteciler arasındaki ilişkilerdir.
Mesela Mihail Çaykovskiy yani Sadık Paşa’nın, Osmanlı sınır boylarında dolaşan ve
içlerinde Herzencilerin de bulunduğu takımla ilişkisi, bu bağlamda Rus yetkililerin
ileri sürdüğü iddialardan biriydi; Vladislav Grosul başta olmak üzere Sovyet
tarihçiler de bunların Sadık Paşa Çaykovskiy’den yardım aldığını ifade etmektedir.8
Kelsiyev’in bizzat kendisinin Osmanlı yöneticileri ile ilişkiler geliştirmesi her ne
kadar Osmanlı idarecilerinin “tutarsızlıkları” olarak görülse de onun Rus ve
Polonyalı siyasî mülteciler ile çalışmasına izin verilmesini, muhtemelen siyasî
gerekçelere bağlamak gerekir yahut Rus siyasî diasporasının faaliyet içeriğini
bilmediklerinden dolayı fazla müdahale etmedikleri şeklinde düşünmek gerekir.9
Kelsiyev’in İstanbul’da yalnızca Polonyalı mültecilerle değil, aynı zamanda
Rusya’dan kaçan yahut sürgün edilen Çerkeslerle de bağlantılar kurduğu,
Bulgarlarla işbirliği hâlinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Yani Kelsiyev, İstanbul’da
Çarlık ve otokrasiye muhalif olan ve Rusya’dan firar eden bütün muhalif kesimlerle
bağlantılar kurduğu gibi, Bulgar ihtilâlcilerle de ilişkiler kurmuştur. Bulgar ihtilâlci
komitelerin yöneticileri; T. Stoyanoviç, S.Çumakov (Çomakov), Danov, A.Eksarh gibi
isimler, Kelsiyev’in tanıdığı ve irtibâtını sürdürdüğü kişiler arasındaydı.10
Kelsiyev’in 1869’da Ruskiy Vestnik’te çıkan “Polskie agentı v Tsaregrade” isimli bir tür
hatırat niteliğindeki makalesinde de ifade ettiği üzere, Bulgarlara nihilizmi aşılamaya
çalıştığı görülmektedir. Dolayısıyla Kelsiyev, Osmanlı topraklarına nihilizmin
girişinde önemli bir profil olarak karşımıza çıkar. Hatıralarından anlaşılacağı üzere
Kelsiyev’in Bulgarlarla işbirliği, yalnızca propaganda olmanın sınırlarını aşacaktır.11
Yukarıda zikredilen İvan İvanoviç’in de yani Kelsiyev kardeşlerden ikincisinin deniz
yoluyla Osmanlı topraklarına ayak bastığı görülmektedir; Moskova ve Londra
arasında geçen uzun bir firar serüveni sürecinde kendisini İstanbul’da bulan İvan da

Bu bilgi, Grosul tarafından aktarıldığı gibi, başka kaynaklarla da doğrulanabilir lâkin Polonya
ihtilâli sonrasında Osmanlı topraklarına geçen Polonyalı subayların sosyo-politik ve ideolojik
bağlantıları, böyle mütevazı bir tebliğin sınırlarını aşacak ölçüde ayrı bir inceleme konusu
gerektirmektedir. Nitekim Herzen’in fikirlerinden mülhem olarak kurulan Zemlya i volya,
kurulduktan hemen sonra 1862’den itibaren Rusya İmparatorluğu’nda Polonyalı subaylar
arasında nüfuzlu oldu. Polonya ayaklanmasından sonra Osmanlı sınır ve iç bölgelerine firar
eden Polonyalı subaylar arasında bu örgütün mensuplarının da olduğu gerçeği, dikkatle
üzerinde durulması gereken bir meseledir. Zemlya i volya’nın 1862 Kasımı’nda Polonyalı
subaylarla yaptıkları işbirliği ve daha sonrası için bkz., N.M.Pirumova, Aleksandr Gertsen:
revolyutsioner, mıslitel, çelovek, Moskova: Mısl, 1989, s.163 vd.
9 Mihail Çaykovskiy’nin Osmanlı gizli polis teşkilâtı yani siyasî polis teşkilâtının teşekkülünde
oynadığı rol bir yana, Polonyalı siyasî mültecilerin bu teşkilâtta çok faal olduklarına dâir
işaretler vardır. Örneğin bir Osmanlı belgesinden bu gizli polis (la police secret du
Gouvernement Ottoman) ajanlarının 1860’larda Krakov’da faal oldukları görülmektedir.
Diğer yandan bunların doğrudan Âli Paşa’nın bilgisi dâhilinde Balkanlar ve Doğu
Avrupa’da istihbarat faaliyetleri yürüttüklerini tahmin edebiliriz. Bunlardan birisi olan
Baron Louis’nin bir marûzâtı için bkz., BOA.HR.SYS.210/27.
10 Grosul, Rossiyskie revolyutsionerıy…, s.159-160.
11 Ayrıntılı bilgi için bkz., V.Kelsiyev, “Polskiye agentı v Tsargrade”, Russkiy Vestnik, tome 81,
May 1869, ss.520-544; tom 83, Sentrabyr, ss.290-302.
8
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bu şehri bir güzergâh olarak kullanmak niyetindeydi. Böylelikle 1860’ların başından
itibaren İstanbul’un gerek Karadeniz üzerinden, gerekse de Kafkasya üzerinden
Rusya’ya yönelik ihtilâlci propaganda için kullanılabileceğini keşfeden Herzenci
mahfillerin İstanbul bağlantısının daha karmaşık bir hâl alacağı tahmin edilebilir.
Nitekim bu yıllarda İstanbul’da Londra ve Paris’teki Rus halkçı-devrimci çevrelerle
bağlantılı Mihail Nalbandyan (1829-1866) gibi Ermeni ihtilâlciler de vardı. 1860’ların
başında Rusya’dan İstanbul’a gelen ve Mihail Nalbandyan’ın başını çektiği kimi
Ermeni ihtilâlcilerin, Londra ve Paris’te yaşayan Herzen, Ogaryov, Dobrolyubov ve
Bakunin gruplarıyla gizli ve karmaşık ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Hayatının
erken safhalarında materyalist felsefeye ve antiklerikalizme merak salan
Nalbandyan’ın İstanbul ziyaretinde tanıştığı Osmanlı Ermenilerine sosyalist ve
radikal fikirler vazettiği bilinir. Osmanlı Ermenilerinin genç kuşağında onun radikal
sosyalist görüşlerinin sempati ile karşılanmasına karşın daha yaşlı kuşakta ona karşı
şüphe hâsıl olduğu, dolayısıyla böylesine radikal bir ihtilâlcinin İstanbul’da
konaklamasının Ermeni cemaati arasında dahi rahatsızlık yarattığı ifade edilir.
Londra’daki Herzen ve Bakunin ile ilişkiler kuran Nalbandyan’ın görüşlerinden ve
bağlantılarından dolayı 1862’de Rusya’ya döndükten sonra, Temmuz ayında
tutuklandığı ve yaklaşık 3 yıl hapis yatmasına müteakip sürgüne yollandığı
Kamışin’de, 1866’da tüberkülozdan öldüğü kayıtlıdır. Lâkin bir Rusya Ermenisi
olarak İstanbul Ermenileri arasına soktuğu sosyalist ve radikal görüşleri, genç kuşak
arasında kök salacaktır.12
1860’lardan itibaren, belki de kendisinden daha radikal görüşlere sahip ihtilâl
müritlerinin Osmanlı topraklarında belirdiği liberteryan sosyalist Aleksandr Herzen,
Rus sosyal-demokrat devrimci hareketinin doğuşunda müstesna bir yere sahipti.13
Herzen’in devrimci-demokratik hareketinin gittikçe Rus sosyalizmine doğru
evrilmesi süreciyle paralel olarak 1860’larda Doğu Avrupa’da etkinliğinin arttırması,
kaçınılmaz olarak İstanbul ve Bükreş merkezli Rusyalı ihtilâl kolonilerinin geleceğini
de etkileyecek, 1880’lerde Osmanlı topraklarında narodnik hareketin bu çevreler
aracılığıyla özellikle Osmanlı gayrimüslimleri arasında popüler hâle geleceğine şahit
olunacaktır.
1869 Yazında Bükreş’te bir süre kalan ve Rus anarşizmi tarihinde önemli bir isim
olan Sergey Gennandeviç Neçayev’in de Osmanlı gayrimüslimlerinin radikal
devrimci hareketlere yönelmesinde önemli bir figür olduğu anlaşılmaktadır.

12

13

Nalbandyan hakkında genel bilgiler için Grosul dışında, detaylı bilgi için ayrıca bkz., Louise
Nalbandian, The Armanian Revolutionary Movement: The Development of Armanian Political
Parties through the Nineteenth Century, Berkeley: University of California Press, 1975, ss.58-75.
19.Yüzyılda Rusya’daki devrimci profilleri yalnızca sınıfsal aidiyetlerine bakarak analiz
etmeye çalışmak, fikir tarihçiliğini sosyolojik şablonlara ve kategorilere hapsetmek anlamına
gelir. Bu anlamda Bakunin, Herzen ve Kropotkin dâhil Rus radikallerin önemli bir kısmının
aristokrat ve seçkin sınıf kökenli olduklarını baştan vurgulamak gerekir. Diğer yandan Batı
Avrupa'da 1848 Devrimlerinin başarısızlığı sonrasında Herzen’in Devrimin Doğu’dan, yani
Slav halklarından geleceği umuduyla bu dönemden itibaren köylü komününe dayalı Rus
sosyalizminin temellerinin oluşmaya başladığı hususunda özellikle bkz., Martin Malia,
Alexander Herzen and The Birth of Russian Socialism 1812-1855, New York: Grosset & Dunlap,
1965; Rusçası: Aleksandr Gertsen i proishojdeniye russkogo sotsializma 1812-1855, (çev.Aleksandr
Pavlov-Dmitriy Uzlaner), Moskova: İzdatelstvo Territoriya Buduşego, ss. 518-554.
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Neçayev, Bakunin’in Rusya’daki en coşkulu müridi olmakla meşhurdu. Buna karşın
devletsiz bir toplumu amaçlayan ‘yüce bir amaç’tan daha ziyade, hayatını komplo ve
teröre adamıştı.14 Belki de bu vasfıyla özellikle Bulgar ihtilâl hareketlerinin çeşitli
fraksiyonlarında etkisi olduğu bilinmektedir. Neçayev’in Bulgar radikal Hristo Botev
üzerindeki etkisi, dönemin şahitlikleriyle de sabittir. Botev’in Neçayev ile tanışması,
onun ideolojik dönüşümünde çok etkilidir; Botev’in devrimci sosyalizm fikrini
Osmanlı Balkanlarına sokan isimlerden birisi olduğu düşünüldüğünde, en azından
20. yy.da Balkanlardaki sosyo-politik ideolojik hareketlerin tarihi üzerine oluşan
literatürde bu şekilde anıldığı dikkate alındığında, bu tanışıklığın önemi daha
anlaşılır hâle gelecektir.15 Yalnızca Bulgar radikalizminde değil, diğer yandan Sırp
sosyalist Svetozar Markoviç üzerinde de Neçayev’in etkisi olduğu düşünülür.16
Rus popülizmi yani narodniçestvo Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya’da erken
sosyalizm için başlangıçta en etkili numune-i imtisâl ve kaynak olmuş, başlangıçta
nispeten zayıf kalmıştır.17 Bükreş, 1860’lardan itibaren Balkanlarda Rus siyasî
mültecilerinin merkezi durumundaydı. 1881’de önemli bir grup Rus devrimcinin
Romanya’da yakalanması ve tutuklanmasıyla ağırlık merkezi Bükreş’ten
Bulgaristan’a kayacaktır.18 1880’lerden sonra Osmanlı topraklarına Balkanların sınır
boylarından giriş yapan Rus devrimcilerin, ilk kuşak narodnikler gibi burayı
menfalarında konaklama veya firarlarında bir geçiş güzergâhı olarak kullandıkları

Paul Avrich, The Russian Anarchists, New York: W.W.Northon & Company, 1978, s.37.
Neçayev’in Osmanlı Balkanlarındaki takibatı hakkında detaylı bilgi için bkz., Grosul, Rossiykie
revolyutsionerı, s.350 vd.
16 Detaylı bilgi için bkz., Woodford McClellan, Svetozar Markovic and the Origins of Balkan
Socialism, New Jersey: Princeton University Press, 2015.
17 Blogovets Njfgulov, “Early Socialism in the Balkans: Ideas and Practices in Serbia, Romania
and Bulgaria”, Entangled Histories of the Balkans: Vol. II: Transfers of Political Ideologies and
Institutions, (ed. Roumen Daskalov – Diana Mishkova), Leiden: Brill 2014, ss. 202-203.
18 V.Ya.Grosul, Mejdunarodnıye svyazi rossiyskoy politiçeskoy emigratsii vo 2-oy polovine XIX veka,
Moskova: Rosspen, 2001, s.344. Grosul, Doğu Avrupa ve Yakın Şark’ta Osmanlı
İmparatorluğu dâhil olmak üzere birçok ülkede Rus devrimci kolonileri bulunmakla birlikte
Romanya ve Bulgaristan’ın daha geniş siyasî mülteci yığınlarına ev sahipliği yaptığını ifade
etmektedir. Diğer yandan Grosul, Rusya sosyalizmi içinde ilk kuşak Rus Marksistlerinin
1890’lardaki uluslararası bağlantıları dikkate alındığında Osmanlı İmparatorluğu’nun bu
siyasî mülteciler için kayda değer bir çekim merkezi olmadığına işaret etmektedir. 1878
Sonrasında bağımsızlaşan Bulgaristan’da, 1890’lardaki Rus anarşist kolonisi ve uluslararası
bağlantısı hakkında, ülkedeki Alman konsolosluğunun bir raporu için ayrıca bkz., Archive du
Ministére des affaires étrangères (La Courneuve), Correspondance politique, Turquie, vol. 502, (30
Decembre 1890), folio 48. (Notice sur les anarchistes russes établis en Bulgarie). Osmanlı Devleti
de 1880’lerden itibaren Bulgaristan’daki radikal siyasî örgütlenmelerin farkındaydı ve
bunların Osmanlı topraklarına sızmalarını engellemek için tedbir alınmasını defalarca
gündeme getirdi. Örneğin bir defasında: “Nihilist ve sosyalist gürûhundan bir hayli eşhâsın
memâlik-i muhtelifeden Bulgaristan’a gitmekde oldukları ve ale’l-husus bunlar meyânında
Petersburg icrâ komitesinden birinin bulunduğu Rusya hükûmeti tarafından istihbâr
edilerek eşhâs-ı merkûmenin harekât u sekântına dikkat ve nezâret için bazı hafiye
me’murlarının ol tarafa gönderildiği Petersburg sefâret-i seniyyesinden iş’âr olunduğu...”
dolayısıyla bu Rus sosyalistlerin Osmanlı Devleti’ne girişlerinin engellenmesi hususunda
tedbirler alınması, sıkı takip edilmeleri bilhassa ifade edilmekteydi. BOA.HR.SFR.04, 700/18
(31.12.1885).
14
15
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daha makul bir yaklaşımdır. Yine de 1880’lerden itibaren Osmanlı topraklarındaki
Rus devrimci kolonisinin oldukça genişlediğini de vurgulamak gerekmektedir.
1883’te B. Şneye (Schnee)’nin (B.A.Baksman, S.A. Şneye’nin biraderi), İ.G.Kikodze,
Sabanskiy (P.İvanov-Bogdanov) gibi ihtilâlcilerin İstanbul’da yaşadıklarını
belirtilmektedir. Kısa bir süreliğine L. Volkenşteyn’in de İstanbul’da bulunduğu ve
1882’de V.İvanovskiy’nin de İstanbul’a gittiği haberinin Rus polisine ulaştığı
görülmektedir.19 Sevastopol’de tutuklanan İ.N.Telepnev isimli bir sosyalistin
üzerinden düşen kartvizitin üzerindeki notta: “İstanbul’da kitap almak için
Bonkovskiy’yi bulman ve ona şu kartviziti göstermen gerekmektedir; bu kartvizit,
bir parola yerine geçecektir” diye bir bilgi notu ele geçirildi.20 Her ne kadar Rus
sosyalistlerin İstanbul’daki faaliyetleri tam olarak çözümlenememiş olsa da bu tür
örneklerden yola çıkarak 1880’lerde İstanbul’daki Rus radikallerinin gizli ve –
günümüzün tabiriyle hücre tipi – bir yapı arz ettiği anlaşılmaktadır. Daha önce de
belirtildiği gibi 1860’lardan itibaren İstanbul, yasal olmayan siyasî neşriyâtın
Rusya’ya sokulmasında oldukça önemli bir merkez olduğu gibi, aynı zamanda Rus
ihtilâlcilerin münferiden naklinde veya sızmalarında önemli bir istasyon işlevi
görmekteydi. NII.Abdülhamid dönemindeki güvenlik politikaları çerçevesinde
sansürlenen sosyalist ve anarşist yani “muzırr neşriyât”ın ele geçirilmesine dönük
birçok zabtiye operasyonu yapıldığını, ülkeye “muzırr neşriyât”ın sokulmaması
yönünde hükûmetten sıklıkla talimatlar verildiği bilinmektedir.21 1880’lerden
itibaren İstanbul’da gizlenen Rus devrimci kolonisinin, 1860’lardakinin aksine artık
yalnızca siyasî firari kategorisinde olmadığı, Avrupa’daki Rus devrimciler ile
Rusya’dakiler arasındaki iletişimi ve bağı oluşturan, Osmanlı toprakları ve
periferisine ideolojik tesirleri ön plana çıkan birer ihtilâl ajanları olduklarını da ileri
sürebiliriz.
1887’de Rusya’nın İstanbul elçisi Nelidov, Balkanlara ve Osmanlı coğrafyasına Rus
radikal mülteci devrimcilerinin adeta üşüşmesinden dolayı Yakın Şark’ta gizli bir
siyasi polis şubesinin oluşturulması gerektiğini St.Petersburg’a iletmiştir. 1887’den
itibaren Balkanlardaki Rus devrimci hareketleri içinde İstanbul kolonisinin gittikçe
ehemmiyet kesbetmesinden olsa gerek, 1887 Şubatı’nda İstanbul’daki Rusya sefareti;
“Rusya’daki ihtilâlciler arasında nihilist teşebbüsün kurulduğu zamanlarda,
Romanya’dan olduğu gibi buradan da devrimci amaçlarla Batı Avrupa’dan gelen ve
çeşitli şaibeli kişilerden oluşan grupların bizim (Rusya) sınırlarımıza gönderilmeye
çalışıldığı” gerekçesiyle, İstanbul’da hafiyelik (slejka) için bir Rus polis teşkilatının
kurulması gerekliliğini ifade etmiştir.22 Lâkin 1880’lerin sonunda özellikle
Avrupa’daki Rus radikallerin lider kadrolarına yönelik takibata yoğunlaşan Rus sivil

V.Ya.Grosul, Rossiyskaya revolyutsionnaya emigratsiya na Balkanah v 1883-1895 gg., Moskova:
Nauka, 1988, s.260.
20 Grosul, a.g.e., s.73.
21 Bu konuda Osmanlı arşivinde birçok evraka ulaşmak mümkündür. Örneğin bkz.,
BOA.Y.PRK.ASK.135/74 (18 Şaban 1315/12 Ocak 1898). Sosyalizm içerikli kitapların Golos
gümrüğünde yakalanması ve bu tür “efkâr*ı muzırraya taallûk eden” neşriyâtın ülkeye
sokulmamasına II. Abdülhamid döneminde bilhassa dikkat edilmekteydi.
22 Grosul, a.g.e., s.150.
19
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polisi23, İstanbul’da böyle bir siyasi polis şubesi açmamıştır. Bu dönemde Rusya
siyasî polisinin Avrupa’daki sosyal-devrimci mahfillerin bulunduğu merkezlerde
şubeler açtığını, dolayısıyla istihbarat alanında malî olarak oldukça “fedakârlıklar”da
bulunulduğu özellikle ifade edilmiştir. Bununla birlikte İstanbul’daki Rus devrimci
mültecilerin faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, Rusya’nın haricî güvenlik birimleri,
yerel güvenlik güçleriyle daha fazla işbirliği yolunu arayacaktır. 1888 Nisanı’nda
Rusya elçiliği, İstanbul’da Rus devrimcilerin yasa dışı eylemleri için uygun bir zemin
bulunduğundan dolayı yasal yaptırımlardan kaçabilecekleri ve hatta Rusya aleyhine
eylem hazırlıkları yapabilecekleri müsait bir ortam bulunduğu dolayısıyla
İstanbul’daki Rusların sürekli ve dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiği
konusunda St.Petersburg’daki polis departmanını uyarmıştı. Ancak belirtildiği gibi
böyle bir polis şubesinin açılması, Nelidov’un ısrarlarına rağmen yine
ertelenecektir.24
19. yy.ın sonunda Balkanlardaki Rus ihtilâlci kolonisinin izini süren Grosul’e göre,
Rus devrimci firari Vladimir Vladimiroviç Lutskiy’nin 1887 Nisan’ında kendisine bir
İngiliz ticari gemisine kabul izni verildiği haberiyle birlikte İstanbul’a davet
edildiğine ilişkin bir telgraf almasıyla birlikte İstanbul’a geldiği istihbaratı Ruslara
ulaştı; ancak haber gerçek değildi. Vladigerov isimli Romanya’daki bir Rus polis
ajanı, 1888 Kasımında siyasî suçluların kendilerine Şark’ta İstanbul’u merkez
seçtiklerini, Romanya’daki bütün devrimci ahbapların yaz sezonu boyunca
İstanbul’u ziyaret ettiklerini, yani Arbore, Doktor Pyotr, Knez Çerkezov25 ve
Bulıgin’in İstanbul’a gittiklerini, bu şehirdeki Bulgar sefaretinden öğrenmeyi
başardığını yazmaktaydı. Dolayısıyla Balkanlardaki Rus devrimci örgütlenmesinin
önemli bir ismi olan Lutskiy’nin de gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde
durulmaktaydı; 1888 Başında Lutskiy, muhtemelen Narodnya volya örgütünün
verdiği özel bir görevle İstanbul’a gitti; Lutskiy’nin Osmanlı yollarında mühendis
olarak işe alındığını öğrenen Polis departmanı, aynı yılın Eylül ayında birçok
devrimcinin Lutskiy’nin yardımıyla, batık bir geminin çıkarılması bahanesiyle
Bâbıâli ile yüklü bir miktarda ücret karşılığında anlaşıp İstanbul’a gittiklerini, bu
paranın da yarısını Rus siyasî mültecilere yardım olarak vereceğine söz verdiğini
yazmaktadır. Lutskiy, bir süre İstanbul’da yaşadıktan sonra Bulgaristan’a
dönmüştür. Sofya demiryollarında mühendis olarak çalışmış, ardından Burgaz liman
19.yüzyılın ikinci yarısında ülke dışındaki Rus siyasî mülteci ve firarilerinin merkezi öncelikle
İngiltere, İsviçre, İtalya ve Fransa’ydı. Çarlık gizli polisi ise faaliyetlerini bu ülkelere
yoğunlaştırmış, Osmanlı ve Balkanlar bu nedenle ikinci planda kalmıştır. Detaylı bilgi için
bkz., Frederic S. Zuckerman, The Tsarist Secret Police Abroad: Policing Europe in a Modernising
World, New York: Palgrave Macmillan, 2003, ss.73-150.
24 Grosul, a.g.e., s.151. Böyle bir temsilcilik, daha sonra açılacaktır. 1910 ila 1914 arasında Byuro
zaveduyuşego zagraniçnoy agenturoy departmanta politsii v Konstantinopole olarak açılacak bu
şubede, 1910’dan sonra İstanbul’da faaliyet gösteren Rus anarşist ve sosyalistlerle ilgili
takibat yapılacaktır.
25 Bu muhtemelen Osmanlı kayıtlarına anarşist Prens Çerkezof olarak girmiştir; Prens Çerkezof
adlı anarşistin padişah aleyhine Londra’da kitap bastırıp İstanbul’a göndermesi;
BOA.HR.SFR.04, 381/28 (27.11.1902). “Londra’da Prens Çerkezov namında anarşist bir
Ermeni’nin on güne kadar şevketmeâb efendimiz hazretleri aleyhinde Fransızca bir kitab
neşr ve bir İngiliz vapuruyla memâlik-i şâhâneye irsâl ve tevzii ve yine anarşistlerden ve
Sibirya kaçaklarından olub…”
23
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inşaatında iş bulacak ve bir gaz motoru icat edecektir. Bu süreçte devrimci
faaliyetlerden daha uzak duran Lutskiy’nin peşini Çarlık polisi yine de
bırakmayacaktır. Sahte bir telgraf yoluyla İstanbul’a davet edilen Lutskiy, Osmanlı
jandarmalarının yaptığı operasyon sonucu yakalanıp, Rus elçiliği görevlileri
marifetiyle Rus ticaret gemisi Nahimov’a teslim edilip, elleri ayakları bağlanmak
suretiyle dövülüp, ardından Odessa’ya gönderilecektir. Lutskiy’nin yakalanması,
yalnızca Rus devrimci mülteciler tarafından değil, birçok ülkede demokratik hakları
savunanlar tarafından protesto edildiği dikkat çeker. Özellikle Bulgar kamuoyu, son
derece tepki göstermiştir.26 Bu dönemde İstanbul’daki Rus devrimci kolonisinin,
Gürcü Nakaşidze ve Kikodze dâhil olmak üzere Narodnya volya’nın uzantısı
örgütlerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.27

26

27

Grosul, a.g.e., s.151. Lutskiy adlı şahsın yakalanışıyla ilgili olarak ayrıca BOA.HR.SYS.60/37
(10.02.1891); ayrıca bkz., BOA.Y.PRK.TKM., 20/13 (8 Cemaziyelahir 1308/19 Ocak 1891).
Lutskiy, Osmanlı kayıtlarına nihilist olarak geçmiştir. Lutskiy’nin yakalanması, Amerika’da
dahi basına yansımıştır; Tribune Gazetesi’nde çıkan haber için bkz., BOA.HR.SYS.60/37 (10
Şubat 1891, Mavroyani’den Said Paşa’ya).
Grosul’ün yaptığı araştırmalara göre bu yıllarda bazı Rus devrimcilerin, İstanbul’da farklı
işler yaptıklarına ilişkin bazı işaretler vardır; örneğin Toluzakov isimli bir ihtilâlcinin
İstanbul’da bir süre kefir işletmesi kurmaya çalıştığı, ancak başaramadıktan sonra
Romanya’ya gidip üniversiteye kaydolduğu görülür. Yine İstanbul’da Belov isimli bir başka
Rus ihtilâlcinin ismine daha rastlanır; 1880’lerde İstanbul’da bulunan bir diğer Rusyalı
devrimci, A.S.Zlotnitskiy’dir. Zlonitskiy, Varşova Üniversitesi’nden sosyalist ihtilâlci bir
talebeydi. Şarkî Rumeli Vilâyetinde Adliyede bir süre çalışan Novitskiy (yahut İ.Goldsmith)
de Rusya kökenli olan ve 1885-1886 olaylarından sonra İstanbul’da bir süre kalan Rusyalı
ihtilâlcilerdendir. Hatta bu süre dâhilinde Rusya konsolosluğunda memur olarak çalışan
Novitskiy, daha sonra revolyutsioner faaliyetlere bulaşmasından dolayı tutuklanmıştır.
Lutskiy’nin İstanbul’dayken bağlantılı olduğu diğer bir Rus devrimci olarak karşımıza
Burtsev çıkmaktadır. Grosul’un sivil polis kayıtlarından çıkardığı bu isimlerin, bir şekilde
Narodnya volya’nın uzantısı örgütlerle bağlantılı olduklarını düşünmek yerinde olacaktır.
İstanbul’daki Rus ihtilâl kolonisinin Gürcü ve Ermenileri de içerdiğini belirtmek gerekir.
Gürcü ihtilâlcilerden birisi olan Kikodze dışında başka mülteci devrimciler de olduğu,
Lutskiy’nin meşhur Rus sosyalist Lavrov’a yazdığı bir mektubundan anlaşılmaktadır. 3 Ocak
1889 tarihli bu mektupta, İstanbul’daki posta adresi olarak Aleksandr Garakanidze adında
bir Gürcünün adresini yazmıştır. Aynı dönemde yakalanan Rusya’dan gelmiş olan Gürcü
devrimcilerden bir diğeri, Meliton Konstantinoviç Nakaşidze’dir. Nakaşidze, 1870-80’lerde
Rus devrimci hareketlerinde oldukça bilinen bir simâdır. 1875’de Kafkasya’dan Çarlık
polisinin elinden Simferepol’e kaçmış, oradan Odessa’ya geçmiş, bir süre burada
saklandıktan sonra 1885’te Osmanlı İmparatorluğu’na kaçmıştır. İstanbul’da Gürcü devrimci
Kikodze ile bağlantı kurduğu düşünülmektedir. 1890 Aralık’ında İstanbul’da 18 Gürcü
ihtilâlci yakalanmıştı ve Çarlık yetkilileri, Osmanlı yönetiminden Nakaşidze’nin iadesini
talep etti. Trabzon’daki Rus konsolosluğunun Nakaşizde’nin talebi ile ilgili Valiliğin Hariciye
Nezaretine gönderdiği ilgili belge; BOA.HMŞ.İŞO.168/13 (24 Mart 1886). Rusya elçiliği de bu
talebi yinelemiştir. Lâkin Osmanlı makamları nihayetinde Nakaşidze’nin Osmanlı tabiiyetine
geçtiği gerekçesiyle bu talebi reddedecektir.. Bunun üzerine Rus siyasî mültecilerin uzunca
bir süre yalnızca bir geçiş güzergâhı olarak gördükleri İstanbul’daki konumlarını
güçlendirdikleri, Çarlık otoritelerinin dikkatinden kaçmayacaktır. Zamanla narodnovolçeskiy
çevreler; yani 1879’da zemlya i volya’dan ayrılan narodnaya volya örgütünün farklı
uzantılarının İstanbul başta olmak üzere Osmanlı topraklarında dolaştığı görülür. Hatta
Lutskiy örneğinde olduğu gibi, Pyort Lavroviç Lavrov başta olmak üzere Rus narodnik ve
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İstanbul’da 1880’lerin sonunda ve 1890’larda bazı Rus devrimcilerin birbirinden
farklı iş kollarında çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle Osmanlı makamları,
İstanbul başta olmak üzere diğer vilâyetlerde, Rusya kökenliler hakkında 1880’lerden
itibaren daha sıkı bir takibat başlatacaklardır. Bu noktada çalışmak için Osmanlı
topraklarına gelen Ruslar hakkında St.Petersburg’daki elçilik aracılığıyla zaman
zaman bilgi talep edildiği görülmektedir. Örneğin St.Petersburg’daki Osmanlı
elçiliği, Dâhiliye Nezâretinin Şark Demiryollarında çalışan Rus vatandaşları
hakkında talep ettiği güvenlik tahkikâtı uyarınca, St.Petersburg polisi nezdinde
zaman zaman soruşturmalar yapmaktaydı. Bu soruşturmalarda Bâbıâli’nin isimlerini
bildirdiği İstanbul’daki Rusya vatandaşlarının, siyasi olarak tehlikeli kategoride yer
alıp almadıkları ve ihtilâlci örgütlerle bağlarının olup olmadığı sorulmaktaydı.28
Eylem yoluyla propaganda metodunun, yani siyasi terör faaliyetlerinin de Bulgarlar
ve özellikle Ermeniler örgütlerine, Rusya’dan gelen Rus Ermenileri aracılığıyla
girdiğini ileri süren bazı tezler vardır; zira 1880’lerin başından itibaren Rus
devrimciler, Çar II.Aleksandr’a yönelik suikastleriyle bu metodun devrimciler
arasında dünyada oldukça ses getirdiğini görmüşlerdi. Bir sosyalist örgütlenme olan
Hınçak’ın Rus Narodnaya volya ile bağlantıları, Louis Nalbantyan dâhil bu
hareketlerin tarihi üzerine çalışan birçok tarihçilerin vurguladığı bir konudur.29 Bu
bağlamda Osmanlı topraklarına Rusya’dan gelen Polonyalı, Rus, Gürcü ihtilâlciler
dışında, bazı nihilist, sosyalist ve anarşist Rus Ermenilerine değinmek gerekir.30
Bu noktada Merzifon’da derdest ile Samsun Rusya konsolosunun muhafaza edecek
mahal olmaması nedeniyle hükûmete teslim edilip, nihayetinde Rusya’ya
gönderilen, Rus vatandaşı Ermeni nihilist Chemavend’in takibâtına bakılabilir.
Chemavend vak’ası, 1894 yılının başlarında Osmanlı mülkî makamlarının ve
hariciyesinin gündemini meşgul eden bir konuydu. Nitekim Bâbıâli’ye göre bu
nihilist Ermeni’nin, Sosyalist bir örgüt olan Hınçak ile bağlantısı olduğu şüphesi
yanında, Rusçuk’ta temerküz etmiş olan Ermeni Nihilist örgütüyle bağlantısı olduğu
yönünde şüpheler de vardı. Rusya’ya gönderildikten sonra da Osmanlı topraklarına
geri dönmemesi için de gerekli tedbirlerin alınması yönünde dâhilî ve haricî
sosyalist hareketin çok önemli liderleriyle İstanbul’dayken yazıştıkları, onların kitaplarını
İstanbul’a getirttiklerini görmekteyiz. Bu yazışmaların içeriklerinden İstanbul’daki Rus siyasî
mülteciler ve sürgünlerin (izgnanniki) yaşamlarıyla ilgili bazı bilgi kırıntılarına ve
fragmanlara ulaşmak mümkündür; örneğin Lutskiy, Lavrov’dan İstanbul’da sürgün Gürcü
devrimci bir ailenin çocuğunun Fransa’dan okutulması için yardımlarını talep etmiştir. Bu
ihtilâlciler hakkında bu bilgilere Grosul’un çalışmasından ulaştık. Bkz., Grosul, a.g.e. s.151 vd.
28 Örneğin bkz.,
BOA.HR.SYS.1759/2, lef 13 (10 Aralık 1898, St.Petersburg, Hüsnü Bey’den
Tevfik Paşa’ya). Muhtemelen Avrupa kökenli şüpheliler için de bazen St.Petersburg’a
sorulmaktaydı; Dersaadet Rıhtım Şirketinde çalışan iki kişi hakkında bkz.,
BOA.HR.SYS.1759/2, lef 28 (23 Mart 1899, St.Petersburg, Hüsnü Bey’den Tevfik Paşa’ya);
BOA.HR.SYS.1759/2, lef 44 (17 Haziran 1899, St.Petersburg, Hüsnü Bey’den Tevfik Paşa’ya)
29 Nalbandyan, a.g.e., ss. 137-142; 149-151.
30 Özellikle 1890’larda Rusya’dan Osmanlı İmparatorluğu’na nihilizmin taşıyıcıları olarak
Ermeni ihtilâlcileri görmekteyiz. Mesela Rusya’dan gelen Ermeniler, İstanbul’da bir nihilist
komitesi kurmak peşindedirler. “Ermeni fesedesinin Dersaadet’de bir komitesi bulunub
efrâdının ekseriyesi Rusya’dan gelmiş ve bu komiteye “nihilist” tertibi üzere harekete karar
virüb tertîb-i mezkûre üç nev olarak silâh ve eczâ-yı nâriyye emtiyâ-yı vesâil ile mazarrât
ikâ’ında bulunmuş olduğu…” BOA.Y.EE.156/38 (24 Ağustos 1310/5 Eylül 1894).

158

SİYASÎ FİRARİLERDEN İHTİLÂL AJANLARINA

makamlara gereken talimatlar gönderildi.31 Osmanlı idarecilerinin Chemavend’i aynı
zamanda bir iyi niyet gösterisi olarak Rusya’ya teslim etmesine müteakip,
mütekabilen Trabzonlu bir Ermeni ihtilâlcinin de Osmanlı hükûmetine teslimini
talep edeceğine de ayrıca değinmek gerekmektedir.32 Osmanlı topraklarına gelen
Nihilistlerin bazılarının posta vapurlarını kullandığı, Osmanlı arşiv kayıtlarından
ulaşılan bir diğer husustur.33 Dolayısıyla Chemavend gibi birçok nihilist, Rus
diplomatik temsilcileri aracılığıyla Rus kolluk kuvvetlerine teslim edildikleri
Odessa’ya gönderildikten sonra da Osmanlı makamları, bunların bir şekilde geri
dönmelerinin engellenmesi konusunda şehbenderliklerini sıklıkla uyarma ihtiyacı
hissetmiştir.
1890’ların başında İstanbul’da eylem yapmak maksadıyla Rusya’dan gelen bazı
Ermeni nihilist örgütlerin oldukları arşiv kayıtlarına girmiştir. Örneğin Bükreş
üzerinden Osmanlı topraklarına sızmaya çalışan ve Romanya üzerinden İstanbul’a
dinamit göndermek üzereyken tespit edilen ve İbrail’de yakalanan Rusya vatandaşı
olan Ermeni kökenli nihilistlere rastlanmaktaydı. Rusya’daki Ermeni nihilist
örgütlenmesinin Rusçuk, Odessa, Bükreş gibi merkezlerde hücreleri olduğu, bu
hücrelerin yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’na yönelik değil, bazı Balkan devletlerine
yönelik komplolarda Balkan kökenli nihilistlerle de işbirliği hâlinde çalıştığı
düşünülebilir. İstanbul’a dinamit ve bomba göndermek isteyen Rusya kaynaklı
Ermeni nihilist örgütünün takibatı hususunda Bâbıâli, St.Petersburg’dan gereken
adımları atmasını beklemekteydi. Diğer yandan bu tür faaliyetler, bu örgütlerin
İstanbul’da da gizli bir kolu olduğunu düşündürtmektedir.34 1890’larda Odessa
üzerinden İstanbul’a deniz yoluyla kaçmak isteyen Rusya Ermenilerinden nihilistlere
çoğu zaman rastlanmaktaydı. Örneğin 1894 yazının son günlerinde, Odessa’daki
Osmanlı konsolosluğuna Said Paşa’dan gönderilen bir talimatta; Sevastopol
konsolosluğundan ulaşan bir istihbarata göre Nişan Artinof isimli bir nihilistin
Odessa’dan İstanbul’a geleceği ve bunun çıkışının engellenmesi konusunda gerekli
tedbirlerin alınması ifade edilmekteydi. Hatta Nişan Artinof’un fotoğrafından
Nihilist Chemavend’e benzemesi dolayısıyla aynı kişi olabilecekleri dahi Osmanlı
makamlarının gözünden kaçmamıştı.35 Odessa, 19. yy.ın sonunda ve 20. yy.ın
başında Karadeniz’in en kozmopolit şehri olması vasfıyla Rusya’da Çarlığın siyasî
polis takibatından kaçan ihtilâlci firariler ve ajanların adeta cirit attığı bir merkezdi
ve Rusya’dan Avrupa’ya veya komşu ülkelere firar etmek isteyen anarşistler,
nihilistler veya sosyalistler için de ideal bir çıkış noktasıydı. Bu şehirden İstanbul’a

BOA.A.MKT.MHM. 718/2. Bu dosyada önce nihilist olarak tanımlanan, lâkin daha sonra
Ermeni sosyalist örgütü Hınçak ile bağlantısından şüphelenilen Chemavend’in yakalanma ve
geri gönderilmesi ile ilgili Osmanlı mülkî ve haricî makamlarıyla yapılan uzun yazışmalar
vardır. Sosyalist Hınçak ile bağlantı hususunda ayrıca bkz., HR.SFR.01 97/16 (17.09.1894).
32 BOA.A.MKT.MHM. 718/5.
33 Mesela bkz., BOA.Y.PRK.ŞH. 2/56 (27 Eylül 1302/ 9 Ekim 1886). “Bu hafta İngiliz posta
vapuruyla Rusya nihilistlerinden Konstantin nâmında bir şahsın Dersaâdet’e vürûdu haber
alınmasıyla derhâl derdest olunarak Beğoğlu mutasarrıflığına i’zâm ve teslim olunduğu…”
34 BOA.HR.SYS.2747/4 (25.04.1892, Said Paşa’dan Hüsnü Paşa’ya).
35 BOA.HR.SYS.2770/42 (20 Ekim 1894,
Fevzi Bey’den Said Paşa’ya). Dolayısıyla Osmanlı
şehbenderliği, Chemavend’e müşâbeheti yüzünden ilk başvurusunda vize vermemiş ancak
İstanbul’a geçip geçmeyeceğini de yakından takip etmiştir. BOA.HR.TO.351/64 (15.10.1894).
31

159

ÖZHAN KAPICI

düzenlenen deniz seferleri dolayısıyla böylesine kriminal profillerin Osmanlı
toprakları, geçiş güzergâhı hâline gelebilmekteydi.
1894 Temmuzu’nda yaşanan bir başka mesele dolayısıyla, Avrupalı bazı
sosyalistlerin de Rusya üzerinden Osmanlı İmparatorluğu’na geldiklerini yahut firar
ettiklerini öğrenmekteyiz. “Sosyalist olmak töhmetiyle Fransa’dan tard edilenlerin Rusya
ve Romanya’ya gitmiş olduğu halde oralarca kabul olunmaması cihetiyle Dersaadet’e geldiği
ve bir işle iştigâl etmeyüb dâima ahvâl-i siyasiyye tâkibinde bulunduğu anlaşılmasıyla
hakkında tahkikât icrâsına teşebbüs edilmiş olan “Renö veled-i Rossi” nam şahıs hakkında
vâki olan ahz ü iş’ar üzerine Fransa gibi Cumhuriyetle idare olunan bir memleketden bile tard
edilmiş olan merkûmun ve emsâli sosyalist ve anarşistlerin memâlik-i mahrûse-i şâhâneye
gelmeleri asla ruhsât-ı cevâz olmayub bu babda arz u istizâna bile mahall-i hâcet
olmadığından merkûm Reno’nun ve bundan böyle memâlik-i şâhâneye gelecek bu misillü
anarşist ve sosyalist makûlesi kesânın kendülerine rû-yı kabul gösterülmeyüb… hemen def’
ve teb’îd edilmeleri...”36 gibi kayıtlar, Avrupa’dan Rusya’ya firar etmiş olan kimi
ihtilâlcilerin de Rusya üzerinden Osmanlı İmparatorluğu’na geldiklerini
göstermektedir. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında siyasî firarilerin, özellikle
anarşistlerin çeşitli yollardan sık gidip gelmesi, her iki devletin bir bakıma ortak bilgi
paylaşım mekanizmaları oluşturmasını gündeme getirdi. Devrimcilerin her iki ülke
arasında dolaşımı, 1898 Roma Konferansı’nda alınacak kararlar uyarınca siyasî
firarilerin ve suçluların iadesi antlaşmasına her iki devletin de taraf olmasını
beraberinde getirecekti.
1890’larda Osmanlı İmparatorluğu’na Rusya’dan gelen bilhassa Ermeni kökenli
sosyalist, nihilist ve anarşist çevrelerin Narodnaya volyadan esinlenerek
gerçekleştirdikleri örgütlü veya bireysel şiddet eylemleri karşısında Osmanlı
hükûmeti, 1898 yılında Roma’da toplanan anarşizm karşıtı uluslararası konferansa
katılıp, alınan kararlara taraf olma ihtiyacı hissettiği gibi, 1904’de de St.Petersburg
Protokolüne imza atarak, siyasî suçluların ve şahısların karşılıklı iadesi konusunda
Rusya ile anlaşmıştır.37 Böylelikle Osmanlı ile Rusya imparatorlukları, 20. yy. başında
siyasî suçlu ve firarilerin iadesi, bu tür radikallerin takibatında işbirliğinin yollarını
arayacaklardır.

36
37

BOA.DH.MKT.2068/45, (27 M 1312/ 31 Temmuz 1894).
Bu konunun Osmanlı boyutu hakkında detaylı bilgi için bkz., İlkay Yılmaz, Serseri, Anarşist ve
Fesadın Peşinde: II. Abdülhamid Dönemi Güvenlik Politikaları Ekseninde Mürur Tezkereleri,
Pasaportlar ve Otel Kayıtları, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014, ss.98-126. 1898 Roma
ve 1904 St.Petersburg Konferanslarının ayrıca küresel boyutu hakkında bkz., Richard Bach
Jensen, The Battle against Anarchist Terrorism, An International History 1878-1934, Cambridge:
Cambridge University Press, 2014, ss. 131-184; 259-294.
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EKLER

BOA.HR.SYS.1798/80 (Herzen’in gizlice İstanbul’a geçeceği hakkında rapor)

BOA.HR.HMŞ.İŞO.168/13 (Nakaşidze’nin iadesi talebi hakkında)
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(AMAE, CP Turquie, vol.502, folio 48). Osmanlı
topraklarına sızan Rus devrimcilerin önemli bir merkezi
olan Bulgaristan’da yerleşen Rus anarşistler hakkında.

BOA.HR.SYS.60/37 (Lutskiy’nin derdest edilmesi hakkında)
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARŞİV BELGELERİ
IŞIĞINDA İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE
SOVYETLER COĞRAFYASINDA UKRAYNA KAFKASYA VE
TÜRKİSTAN’A YÖNELİK PANTÜRKİZM/PANİSLAMİZM
FAALİYETLERİ VE TÜRKİYE
B A YRAM BA YRA K DAR *

Sovyetler Birliği’nde yaşayan Türk halkları ve Panturancılık konusu, özellikle de
İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki Panturancılık faaliyetleri, Türk kamuoyu tarafından
sıkça duyulan, aynı zamanda pek çok soruyu da ihtiva eden ve konjonktüre göre
kimi zaman dinlenmeye bırakılan ve/veya güncellenen uluslararası bir meseledir.
Bilindiği üzere Panturancılık, Birinci Dünya Savaşı arefesinde ve savaş sürecinde
olduğu kadar İkinci Dünya Savaşı yıllarında da gündemde olan, hâttâ, yaygın
bilinen tanımıyla Nazi hükûmetinin Sovyetlere karşı yürüttüğü savaşta taktik bir
enstrüman olarak kullanılan sosyo-politik bir konudur.
Tarihî tanımıyla Ulu Türkistan ile ilgili çalışmalarda bulunan Franziska Torma’nın
özetlenen şu sözleri konuya katkı sağlaması açısından önemlidir: Panturancılık
hareketinin tarihsel temellerini yansıtması açısından, siyasi tarih yazımının, Birinci
Dünya Savaşı sürecinde 1916’dan itibaren doruk noktasına ulaştığı belirtilir. Orta
çaplı ülkelerin destekleyeceği büyük bir Orta Asya İmparatorluğu fikri, Hindistan’daki
İngiliz işgalini tehdit edeceği gerekçesiyle en çok İngiliz analizcileri ürkütmüştür.
Alman Doğu Cemiyeti bünyesinde kurulan ve başkanlığını Fritz Machtscheckʹin
yaptığı Nasyonal Sosyalist nitelikli Türkistan Çalışma Grubu, İkinci Dünya Savaşı
yıllarında bugünkü Türkî cumhuriyetlerin coğrafyasını tanımlayan Türkistan ile
ilgili etnik ve jeolojik araştırmalarda bulunmuş ve bunları Sovyetler Birliği’ne karşı
kullanmıştır. Bu konudaki ideolojik nitelikli araştırma ve çalışmalar, Türk-Tatar
halkları konusunda uzman olan Gerhard von Mende tarafından Federal Almanya
Cumhuriyeti dönemine kadar sürdürülmüştür1.
Pantürkizm ve Panislamizm konusu İkinci Dünya Savaşı sürecinde Nazi
Almanya’sının Sovyetler Birliği’ne saldırısını -22 Haziran 1941- takip eden sürede
Alman Dışişleri Bakanlığı belgelerinde yer almıştır. Konuyla ile ilgili 1941 yılına ait
belgelerden en önemlilerinden biri Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Franz von

*
1

Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye.
Sezen Kılıç, “Alman Gizli Belgelerinde Panturan Faaliyetleri”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih
ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Sayı: 7), 2012, s. 189-204.

163

BAYRAM BAYRAKDAR

Papen tarafından Alman Dışişleri Bakanlığı’na iletilen 14 Temmuz 1941 tarihli siyasi
bir rapordur. Papen, bu raporunda Alman-Sovyet savaşının başlamasından
Türklerin duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra, savaşın Kafkasya’ya doğru
genişlemesi olasılığı durumunda Türkiye’nin bir Turan devleti ve/veya federasyonu
kurulmasını ön gördüğünü Harp Akademisi Komutanı General Ali Fuat Erden’in
sözleriyle aktarmıştır:
“Türkiye, Hazar Denizi’nin doğusunda bağımsız bir Turan devletinin kurulmasını en iyi çözüm
olarak görürken, Türklerle az veya çok akraba olan soyların Kafkasya’da bir federasyon kurmak
istemesini memnuniyetle karşılar. Kafkasya’da kurulacak böyle tampon devletler, Türkiye’yi
ekonomik olarak güçlendirecekleri gibi Rus baskısından da koruyabilir.”2

Türk hükûmetinin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığının anlaşılmadığı Erdenʹin
bu sözlerinin benzerini Alman Dışişleri Müsteşarı Freiherr Ernst von Weizsäcker,
kendisine yeni Türk büyükelçilik müsteşarını tanıştırmak üzere gelen Büyükelçi
Hüsrev Gerede’den duyduğunu, 5 Ağustos tarihli notunda şöyle anlatmaktadır:
“Büyükelçi, hemen konuşmayı Sovyet Rusya’daki Türk kökenli etnik gruplara getirdi ve bu Türk
kökenlilerle bir Sovyet karşıtı propaganda imkânına dikkat çekti. Daha sonra Kafkas halklarının ileride bir
tampon devlet oluşturabileceğini ve Hazar Denizi doğusunda da bağımsız bir Turan devleti
oluşabileceğini söyledi.(…) Görüşleri tesadüfî değildi; çünkü, bunlar Ali Fuat Erden’in von Papen’e
ilettiği görüşleriyle tamamen örtüşmekteydi”.

O dönemde Türkiye’de gerek Türkiye’nin savaş yıllarındaki iç ve dış politikası
gerekse sergilemeye çalıştığı tarafsızlık tutumu birçok araştırmaya konu olmuştur.
Bu politikanın belki de tek istisnası İkinci Dünya Savaşı ve Türk Dünyası konusu
teşkil etmektedir. Diplomatların incelemeleri3 ve anıları dışında konuyla ilgili
bugüne kadar, devletin resmi yazışmalarını yansıtan askeri ve/veya siyasi belgeleri
tarihçiler ve genelde araştırmacılar tarafından değerlendirilmiş olmadığı gibi,
ATASE’de, Türk-Alman ilişkilerini kapsayan ve yansıtan yayımlanmış belgeye
henüz rastlanmadı; kim bilir, eğer bir şekilde söz konusu belgeler kaybolmadıysa
konuyla ilgili dokümanlar herhâlde tasnif sırasını bekliyor olmalı!

Kılıç, “Alman Gizli Belgelerinde Panturan…,” s. 189-204.
Harp Akademisi Komutanı Ali Fuat Erden, (1882-1957), 1882’de İstanbul’da doğdu. 1900’da
Mühendishane-yi Berr-i Hümayun’u, 1903’te Harp Akademisini bitirdi. Farklı askeri
birliklerde kurmaylık görevinde bulundu. 1913’te Paris Askerî Ataşeliği’ne gönderildi. I.
Dünya Savaşı başlar başlamaz yurda döndü. 1916’da Kanal Harekâtı’nda 4. Ordu Komutanı
Cemal Paşanın Kurmay Başkanı oldu. 1917’de 8. Kolordu Komutanlığı’na atandı. I. Dünya
Savaşı sonunda yakalandığı hastalığı nedeniyle Türk Kurtuluş Savaşı’na katılamadı. Savaştan
sonra Konya’da Harp Tarihi Şubesi’nde ve çeşitli kolordu komutanlıklarında bulundu;
1930’da Harp Akademisi Komutanlığı’na atandı. Orgeneralliğe yükseldi. Askerî Yargıtay
Başkanlığı yaptı. 1957’de İstanbul’da vefat etti. Erden Paşanın, Paris’ten Tih Sahrasına (1949),
Atatürk (1952), Inönü (1952) gibi önemli eserleri bulunmaktadır. Bkz., Giray Saynur Derman,
“İkinci Dünya Savaşı’nda Kırım Türklerinin Siyasi Faaliyetleri”, İkinci Dünya Savaşı ve Türk
Dünyası,(Yayına Hazırlayan: Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu), Türk Dünyası
Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul 2016, s. 38.
3 Kamuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1953), Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara 1991;
Suat Bilge, Güç Komşuluk Türkiye Sovyetler Birliği İlişkileri (1920-1964), Türkiye İş Bankası
Yayınevi, İstanbul 1992.
2
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İkinci Dünya Savaşı Arefesindeki Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye
İkinci Dünya Savaşı’na doğru giden süreç, 1933 yılını izleyen dönemde özellikle belli
başlı devletlerde ve genelde tüm dünyada hız kazandı. Milletler Cemiyeti (MC)’ne
üye olan ülkeler teker teker cemiyetten ayrılmaya başladılar. Japonya 1931’de
Mançurya’yı işgal etti. 1933’te Almanya ve Japonya MC’den çekildi. Japonya
Mançurya işgali nedeniyle, Almanya ise Versay antlaşmasının getirdiği ağır
yükümlülükten kurtulmak için ayrılışı bir fırsat gördü ve 1935 yılında Versay
antlaşmasının silahsızlandırmayla ilgili hükümlerini tanımayacağını ilân etti4.
Gelişmeler böyle olmakla birlikte, Almanya’nın henüz Türkiye’yi rahatsız edecek bir
talebi bulunmamaktaydı. Türkiye’ye ilk tehdit İtalya’dan geldi.
Türkiye, 1930’ların başında, Mussoli’nin önderliğindeki İtalya’nın dış politikasını
kaygıyla izliyordu. Mussolini 1934 Martı’nda İkinci Beş yıllık Faşist Kongresi’de yaptığı
konuşmada, İtalya’nın tarihten gelen hedefinin Asya ve Afrika’da genişlemek
olduğunu, bunun İtalyanlar için hem hak hem vazife görüldüğünü söylediğinde Türkiye,
hemen Asya ve Afrika açıklamalarında kastedilenin ne olduğunu öğrenmek istedi.
İtalya, Türkiye’nin hedef alınmadığını belirtmekle yetindi5.
İkinci Dünya Savaşı arefesinde Türkiye, Lozan antlaşması sonucu dönemin hâkim
anlayışı ile Türk Kurtuluş Savaşı’nın getirilerine yaslanarak dış dünyada saygınlık
duyulan yeni bir devlet olarak inşa edilmişti. Lozan antlaşması, kurucuların
ağzından Avrupa’nın ortasında [Türkiye’nin]girdiği bir imtihan olarak nitelendirilmişti.
Türkiye’nin ulus-devleti kurup geliştirmek için zamana ihtiyacı vardı. Mustafa
Kemal Atatürk’ün 1 Mart 1924’te TBMM’ni açış konuşmasında; dünyada barışı tesis ve
temin edecek örgüt olarak Cemiyet-i Akvam’ın önemine değindiği Cemiyet-i Akvam, milletler
arasında ahenk ve muaveneti temin, ihtilâfâtı hak ve adalet dairesinde tetkik ve hâle medar
olacak bir müessese hâlinde tecelli ve inkişaf etmesini temenni ediyoruz şeklinde yaptığı
açıklama, Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın barışa ihtiyacı olduğu yönündeydi6.
Milli Mücadelede ve T.C.’nin inşası ve gelişimi sürecinde Türkiye hem Sovyetler
Birliği hem de Almanya ile saygın ve dengeli ilişkiler geliştirmişti; ancak, 1930’ların
ikinci yarısında Almanya’nın ve İtalya’nın dış politikalarında izledikleri revizyonist
yöntem, başta İngiltere ve Sovyetler Birliği olmak üzere Avrupa’nın diğer
devletlerinde
rahatsızlıkları
beraberinde
getirdi.
Türkiye,
Almanya’nın
önderliğindeki Mihver devletlerin saldırgan politikaları karşısında dış politikada
değişikliğe giderek 12 Mayıs 1939’da Türk-İngiliz, 23 Haziran 1939’da Türk Fransız
ortak deklerasyonları açıklandı.
Deklerasyonlar, Akdeniz’de olası bir savaş çıkarsa karşılıklı yardımlaşma ilkesine
dayanıyordu. Bu ittifaklar, Sovyetler Birliğinde memnunluk yarattı. İzvestiya
gazetesinde anlaşmaları öven yazılar yayımlandı7.

Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, METU Pres, Ankara
1988, s. 101; İlhan Tekeli-Selim İlkin, İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si, İletişim Yayını, İstanbul
2017, s. 47.
5 Baskın Oran, Türk Dış Politikası (1919-1980) I, İletişim yayınları, İstanbul 2001, s. 295.
6 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayımı, İstanbul 1945, s. 319.
7 Kamuran Gürün, Dış İlişkiler ve Türk Politikası (1939’dan Günümüze Kadar), AÜ Siyasal Bilgiler
Fakültesi yayınları, Ankara 1983, s. 57.
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Almanya’nın Yeni Düzen Doktrini
Türkiye’yi yönetenlerin İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını anladığı ve sonuçlarını da
kestirmeye başladığı sırada, Nazi Almanya’sı, Türkiye’yi ve Balkanlar’ı etki alanı
içine almakla birlikte ekonomilerini de kendisine bağlamak için ciddi çaba
gösteriyordu. Bu amaçla geliştirdikleri Yeni Düzen Doktrinini uygulamaya koydular.
Nazilerin Yeni Düzen Doktrini, 19. yüzyılın sonunda Friedrich Ratzel’in siyasal
coğrafya çalışmasında getirdiği organik devlet ve toplum modelinin mekânsal yönünün
yeniden tanımlanmasıyla geliştirilen lebensraum/yaşam alanı kavramına dayanarak
inşa edildi8. 1924’te eski bir general olan Münih Üniversitesi profesörlerinden Karl
Haushover, Darülfünun reformu sürecinde Coğrafya Enstitüsü kurmak için 1915’te
İstanbul’da bulunan Erich Obst ve Hermann F. C. Lautensach gibi coğrafyacıların
katkısıyla Zeitschrift für Geopolitik/Geopolitik Dergisi’ni çıkarmaya başlamıştı.
1939’da Kurt Vonwinkel’in, bu dergide Almanya’nın yaşam alanını tanımlarken üç
farklı alanı betimleyen bir perspektif geliştirdiği fark edilir:
Bu alanların birincisi ve merkezde olanı, kuşkusuz Almanların yaşamakta olduğu
coğrafya idi. İkincisi, Almanlarla birlikte Alman kültürünün tesir ve nüfuzu altında
bulunan toplulukların yaşadığı yerlerden oluşmaktaydı. Üçüncüsü ise Almanların
azınlıkta olduğu, ama, kültürel ve ırksal üstünlükleri nedeniyle diğer grupları yönetmek
hakkının olduğu fikrinin dayatıldığı geri kalmış coğrafyaları kapsamaktaydı9.
Nazilerin geliştirmeyi tasarladıkları bu Yeni Düzen tasarımı iktisadi bunalıma
düşmeyecek bir dünya ekonomisi öngörüsünden hareket ediyor ve kendi kendine
yeterli/otarşik yaşam alanlarına ayrılması varsayımına dayanarak geliştirilmek
isteniyordu. Bu alanlardan biri de doğrudan Avrupa otarşisi olacaktı ve İngiliz
liberalizminin ortadan kaldırıldığı tüm Avrupa’ya iktisadi bütünlüğü sağlayacak,
Avrupalının kendi sâhasında kendi güç ve olanaklarıyla bir yaşam alanı
yaratılacaktı. Bu şekilde İngiltere’nin kıta ablukasını anlamsız hâle getirmeyi

George Tatham, “Geography in Nineteenth Century”, Geopraphy in 20th, Great Britain,
by Griffith Taylor (Author) 1957, s. 63 vd.
Birinci Dünya Savaşı laboratuarlarında gelişen İkinci Dünya Savaşı; insanoğlunun karşılaştığı
en yüksek ölüm oranlı tek konvansiyonel savaştır. Bu savaşı kavrayabilmek için Nazizm’i
irdelemek gerekmektedir. Aslında, nasyonal sosyalizm olarak da bilinen Nazizm’i,
Almanya’da Adolf Hitler tarafından ortaya atılan bir siyasi akım ve yönetim sistemi olarak
adlandırabiliriz. Aşırı milliyetçilik üzerine kurulan bu siyasi akımın temel felsefeleri;
sosyalizm, milliyetçilik, ırkçılık, anti-semitizm ve popülizmden oluşmaktadır. İnsanlığı bir
felakete sürükleyen bu sistemin temelleri 1921 yılında Adolf Hitler’in İşçi Parti’sine girmesiyle
atılmış ve hemen ardından Parti’nin lideri olmasıyla şekillenmiştir. Hitler bu süreçten hemen
sonra İşçi Parti’sinin adını Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi –NSDAP- olarak
değiştirmiştir. 4 Mayıs 1924 seçimlerinde partisi %6,5 oy oranı yakalamış ve bu tarihten sonra
oy oranlarını kademeli olarak arttırmış -1928 seçimleri hariç- ve son olarak 5 Mart 1933 de
oylarını toplamda %43,9 civarına yükseltmeyi başarmış fakat muhalefette kalmış,
koalisyondaki diğer milliyetçi liderlerin ortak kararıyla başbakan olarak belirlenmiştir.
Bkz., Bayram Kızılırmak, “2. Dünya Savaşı Yıllarında Alman Propagandası”,
https://stratejikoperasyon.files.wordpress.com/2014/05/ii-dnya-sava-yllarndaki-almanpropagandas.pdf
9 Samuel van Valkenburg, “The German School of Geography, Geopraphy in 20th, Great Britain,
by Griffith Taylor (Author) 1957, s. 103 vd.
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düşünüyordu. Bu otarşik ekonominin işleyişi, piyasa kurallarından çok siyasal
gerekliliğe dayanacaktı10.
Yeni Düzen tasarımında, Berlin-Roma eksenli bir merkez çevresinde doğal kaynaklar
ve pazar büyüklüğü açısından kendi kendine yeterli bir alanın oluşturulması bir
kabul olarak benimsenmekteydi. Almanya tarafından Avrupa, tüm Balkanlar’ın yanı
sıra Türkiye’den Afganistan’a uzanan sâhalar bir bütün olarak yeni düzenin coğrafik
sınırları içinde görülmekteydi. Almanlar’ın böyle değerlendirmelerine karşın,
tanımlanan alanlardaki ülkeler, böyle bir yeni düzenin parçası olmayı kabul
etmemekteydiler11.
Yeni Düzen stratejisi, kara hâkimiyeti teorisinin benimsenmesinden geliştirilmişti ve
fakat, kaçınılmaz olarak denizler üzerinde iddiası bulunmaktaydı. Almanya’yı
Avrupa’da sadece Ren nehri ilgilendirmiyordu; Tuna nehri ve Akdeniz bu projenin
tamamlayıcı parçalarıydı. Almanya, betimlenen tüm bu sâhalarda yer alan ülkelerde,
ekonomik güçlerin barış ve esenlik ortamında gelişeceğini, özel girişimlerin
verimliliği ve ulusal gelirin kararlılığının uzun sürede güvence altına alınacağını bir
tasarım olarak değerlendiriyordu; ayrıca, bu söz konusu alanlarda yaşayan
toplumların da gizli kalmış iyi vasıflarının ortaya çıkmasına olanak vererek kültürel
ve sosyal kalkınmalarının artacağı iddiası savunusuna yaslanmaktaydı. Almanya’nın
bu projesinin arka plânında, Hitler’in Kutsal Alman İmparatorluğu’nu diriltmek ve
Drang Nach Osten/Doğu’ya Doğru Yayılma siyasetini canlandırma arayışları erbabınca
fark edilmekteydi12.
Almanya’nın geliştirdiği bu kuramı uygulama sürecinde, ekonomik yönden dünya
krizi 1930’larda tüm ülkeleri olumsuz etkilemekteydi. Liberal Batı kapitalizmi,
durgunluk ve çöküş yaşarken bunun tek istisnası, Sovyetler Birliği ekonomisi idi.
SSCB, yeni beş yıllık planlarla son derece hızlı bir sanayileşme gerçekleşti. 1929’dan
1940’a kadar, Sovyet sanayi üretimi üç kat arttı. Sovyetlerde işsizlik bulunmuyordu.
1930-35 yıllarında, Moskova’ya küçük, ama, etkili sosyo-ekonomik Avrupalı turist
akını farklı ideolojilerden yabancı gözlemcileri, Sovyet ekonomisinin gözle
görülebilir ilkelliği, ve etkisizliği ya da Stalin’in kolektifleştirme ve kitlesel baskı
uygulamalarının amansızlığı ve vahşiliğinden daha fazla etkiledi. Söz konusu
yabancıların anlamaya çalıştıkları şey, SSCB’deki gelişmelerden kendi ekonomik
sistemlerinin çöküşü ve Batı kapitalizminin uğradığı başarısızlığın derinliği idi13.
Yaşanan kaotik süreçte Sovyet sisteminin esrarı ne idi? Bu sistemden ne
öğrenilebilirdi? Rusya’nın beş yıllık planlarını çağrıştıran plân ve plânlama sözleri
siyaset alanında kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Avrupa’nın sosyal demokrat
partileri, Belçika ve Norveç’te görüldüğü üzere plân anlayışını benimsediler.
İngiltere’de tanınmış siyasetçi ve akademisyenler, plânlı ekonominin savunusuna
soyundular. Almanya’da Naziler de plânlama fikrine sahip çıkarak bu düşünceyi
kendilerine mâl ettiler. Hitler 1933’te Dört Yıllık Plânı yürürlüğe koydu14.

Nurullah Esat Sümer, Muasır İktisat Nizamı, Ankara 1944, s. 114 vd.
Otto von Franges, Cenup Doğusu Avrupa’sındaki Tuna Devletleri ve Almanya’nın Büyük
İktisadi Sâhası”, Maliye Mecmuası, (Sayı: 20), Nisan-Haziran 1941, s. 253-284.
12 Tevfik Rüştü Aras, Görüşlerim, Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul tarihsiz, s. 253 vd.
13 Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl…., bkz., 3. Bölüm.
14 Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl…., bkz., 3. Bölüm.
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İkinci Dünya Savaşı’nın ayak sesleri belirdiğinde bile, Yıldırım Savaşı/ Barbarossa
Harekâtı (Blitskrieg) onları bir kenara fırlatıncaya kadar, İngiltere ve Fransa’nın
yatıştırmacı kesimleri Sovyetler Birliği ile ittifak yapmak adına ciddi bir biçimde
müzakerelere başlamayı hâlâ akıl edemiyorlardı. Oysa o sırada SSCB olmaksızın
savaş, ne ertelenebilir ne de kazanılabilirdi. SSCB olmaksızın, ansızın ve pervasız
biçimde Doğu Avrupa’yı kaplayan Alman saldırılarına karşı koymak gerçekten
imkânsızdı ve böyle bir durumda Londra ve Paris, savaşmak değil, olsa olsa
caydırıcılık gösterileri içindeydi. Alman orduları Polonya’ya doğru yürürken
Londra’da Başbakan Chamberlain Hitler ile Almanyaʹdaki görüşmesinde Almanların
Çekʹlere saldırmasına göz yumarak yardımcı olmuş, güçlü bir Alman devletini
kızdırmaktansa, küçük devletlerin zor kullanılarak ve/veya daha başka yöntemlerle
uydulaştırılmasına, yâni, Alman egemenliğine ses çıkarmak istememiştir15.
Tüm bu gelişme ve nedenler sonucunda, Almanya ve Sovyetler Birliği arasında, 23
Ağustos 1939 tarihinde Saldırmazlık Paktı imzalandı. Almanya ile Sovyetler Birliği
arasında imzalanan bu anlaşma, Türk dış politikası açısından ve özellikle TürkiyeSovyetler Birliği ilişkileri açısından önemli bir gelimeydi; çünkü, Türkiye, bu tarihe
kadar İngiltere ve Fransa ile savaş öncesi işbirliği görüşmeleri yaparken, Sovyetler
Birliği’nin de Almanya’ya karşı Batılı devletlerin yanında yer alacağını umuyordu.
Oysa Sovyetler Birliği Almanya ile anlaşınca Türkiye, İngiliz-Fransız bağlılığında
kalmakla Sovyetler Birliği ile ilişkilere devam etmek arasında çok zor bir seçim
yapmak gibi ikilem içinde kaldı16.
O güne kadar İngiltere ve Fransa’yla olan yakınlaşmasını sürekli olarak SSCB
dostluğuyla bağdaştırmaya çalışan Türkiye açısından bu gelişme yeni ve çok zor bir
dönem açıyordu. 23 Ağustos’taki pakt, bir Türk-Sovyet ittifakını çok zorlaştırmıştı.
Üstelik Türkiye, o güne kadar tehlikenin öncelikle Akdeniz’den, ikinci derecede de
Balkanlar’dan geleceğini düşünmüştü. Oysa şimdi Kurtuluş Savaşı’ndan beri yakın
ilişkiler sürdürdüğü Sovyetler Birliği ile yolları ayrılıyor ve değişen şartlar altında
güvenliği için iki Batılı devletin garantilerine güvenmesi gerekiyordu. Buna rağmen
Türkiye, imzaya hazır hale gelen Üçlü İttifak’a (Türkiye-Fransa-İngiltere) ters
düşmeyen bir Sovyet ittifakından umudunu kesmedi.
SSCB’yi sağlama alan Almanya’nın 1 Eylül’de Polonya’ya saldırması, 3 Eylül’de de
İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaş ilan etmesiyle İkinci Dünya Savaşı’nın
başladığı sırada, bir taraftan Türk-İngiliz-Fransız ittifakı oluşturma çabaları, diğer
taraftan da Türk-Sovyet görüşmeleri hâlâ devam etmekteydi17.
Nazi ordularının ilerlemelerine karşı Batılı devletler savaş ilân ettiler; ama, bunun
nedeni Batılı devlet adamlarının bunu istemeleri değil, Münih’ten sonra Hitler’in
izlediği siyasetin yatıştırma yanlılarının ayaklarının altındaki zemini
kaydırmasındandı. O zamana kadar Alman faşizmine karşı kayıtsız kalan kitleler,
gelişmelerin etkisiyle harekete geçtiler. Mart 1939’da Çekoslovakya’nın işgali İngiliz

Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl Aşırılıklar Çağı, (Çev., Yavuz Alogan), Sarmal Yayınları,
tarihsiz, s. 192.
16 Haluk Ülman, Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri ( 1939–1947), Ankara, 1961, s. 24–25.
17 Mustafa Aydın, “Savaş Kaosunda Türkiye: Göreli Özerklik 2,( 1939–1945)”, Türk Dış Politikası,
1919–1980, (Ed., Baskın Oran) ,İletişim Yayınevi, İstanbul 2002, s.418.
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kamuoyunu direnişe yöneltti. İngiliz ve Fransız kamuoyu, kendi hükûmetlerini,
Alman işgal ve istilâlarına karşı, direnişe mecbur etti18.
Nazilerin Avusturya’yı işgali, Çekoslovakya’daki Sudet bölgesini işgal ve ilhak
etmesi ve Danzig meselesinde Polonya ile anlaşmazlığa düşmesi ile Almanya’nın
büyük bir savaşa hazırlandığını gösteriyor ve Avrupa’nın huzurunu kaçırıyordu.
Berlin-Roma-Tokyo Mihveri, Batılı demokrat devletlere meydan okumaya başlamıştı.
Bunların baskıları arttıkça, küçük ülkelerin de tedirginlikleri artıyordu. İngiltere ve
Fransa’nın garantilerine güvenemiyorlar, bir taraftan Mihverle iyi geçinmeye
çalışırken diğer taraftan durumun gerektirdiği askerî tedbirleri alıyorlardı. Bütün
Avrupa’da meydana gelen bu huzursuzluk neticesinde Romanya’da da iç gerginlik
arttı ve kısa bir süre sonra seferberlik ilân edildi19.
Son olarak, Almanya ve Sovyetler Birliği arasında Saldırmazlık Paktı (24 Ağustos
1939) ile birlikte bir de gizli protokol imzalandı. Tipik bir saldırmazlık paktı olan bu
anlaşmanın gizli bölümünde, Doğu Avrupa’da ve özellikle Polonya ile Baltık
bölgesinde Alman ve Sovyet etki alanları belirlendi. Litvanya’nın kuzey sınırında
kalan Baltık bölgesi, yani Finlandiya, Estonya ve Letonya Sovyet nüfuz alanı
oluyordu. Litvanya Almanya’nın nüfuzuna bırakılmıştı. Bununla birlikte, her iki
devlet de Polonya’nın Vilna bölgesinin Litvanya’ya ait olduğunu kabul ediyordu.
Polonya’ya gelince, bu devlet de Sovyet Rusya ile Almanya arasında paylaşıldı.
Narev, Vistul ve San nehirlerinin meydana getirdiği çizginin doğu kısmı Sovyet
nüfuzu, batı kısmı da Alman nüfuzuna bırakılıyordu. Yine bu gizli protokolle
Almanya, Romanya’ya ait Besarabya’nın Sovyet Rusya’nın eline geçmesine izin
veriyordu20.
Almanya’nın Barbarossa Harekâtı ve Avrasya Coğrafyasındaki Yansımaları
Almanya Rusya’ya saldırmadan önce Balkanlara yöneldi. Sovyetler Birliği’ne
saldırmadan önce Hitler’i Yunanistan’a müdahale etmeye iten ana neden, İngiliz
birliklerinin, Selânik’e ve/veya Trakya üzerinden, Yunanistan’a çıkarma yapması
korkusuydu21. Nitekim Amanlarca öngörüldüğü üzere İngiliz birliklerinin Selânik’e
yaptıkları çıkarmanın ardından, Almanya 1941 Nisan’ında Yunanistan’ı işgal etti.
Almanların ani sarma harekâtı sonucu, Balkan devletlerinin kendi aralarında ve
İngiliz birlikleriyle olası irtibatını kesmiştir. Bu durum Yunanistan’daki direnişin
hızla çökmesine neden oldu. İngiliz ve Müttefik kuvvetlerin büyük bir bölümü,

Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl…., s. 192.
Giray Saynur Derman, “İkinci Dünya Savaşı’nda Kırım Türklerinin Siyasi Faaliyetleri”, İkinci
Dünya Savaşı ve Türk Dünyası,(Yayına Hazırlayan: Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu),
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul 2016, ss.25-48. Romanya’da yaşayan üç
Türk avukat Habibullah, Mithat ve Hamdi beyler yedek subay olarak, Emel Mecmuasının
basıldığı Dobrogea Juna matbaasında çalışanlar da er olarak askere alınmıştır.
20 Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994) İmge Yayınları, Ankara 2007, s.64-65. Polonya,
Finlandiya da dâhil olmak üzere Estonya, Letonya, Litvanya’da halk ve yöneticiler, antisemitik, anti-Rus ve anti-Almandılar. İkinci Dünya Savaşı sonucu bu ülkelerdeki inşa edilen
“meçhul asker” anıtlarının ülke halklarıyla bir ilgisi yoktu, dolayısıyla bu toplumlarda
karşılığı da yoktu.
21 Liddel Hart, İkinci Dünya Savaşı Tarihi I, (Çev., Kerim Bağrıaçık), YKY, İstanbul 1998, ss. 141142.
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denizden Girit adasına tahliye edildiler22. Alman paraşüt birlikleri, başlarda büyük
kayıp verdilerse de İngilizlere ve diğer kuvvetlere ağır zayiatlar verdirerek onları,
Girit’i tahliye’ye mecbur ettiler23. Hitler 18 Aralık 1940’ta Sovyetlere savaş bildirisini
yayınladığında- bildirinin adı Barbarossa Plânı idi-bildirinin ilk cümlesi; Alman
ordusu, İngiliz savaşı sona ermeden Sovyet ordusunu imha etmek için hazırlanmalıdır,
biçimindeydi. Gelişmeler böyle bir seyir izlerken, Alman ordularının, İngilizleri
Akdeniz’de ve Ortadoğu’da bırakarak Sovyetler Birliği’ne saldırması o günkü
jeopolitikte ve devletler dengesinde harp yasalarına göre stratejik bir hata idi24.
21 Haziran 1941’de Almanların Rusya’ya Barbarossa harekâtı olarak bilen topyekûn
saldırıyı başlatmasından kısa bir süre sonra, Almanların elinde iki milyonun
üzerinde savaş esirleri toplanmıştı. Bu esirler çok geniş Sovyet coğrafyasının değişik
bölgelerinden gelmekteydi ve değişik milliyetlere mensuplardı. Bu esirler, henüz
yirmi yıllık geçmişi bulunan Sovyet rejimine karşı, sadakatleri açısından farklılıklar
taşımaktaydılar. Sovyet savunmasının vuruşkanlığındaki kalıcılık arttıkça, bu kez,
Alman kurmayları, cepheye sürecek yeni asker kaynakları arayışına girdiler. Bu iki
unsur bir araya gelince, savaş esirleri üzerine, değişik çevreler değişik projeler
geliştirdiler25.
Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşı’nda cephede ön saflara sürdüğü bölüklerin önemli
bir kısmı Türk halklarından oluşuyordu. Savaşın başında tüm Rusya Türkleri gibi
Kırım Türkleri/Tatarları için de, çalışmalara yansıdığı biçimiyle, esaretlerinin sona
ermesi için bir ümit belirdi. Alman ordusunu Kırım’a girişte kurtarıcı olarak
selamlayan Kırım Türkleri aslında durumun hiç de öyle olmadığını, Almanların o
coğrafyaya sömürge imparatorluğunu kurdukları zaman anladılar. Alman ordusu
Kırım’da yaklaşık iki buçuk yıl kaldı ve bu süre zarfında Kırım Türkleri Ruslar gibi
Almanlara da güvenilemeyeceğini gördüler. Kısa bir süre sonra ise Kırım Türkleri
Ruslar tarafından Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle suçlandılar ve sürgün

Hart, İkinci Dünya Savaşı…, ss. 144-145.
Hart, İkinci Dünya Savaşı…, ss. 147.
24 Nazi liderinin zihnindeki egemen görüşe göre, “önceleri Rusya hiç tehlikeli bir ülke değildi; ancak,
hava kuvvetlerinin bugün için ulaştığı teknik olanaklar çerçevesinde Romanya’nın petrol kuyuları
Rusya ve Akdeniz’den gelecek tehlikelere maruz kalabilir, Almanya’nın önderliğindeki Mihver
devletlerinin yaşaması ise bu tehlikeye maruz kalan petrole bağlıdır.” Bu tez, aynı zamanda,
Rusya’ya yapılacak saldırıda Hitlerin kendi generallerini ikna etme savıydı. Oysa Alman
generaller farklı düşünüyorlardı. Ruslar saldırıya ve istilâya geçecek olsalar bile, cephe
gerisini güçlü biçimde takviye edip, yeterli bir savunma hattı oluşturduktan sonra, tehlikenin
göğüsleneceğini savunuyorlardı. Taarruza gerek duymuyorlardı. Generaller, görüşlerini
Hitlere kabul ettiremediler. Hitler, aynı zamanda, Genel Savaş’ta, işgalde savaşı
sürdürebilme adına Bakû petrollerinin öneminin vazgeçilmezliğini biliyordu. Bkz., Hart,
İkinci Hart, İkinci Dünya Savaşı…, ss. 160-163; Barbarossa harekâtıyla Rus sınırını geçen Alman
generaller, Rusların taarruz için herhangi bir hazırlık yapmadığını gördüklerinde, Hitler’in kendilerini
aldatmış olduğunu anladılar. Hart, İkinci Dünya Savaşı…, s. 167.
25 Tekeli- İlkin, İkinci Dünya Savaşı.…, s. 212[Patrik von zur Mühlen, Gamalıhaç ile Kızılyıldız
Arasında, Mavi yayınlar, Ankara 1984’den]. Savaşa fiilen katılmış ve Almanya’nın Sovyet
Rusya’ya yönelik yapılandırdığı, Kırımlı ve Türkistan (Orta Asya ve Uygurya) kökenli savaş
esirlerinden oluşturduğu askerlerin savaş hikâyelerini anlatan, yazarının anılarından Cengiz
Dağcı tarafından kitaplaştırılan şu iki eser önemlidir: Cengiz Dağcı, Yurdunu Kaybeden Adam,
Ötüken Neşriyat, İstanbul 1976; Cengiz Dağcı, Korkunç Yıllar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1978.
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edildiler. Savaş sürecinde Rusya Türklerinin Cafer Seydahmet Kırımer, Müstecip
Ülküsal, Ayaz İshaki, Mehmet Emin Resulzade ve Edige Kırımal gibi önemli
temsilcilerinin Almanya, Romanya, Türkiye, Polonya ve Kırım’daki siyasî
oluşumlardan ve yazışmalarından anlaşılmaktadır26.
Dış Politikada Pantürkist Eğilimler ve Nuri Paşa
Almanların Sovyet Doğu Halkları olarak tanımladığı, Rus olmayan/Rus emes/ne Ruski
kavimler Sovyetler Birliği nüfusunun yüzde 15’ini oluşturmaktaydılar. İçlerinde
Ermeniler ve Gürcüler gibi Müslüman olmayanlar da bulunuyordu. Alman stratejisi
açısından ise önemli olan, esirlerden yararlanırken aynı zamanda Sovyetler
Birliği’nde yaşayan bu toplumların içinde Bolşeviklik karşıtı siyasal akımları tahrik
ve teşvik ederek huzursuzluk ve kaos yaratmaktı. Bu açıdan değerlendirildiğinde
Pantürkizm ve Panislamizm en uygun siyasal akımlardı27.
Nazilerin bu kapsam ve nitelikli ırkçı bakış açıları, istedikleri gelişmeleri sağlama
adına bazı dezavantajları da içermekteydi. Pantürkçü ve Panislamcı siyasal akımları
uygulama unsuru seçtikleri Tatar, Kırgız, Moğol vb. Asya kökenli kavimler,
untermench/aşağı ırk olarak tanımlanmışlardı. Alman arî ırkıyla ilgili 19. yüzyılda
ortaya atılan karmakarışık bir Darwinci iddia, çoğunlukla Almanya’da ilgi gördü,
yeni genetik bilimini ya da özel olarak selektif üreme ve uygun olmayan türlerin
elenmesiyle bir süper insan ırkı yaratmayı düşleyen uygulamalı genetik dalını/
eugenics destekledi. Hitler’e göre dünyaya egemen olmaya yazgılı ırk, gerçekte, bir
antropologun nordic terimini icat ettiği 1898’e kadar bir isme bile sahip değildi28.
Alman-Sovyet muharebelerinde İlk esirler alınmaya başladığında Yahudiler gibi
Asyalı kavimler de yok edilecekler arasında sayılıyor, cephe gerisinde faaliyetler
yürüten Gestapo örgütü mensupları da bu görevi yerine getiriyorlardı. Hâttâ,
Müslüman esirlerin sünnetli olması nedeniyle, bir kısmının Yahudi sanılarak ve/veya
sayılarak yok edilmelerinde Almanlar, çekince göstermemişlerdi29.
16 Temmuz 1941’de Kırım Kafkasya ve Türkistan coğrafyasına yönelik söz konusu
politikalar geliştirmek ve yürütmek için İşgal Altındaki Doğu Mıntıkalar Komutanlığı
kuruldu. Rosenberg başkanlığındaki bu bakanlıkla, Dışişleri Bakanlığı arasında
görev alanı rekabeti başladı. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi von Papen ve
Pantürkist hareketin Türkiye’deki temsilcileri olan eski İttihat Terakkî mensuplarıyla

Derman, “İkinci Dünya Savaşı’nda Kırım…,”, ss.25-48; Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde
Alman Dışişleri Bakanlığı’nda Woerman’a gönderilen, yetkili kişi olan Hentig imzalı bir
belgede Müstecip Ülküsal ve Edige Mustafa Kırımal’ın misyonu ile ilgili şu bilgiler yer
almıştır: “Müstecip Ülküsal ve Edige Mustafa Kırımal, Ordu birimleri tarafından getirilerek
Dışişleri Bakanlığı ve Doğu Bakanlığı’na ulaştırılmışlardır. Kendilerine operasyona kadar
savaş esirleri kampında çalışmalarına devam etmeleri için olanak sağlanmalıdır. Doğu
Bakanlığı, seyahatlerini desteklemektedir; hattâ, kişi başına 400 Reichsmark tutarında ödenek
tahsis edilmiştir. Doğu Bakanlığının ilgi sahasındaki bölgelerde bu kişilerden birinin izni
hemen çıkmıştır. Bu kişileri daha sonra kullanmayı düşündüğümüz ve canlarını sıkmak
istemediğimiz için, 20 Ocak tarihli ricamı yineliyorum. Berlin 28 Ocak 1942. Alman Dışişleri
Bakanlığı Siyasi Arşivi R: 29900, Panturancılık Dosyası, Belge no: 311616.
27 Tekeli- İlkin, İkinci Dünya Savaşı….., s. 212.
28 Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl…., s. 150.
29 Cengiz Özkarabekir, Her Cephede Savaştık, Doğan Kitap, İstanbul 2005, s. 157 vd.
26
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ve Rusya’dan Türkiye’ye sığınan bazı Türk aydınları bu konuda olukça aktiflerdi. Bu
kişilerden başta gelenler, Yenibahçeli Şükrü, eski Kafkas İslam Ordusu Komutanı
Nuri Paşa, Parti Genel Sekreteri Mahmut Şevket Esendal, eski Başkırdistan Kurucu
Cumhurbaşkanı Prof. Zeki Velidi, Ahmet Caferoğlu, General Hüsnü Hüseyin Erkilet
sayılabilir30.
Savaş yıllarında Alman askerî ve siyasî yönetimi, Wehrmacht bünyesinde SSCB’de
yaşayan çeşitli halkların temsilcilerinden oluşan Türklerin de dâhil olduğu askerî
birlikler kurmaya karar verdi. SSCB’de etnik çatışmaları körükleme amacı güden ve

30

Tekeli- İlkin, İkinci Dünya Savaşı….., s. 213.[Public Record Office, WO 204-11570, “Panturanian
Movement”, October 25, 1943’ten]. İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Alman ilişkilerinde önemli
bir kişilik olan Hüseyin Hüsnü Emirr Erkilet, Istanbul’da doğdu(1883-1958). Harp Okulu’nu
(1904), Harp Akademisini (1907) bitirdi. Kurmay Yüzbaşı olarak Balkan (1912) ve Birinci
Dünya Savaşı’nda muharebelere (1914-18) katıldı. Harp Akademisi’nde hocalık yaptı. 192021’de Bern Ataşesi oldu. Yarbay rütbesiyle Anadolu’ya geçerek Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda I.
Tümen Komutanı olarak görev yaptı (1921). Albaylığa yükseltilerek II. Ordu Kurmay
Başkanlığı’na atandı (1922). 1922-24 yılları arasında Tümen Komutanı, 1924-26 yılları
arasında Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanı 1926-30’da Mirlivalığa (Tuğgeneral)
yükseltilerek 7. Tümen Komutanı, 1930-32’de İzmir Müstahkem Mevki Komutanı oldu.
Emekliye ayrıldıktan sonra, İkinci Dünya Savası günlerinde gazetelerde, Alman ordularının
yenilmezliği üzerine çeşitli yazılar yazdı. Hüseyin Erkilet 1958 yılında Ankara’da vefat etti.
Erkilet, ayrıca, Yıldırım, Büyük Harpte Tank Muharebeleri, Seferi Karargâhlarda Kurmay Görevleri
gibi harp tarihi üzerine yazılmış kitapları bulunmaktadır. Bkz., Giray Saynur Derman, “İkinci
Dünya Savaşı’nda Kırım Türklerinin Siyasi Faaliyetleri”, İkinci Dünya Savaşı ve Türk
Dünyası,(Yayına Hazırlayan: Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu), Türk Dünyası
Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul 2016, s. 38.
Türk Ocağı içerinde de Turancılığa karşı tepki ilk kez bu kadar geniş kapsamlı olarak
gündeme gelmiştir. Türk Ocağı içerisindeki bu çekişme 1918 sonrasında Anadolu’yu temel
alan bir yaklaşım ile Turancılığı sürdürme konusunda ısrar eden bazı İttihatçılar arasındaki
farkın doğuşunun da işaretleri olarak görülebilir. İttihatçıların önemli isimlerinden olan
Kazım Nami, 1918 yılında Turancılığın siyasal boyutlarını reddeder. “Turancılık dini
olmadığı gibi, siyasi de değildi; harsi idi. Turancılık, ister esir, ister hür, bütün Türkler için
harsta birlikti.”değerlendirmesini yaparak Turan’ın bu anlamda alınması durumunda
ölmeyecek bir ideal olduğunu vurgulamıştır. 1914’te Kafkaslar üzerinden Türkistan’a geçme
özlemlerini dile getiren Ömer Seyfettin de görüşlerini yumuşatmış ”Turan” bir devlet değil,
harsi, milli bir vatandır.” değerlendirmesini yapmıştır. Kapsamlı değerlendirme için Bkz.,
Nizam Önen, Turancı Hareketler: Macaristan ve Türkiye (1910-1944), Doktora Tezi, AÜ, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003, ss. 160-166. Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye
Cumhuriyeti’nde Türkçülük ve Turancılık konusunda Türk Ocağı ve Türk Yurdu çevresinde
tartışılmayan konu kalmamıştır, denilebilir. Samih Rifat ve Hamdullah Suphi Tanrıöver’in
hars birliği açısından yaptıkları değerlendirme en gerçekçi tanım olarak değerlendirilebilir.
Türk milliyetçiliği/Atatürk milliyetçiliği bu niteliği benimser. Bu çizgi İsmail Garpıralı’nın
dilde, fikirde ve işte birlik sloganıyla özetlenebilir. Türk milliyetçiliğinin, anti emperyalist bir
kimliği vardır, o nedenle bu tanımlamanın dışına düşen her türlü söylemler anlamını
kaybetmiş sayılmalıdır; ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde “saf
ırk” milliyetçiliğini savunan olmamıştır. Bireysel kimi çıkışları, genelleme yaparak Pantürkçü
ve/veya Türkçü Turancı akımlara atfedilmemelidir. Türkçü ve/veya Turancı akımlar, Birinci
Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı süreçlerinde dış güçlerce güdülenmiştir. Türkiye’yi
yönetenlerin ve aydınların bu konuyu, hassas dönemlerde, mutlaka göz önünde
bulundurmaları gerekir.

172

PANTÜRKİZM/PANİSLAMİZM FAALİYETLERİ VE TÜRKİYE

Nazi Almanya’sının büyük yalanlarından biri olan bu girişim aslında Türk
halklarından olan esirleri cephede yüzsüzce kullanmaktan başka bir şey değildi.
Doğu lejyonları arasında İdil ile Ural bölgelerinin temsilcilerinden oluşturulan İdilUral Lejyonu da vardı31. Alman ordusunda Sovyetler Birliği bünyesindeki çeşitli
halklarının temsilcilerinin ortaya çıkması gelişigüzel gerçekleşen bir olay değildi. Bu
aslında 1941 yılının sonları ile 1942 yılının ilk yarısında ortaya çıkan siyasî ve askerî
durumun sonucuydu.
Alman-Rus savaşında tarafsız kalmayı bir dış politika yöntemi olarak gören İsmet
İnönü’nün yönlendirdiği hayatiyetini devam ettirme kaygısı taşıyan Türkiye’nin,
kendisini bir maceraya atması düşünülemezdi. Nitekim 25 Ağustos 1941’de
Ribbentrop, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüsrev Gerede ile yaptığı konuşmada
Turan meselesini söz konusu ettiğinde, Gerede’nin, Türkiye’nin kendi sınırları
dışında topraklarla ilgilenmediği ve Turancılığın ölü bir fikir akımı olduğu, cevabını
alır32.
Gerede’nin Turan fikrine karşı sempati duyduğu bilinmekle birlikte, reel politik
gereği, hükûmetinin izlediği dış politika yöntemine bağlı bir tutum sergilemiştir. Bu
gerçek bilinmekle birlikte hem Türkiye’nin hem Almanya’nın böyle bir seçeneği
savaşın gidişatına göre el altında tutmalarında sakınca görülmemiştir. Burada şu
gerçeği göz ardı etmemek gerek: Tıpkı Soğuk Savaş sürecinde Türk-Amerikan
ilişkileri gözü kapalı nasıl ABD’nin amir tavır ve tutumuyla yürütülmüş ise tıpkı
Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı’nda Türk-Alman
ilişkilerinin hem kamuoyunda hem de asker sivil bürokraside duygusallığın etkili
olduğu aşamalar gözlemlenmişse de, Türkiye’nin, Almanya, İngiltere, Sovyet Rusya
ve ABD ile olan ilişkilerde çoklu diplomasi geliştirdiği gerçeğini gözardı etmemek
gerekir. Bununla birlikte şu konunun da altını özellikle çizmek gerekir ki, genelde
Türkiye’de yönetimde olan etkili kadrolarda Almanlar’ın ve İngilizlerin yenişemeyeceği,
ancak, tarihsel düşman Rusların, ezilmeleri gerektiği düşüncesi, egemen bir görüş olarak
var olmamış değildir.
Bu itibarla İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya, Sovyetler Birliği’ne saldırısından sonra
Türkiye’yi kendi yanına çekebilmek için taktik düzeyde Turancı akımları destekleyip,
kendi safında savaşa girmesi için Türk hükûmetini harekete geçirmeye çalıştı.
Almanya’nın bu alandaki asıl propagandası ve eylemi 18 Haziran 1941 tarihinde
imzalanan Türk Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’ndan sonra başladı. Farklı
gerekçelerle de olsa Almanya’nın ve İngiltere’nin yaptığı tüm baskılara rağmen
Türkiye’nin savaşa girmekten kaçınması üzerine Alman hükûmeti, Türkiye’deki
Pantürkçü ve Turancı akımları Sovyetler Birliği’ne karşı propaganda malzemesi
olarak kullanmıştır.

31

32

I. A. Gİlyazov, İkinci “Dunya Savaşı ve İdil-Ural Bölgesindeki Turk Halkları”, İkinci Dünya
Savaşı’ı ve Türk Dünyası, ss.9-15; Ayrıntılı bilgi için bkz. I. A. Gİlyazov, Legion “Idel-Ural”.
Predstaviteli Narodov Povoljyai Priuralya Pod Znamenam_ “Tretyego Reyha”, Tatarskoe Knijnoe
Izdatelstvo, Kazan 2005; I. A. Gilyazov, Legion “Idel-Ural”, Veçe, Moskva 2008; İskender
Gilyazov, “Türk-Tatar Idil-Ural Mücadele Birligi” - “Tatar Lejyonu, Dünyasi Tarih Kültür
Dergisi, Mayıs 2005, s. 20-23.
Selim Deringil, Denge Oyunu İkinci Düya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul 1994, s. 160 vd.
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Bu amaçla Almanya bir yandan, Türk hükûmetine Kırım ile Kafkaslardaki Türk
kökenli halkların sorununun çözümünde resmi işbirliği önerecek, hattâ daha da ileri
giderek, Türkiye’nin bu bölgelerde genişlemesini onaylayacaktı33. Diğer yandan ise
çeşitli Turancı örgüt ve yayın organlarını destekleyecek ve etkili bir Panturanist
propaganda ile Türk kamuoyunu ve dolayısıyla da Türk hükûmetini etkilemeye
çalışacaktır. Desteğin arkasındaki gerçek amaç ise, Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ne
karşı, Almanya’nın yanında savaşa katılmasını sağlamaktı. Bundan dolayı 1941-1943
yılları arasındaki dönem, Türkiye’de yoğun bir Alman propagandasının
yürütüldüğü ve Pantürkçülük faaliyetlerinin iki ülke arasında önemli bir diplomatik
ilişkilerin yoğunlaştığı bir devre olmuştur34.
Belirtilmesi gereken diğer önemli nokta da, Turancılık etkinliklerinin, Türk Dışişleri
Bakanlığı tarafından, savaşa katılmama ya da tarafsızlık durumunu korumak için, bir
süre diplomatik manevra olarak kullanılmasıdır. Bir başka deyişle, uluslararası
siyaset ve savaşın doğurduğu koşullar, Türk iç siyasetini şekillendirmiş, bazı siyasal
akımların altın çağını yaşamalarına zemin hazırlamıştı. İktidar ise karşı karşıya
kaldığı bu duruma kesin önlem almak yerine, dış siyasetteki hassas dengeleri
gözeterek, kontrol altında tutmayı tercih etmişti. Türk kamuoyunda genel olarak,
Almanların gayretleri etkili olur, Nazi rejimi ve Alman yayılmacılığı subay, yazar,
politikacı ve gazetecilerden oluşan önemli bir çevrede olumlu tepkiler uyandırdı.

33
34

1 Mart 2003 ABD’nin Irak ve Ortadoğu politikasıyla benzer özellikler taşımıyor mu?
Berlin 15 Aralık 1941 Von Hentig tarafından Siyasi Şubeye gönderilen Kafkasya ve
Azerbaycan konusunda Türk basınında çıkan bir yazının analizi yapılmakta ve
Azerbaycanlılara çağrıda bulunmaktadır: “Azeriler, tüfek ve makineli tüfeklerle hazırlanın, gizli
teşkilâtlar kurun. Yenilmesi an meselesi olan düşmanımız Bolşeviklere karşı savaşın! Onlardan
korkmayın! Vatanınızın kurtuluşu için savaşa katılın ve ulusal inancınızı kanıtlayın!”
Bu çağrıya eleştirel yaklaşan Tasvir-i Efkâr gazetesi yazarı Hüseyin Cahit’in yorumu için
Alman resmi yetkililerinin tanımlamasına göre, habere Hüseyin Cahit son derece çirkin bir
yorum eklemiştir; ancak, bu yorumun belli oranda mantıklı olduğu göz ardı edilemez,
denilmektedir. Belgede geçen ifadeye göre, Hüseyin Cahit Yalçın, “Azerbaycan’daki
kardeşlerimiz için bu tür bir kışkırtmanın ne denli büyük ve kanlı bir tehlike oluşturabileceğini
düşünüce dehşete düştüm. Almanlar, kendileri tek bir askerlerinin öldürülüşü karşısında 50 veya 100
masum insanı kurşuna dizerek cezalandırıyorlar. Önemsiz sabotaj girişimleri, hattâ, sözüm ona sabotaj
girişimleri nedeniyle Almanlar, cezalandırma seferleri organize ediyorlar; ancak, aynı Almanlar, hiç
tereddüt etmeden aynı Azerbaycan’da, ne kadar önemsiz olursa olsun eğer bir yarar görüyorlarsa
milyonlarca Türk’ü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabiliyorlar. Milyonlarca Türk kadın ve
çocuğun yok edilişinin Almanlar için ne gibi bir zararı olabilir ki?!
Azerbaycan’da başlayan ayaklanma hareketinin Ruslar tarafından en acımasız şekilde bastırılacağı
konusunda en ufak bir şüphe duyulabilir mi? Korkunç bir düşmana karşı ölüm kalım savaşı veren
Ruslar, ağır bir ihanet anlamına gelen bir ayaklanma operasyonuna karşı anlayış gösterebilirler mi?
Ruslar, sadece biraz yara almış değil de tümüyle yenilmiş olsalardı, küçük Azerbaycan’ı kan gölüne
çevirecek güçleri yine de olurdu.” Yalçın devam ederek, “bu nedenle Alman dostlarımızdan rica
ediyoruz: Azerbaycan’da yaşayan milyonlarca Türk’ün hayatıyla oynamayın!.”von Hentig imzasıyla
Hüseyin Cahit’in değerlendirmeleri hakkında şöyle bir not düşülmüştür: “… ancak,
Azerbaycan’da yaşayan dostlarımızın ve çalışanlarımızın hayatından daha fazlası tehlikededir. İran
Ulusal Hareketi, doğal olarak ülkenin şu anki sınırlarının bozulmadan korunmasına büyük önem
veriyor. Öncelikli olarak İranlı Azerileri de kapsayan bölücü bir siyaset güdersek İran Ulusal
Hareketi’nin düşmanlığını kazanırız.” Alman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Arşivi/Politisches Archiv des
Aus wartigen Amts, Dosya: R 29900, Belge no: 311640, 311641.
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Üstelik Sovyet sisteminin temsil ettiği Marksist düşünceye, Türk resmi çevrelerin de
karşı olması Almanya’nın Sovyet karşıtlığının Türkiye’de geniş ölçüde sempati ile
karşılanmasına neden olmuştu. Sonuçta Türkiye’de 1941 yılının ikinci yarısından
itibaren Turancı yayınlarda ve Türk basınında bu düşünceye yakın yazılarda
hissedilir ve gözle görülür bir artış oldu35.
Turancılık ve/veya Pantürkizm konusunda Almanya ile ilişkiler kurmak ve
geliştirmek amaçlı, von Papen’in aracılığında Almanya’ya ilk giden kişi Enver
Paşanın kardeşi Nuri Paşadır36. 11 Eylül 1941’de Alman Dışişleri Bakanlığı’nın
Türkiye ilişkilerinden sorumlu olan Dr. Ernst Woerman ile görüşmüştür. Nuri Paşa
görüşmesinde, seyahatinin Türk hükûmetinden gizli olmadığını, bunun için de
başbakan Saraçoğlu’nu ziyaret ettiğini söylemiştir. Nuri Paşa Almanlarla birlikte
izlenecek Pantürkist hareketin amacının, Türkiye sınırları dışındaki Türklere
bağımsız bir devlet kazandırmak olduğunu, bu bölgelerin özellikle Azerbaycan ve
Dağıstan, sonra Kırım ve İdil/Volga ile Urallar arasında kalan, yâni, tarihi Kırım,
Kazan ve Astrahan Hanlıklarının coğrafyası olan Tatar Sovyet Cumhuriyeti’ne kadar
uzanan alanlar, olduğunu belirtmiştir. Nuri Paşanın düşüncesine göre, Türkiye
toprak istememektedir; ama, yeni kurulacak devlet, Türkiye’nin etki alanında
olmalıdır37.
Alman muhatabı, Nuri Paşaya, önerdiği politikanın Atatürk’ün dış politikasıyla
örtüşmediğini hatırlattığında, Nuri Paşa, Atatürk’ün politikasının Sovyetler Birliği
karşısında geliştiğini, Sovyetlerin çökmesi durumunda bu politikanın dayanağının
kalmayacağını söylemiştir. Woerman’ın bu görüşleri savunacak bir hükûmetin
varlığını sorgulaması üzerine, Nuri Paşa, zamanı geldiğinde böyle bir hükûmetin

Türkiye’de fikir akımları ekseninde İkinci Dünya Savaşı sürecinde gelişen olayların ideolojik
arka plânı için ve sıkı bir eleştirel perspektif için Bkz., Mithat Kadri Vural, “ ‘En Büyük
tehlike’ Broşürü ve Buna Bağlı Olarak Turancı Akımların Kamuoyunda Tartışılması”, Çağdaş
Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, İzmir 2009, (Bahar-Güz), ss. 39-53. En büyük Tehlike
broşürü 1943’te savaşın gidişatı belli olduktan sonra Türkiye’nin resmi politikalarına yeni
gerekçe arayışı olarak değerlendirilmelidir. Niyazi Berkes’in savaş yılları da dâhil olmak
üzere anılarını kapsayan Unutulan Yıllar başlıklı çalışma, konuyu bu doğrultuda
değerlendirir. Başta Mehmet Gönlübol-Cem Sar’ın Olaylarla Türk Dış Politikası çalışması başta
olmak üzere, İnönü döneminin Almanya ile olan ilişkilerini çoğu akademik çalışmada
eleştirel tutumdan uzak, bürokratik dünya görüşü ile yansıtma eğilimi vardır.
36 İkinci Dünya Savaşı koşullarında askerî mühimmat üretimi açısından tek kayda değer özel
girişimci Nuri Paşadır (Killigil). 1930’lu yıllarda Almanlarla ilişki içindedir ve Türkiye’ye
döndükten sonra silâh ticaretiyle ilgilenmiş, ticaretten sağladığı birikimle 1938 yılında kok
kömürü üreten bir şirketi satın alarak bu şirketi madeni eşya fabrikasına dönüştürmüştür.
Zeytinburnu’ndaki bu fabrikada matara, demir çubuk, gaz maskesi, mermi üretimi
gerçekleştirilir. 1941’de Almanya’dan getirdiği motorlu tezgâhlarla fabrikayı yeniler. 1945’te
fabrikayı Sütlüce’ye taşır. Türkiye koşullarında dikkat çekecek düzeyde üretim yaptığı
bilinmektedir. Bkz., Uğur Mumcu, 40’lı Yılların Cadı Kazanı, Um:Ag Yayınları,Ankara 1996, s.
12. Nuri Paşa, 27 Eylül 1941 tarihli girişle Berlin’de kaldığı sürede, Pension Victoria Caroline
Vick, Berlin W 15, Kurfürstendamm 203/4 adresinde kalmış ve 91 05 11 no’lu telefon Nuri
Paşanın hizmetine tahsis edilmiştir. Alman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Arşivi/Politisches Archiv des
Aus wartigen Amts, Dosya: R 102 028.
37 Mumcu, 40’lı Yılların….,s. 3 vd.
35
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başa geçeceğini ileri sürmüştür. Paşa, aynı zamanda ordunun büyük bir bölümünün
de benzer düşüncede olduğunu bir görüş olarak belirtmiştir38.
Woerman, Nuri Paşanın görüşlerini analiz etmek ve bir tutum belirlemek amacıyla,
18 Eylül’de von Papen ve elçilik müsteşarı Hilger’le birlikte yenilen yemekte varılan
görüş sonucu, 25 Eylül’de Nuri Paşa ile aynı konu üzerinde yeniden görüşmüştür.
Görüşmeyle ilgili 27 Eylül’de konuyla ilgili yazdığı raporunda; Almanya’nın taktik
ve stratejik çıkarlarının birbirinden ayrılması gerektiğini, Sovyetler’in yıkılmasından
sonra Transkafkasya/Kafkas ötesi ve Ural-Volga arasındaki bölgelerin Alman nüfuzu
altına girmesinin Alman çıkarlarına daha uygun olduğu, ayrıca, Türkiye’ye bağlı
devletlerin kurulmasının doğru olmayacağını belirtikten sonra Türkistan
coğrafyasında Türkiye’nin isteklerine uygun gelişmelere göz yumulabileceğini,
belirtti39.
26 Eylül 1941 tarihli Nuri Paşa ile yaptığı görüşmelerle ilgili Alman Siyasi Şube
Başkanı Woerman’ın Dışişleri Bakanlığı’na sunduğu kapsamlı notu başlıca şu
değerlendirmeleri kapsamaktadır:
Woerman, Panturan hareketinin lideri olarak değerlendirdiği Nuri Paşa ile 11, 18 ve
21 Eylül’de üç ayrı görüşme yaptığını belirtirken, önce Enver Paşa hakkında kısa bir
bilgi de verir: Nuri Paşanın gençliğini ağabeyi Enver Paşanın gölgesinde kalarak
geçirdiğini, Enver’in o dönemde Panturan hareketin lideri olduğu, Türk çöküşü
sonrası kısa bir süre Moskova’nın emrinde bulunan Enver’in Türkistan’da
Bolşevizme karşı savaşırken 1921 tarihinde öldüğünü belirtir. Notlarda Nuri Paşanın,
Trablusgarp’ta İtalyanlara, Dünya Savaşı (Harb-i Umumî)’nda ise Kafkasya’da
Ruslara karşı savaştığını, Türkiye’de oldukça varlıklı ve fabrika sahibi olduğunu,
sonuçta ise Enver Paşayı andıran Panturancı fikirleri ile romantik düzeyde biri,
şeklinde betimlemede bulunmuştur40.
Woerman, Nuri Paşa hakkında değerlendirme yaparken Almanya’nın Ankara
Büyükelçisi von Papen’in daha önce gönderdiği raporlara uygun olarak bir
tanımlama yapmaktadır:
- Panturan hareketi, Türkiye’nin bugünkü sınırları dışındaki bölgelerde Türk
halkları için, birer devlet oluşumu istemektedir. Türkiye’nin bu bölgelerle
ilişkisi dolaylı biçimde olacaktır.
- Nuri Paşanın tezine göre, bu yeni bölgelerde ilk aşamada Sovyet
egemenliğindeki halklar söz konusudur. Sovyetlerde ilk sırada Azerbaycan ve
onun kuzeyinde yer alan Dağıstan gelmektedir. Burada tüm Transkafkasya
değil, daha çok Kırım, Volga ve Ural arasındaki büyük bölgenin tamamı ile
Kazan’a kadar olan coğrafya tanımlanmaktadır; ayrıca, bütünüyle Rus
egemenliğinde bulunan tarihi Türkistan coğrafyası ile Çin nüfuzundaki Doğu
Türkistan/Sincan söz konusu edilmiştir41.

Mumcu, 40’lı Yılların….,s. 3 vd.
Mumcu, 40’lı Yılların….,s. 5 vd.
40 (ADAP)/Alman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Arşivi R: 29900, Panturancılık Dosyası, Belge no: 265/173
285-92.
41 (ADAP)/Alman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Arşivi R: 29900, Panturancılık Dosyası, Belge no: 265/173
28538
39
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- Nuri Paşa, ayrıca, İran’ın kuzeybatı kısmından Hemedan’a uzanan ve eski Sovyet
sınırı boyunca yer alan Hazar denizinin güneydoğu ucundaki Kuzey İran sınır
şeridinden Türk halkı olarak söz etmekte, buna ek olarak Irak’ın Kerkük ve Musul
bölgelerini, Suriye’de ise sınıra yakın bölgeyi bir hat boyunca katmaktadır.
- Woerman, Nuri Paşaya, Atatürk’ün Türkiye’nin tamamen millî bir devlet olarak
kalmasını istediğini, belli sınır düzeltmeleri ve bugünkü toprakları dışında hiçbir
amacı olmadı görüşünü belirttiğinde, Nuri Paşanın, Atatürk’ün bu politikasının sadece
Sovyet korkusundan kaynaklandığını, Almanya ile birlikte ve Sovyetlerin yenileceği bugünkü
şartlarda geçerliliğini kaybettiği düşüncesi taşıdığı saptamasını yapar.
- Woerman, keza bu düşünceler için her şeyden önce Türk hükûmetinin ve halkının
desteğini gerektirir, dediğinde Nuri Paşanın, tüm Türk halkının bu politikayı
destekleyeceğini, uygun zamanda bu fikirleri destekleyen bir hükûmetin iktidara
geleceğini, Berlin’e hareket etmeden kısa süre önce Başbakan Refik Saydam’ı
bilgilendirdiğini belirtir [Başbakan Refik Saydam’ın sağlık sorunundan böyle bir
çıkarımda bulunmuş olabilir mi? 1942’de Başbakan Refik Saydam’ın vefatı nedeniyle
1942’de Saraçoğlu hükûmeti iktidar oldu]; ayrıca, Alman yetkililere karşı, ordunun
da benzer düşünce içinde olduğu görüşünü işler.
-Alman yetkili, tüm bu değerlendirmenin ışığında şu çıkarımda bulunur: Bana göre,
Panturanist fikirleri desteklemenin Alman çıkarlarına uyup uymadığı, sadece taktik çıkarlar
ve gerçek uygulama arasındaki farkla belirlenir. Türkiye’nin Panturanist fikirleri, ancak,
Almanya ile birlikte gerçekleştirilebilir. Bu da Panturanist olarak yönünü tayin eden
bir Türkiye’nin kaçınılmaz biçimde Almanya’ya göre yönünü belirlemesiyle
mümkün olacaktır. Woerman’ın bu değerlendirmesi, Türkiye’nin doğrudan
Almanya safında savaşa girmesinin talep edildiği anlamı çıkarılmalıdır.
Almanların değerlendirmesinde, böyle olmakla birlikte Panturanist fikirler, aynı
zamanda Sovyetler aleyhine bir Türk emperyalizmi anlamına da gelir. Bu yönüyle
Panturanist fikirlere bugünkü Türk hükûmetinin farklı tavrını dikkate alarak şu an
özenle davranmak gerektiği düşüncesini dayatıyor. Panturancı fikir plânına göre,
Türk Bölgelerinin petrol sâhası olan Musul, Batum ve Bakû gibi Transkafkas
bölgeleri ile gerçekten büyütülmesini, tabii ki dikkate almıyorum42; çünkü, petrol

42

Berlin 11 Kasım 1941 tarihli Woerman imzasıyla Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’na iletilen
Turancılık konusuyla ilgili bir belgede, “Turan meselesi hususunda yaptığı açıklamalara
dayanarak(…) Turancılıkla ilgili işlemlerin Dışişleri Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda olduğu,
buna gerekçe olarak da Turancılık meselesinin işgal altındaki Doğu Bölgelerini aşan bir önemde dış
politika meselesi olduğu, Türk asıllı halkların ağırlıklı olarak işgal altındaki Doğu Bölgelerinin dışında
yaşadığı…” konusuna dikkat çekmektedir.
Bunun anlamı kısaca şudur: İşgal altındaki Petrol bölgelerine Türkleri karıştırmayalım,
Almanya’nın stratejik çıkarlarının bulunmadığı Türkistan’da, Türkiye’ye özerk hareket alanı
bırakılabilir! Bkz., ADAP, R. 29900, Panturan Dosyası Belge no: 311649. Alman makamları, Gizli
Reich Meselesi olarak gördükleri, Doğu Bakanlığınca eleştirilen Panturanizm kavramını,
Dışişleri Bakanlığı’nın da eleştirdiğini şu şekilde değerlendirir: Turancılık Türkiye’den çıkmış bir
akımdır. Bu nedenle yeni bir kavram seçmek tercih edilmelidir; örneğin, Timurizm olabilir; çünkü,
Doğu Türkleri genel olarak Timur İmparatorluğu sınırlarında yaşadığı için bu terim tercih edilmelidir.
Çağatayizm olarak da tanımlamak mümkündür. Çağatayizm, tüm Çağatay boylarını kapsar. Oysa
Turancılık sözcüğü, Sovyetler Birliği’ndeki Türk halkları dışındaki İran ve Çin’dekileri [Doğu
Türkistan] de kapsar. ADAP, R. 29900, Panturan Dosyası Belge no: 311643. Bu örnekte görüldüğü
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çıkarlarımız açısından Musul bölgesinin geri alınması [fikri ve girişimi] tabii ki
desteklenemez. Buna bir dereceye kadar katlanabiliriz, ancak, Batum ve Bakû
bölgesinin Türklerin eline geçmesi söz konusu dahi olamaz. Sovyetler Birliği’nin
yıkımı sonrası eski Rus imparatorluğundaki geniş bölge yabancı bir devletin
nüfuzunda değil, Alman nüfuzu altında olmalıdır. Transkafkasya Volga-Ural
arasında bağımsız devletlerin oluşumu Alman çıkarlarına aykırıdır, desteklenemez.
Büyük pamuk üretim coğrafyası olan Türkistan’da yeni devletlerin kurulması ve
Türkiye’nin inisiyatif alması desteklenebilir. Bu bölge coğrafi olarak Alman egemenlik
sâhasında değildir43.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Nisan 1941’de Alman-Rus Savaşı’nın başlamasını
izleyen sürede Doğu Seferi ile yakından ilgilenmeye başladı. Bu amaçla bakanlık
bünyesinde Rusya Komitesi oluşturuldu. İşgal edilecek Sovyetler Birliği coğrafyasında
yetkili olacak bu komitenin başkanlığına Georg Grosskopf getirildi. Grosskopf, ilk
aşamada, komite uzmanlar heyetinin oluşturulması için Dışişleri Siyaset
Dairesi’nden Georg Leibbrandt ve Prof. Gerhard von Mende44 ile temasa geçmeye
üzere, Alman emperyalizmi tarihi ve coğrafi kavramları yeniden kendi çıkarları
doğrultusunda tanımlamaktadır.
43 Alman Dışişleri ve Doğu Bakanlığı arasındaki görev tanımıyla ilgili olarak, “Dışişleri
Bakanlığı’nın şimdi yerine getirmesi gerekli görevin kapsamı, pratik nedenlerle
Tataristan/Tatarya adı altında tanımlanan halklarla kısıtlı olmalıdır. Öncelikle bu halkların
birlik duygusu yeniden canlandırılmalı, devlet teşkilâtının oluşturulmasında onlara yardımcı
olmalı ve Ruslara karşı tarihi direnişlerini sürdürecek hâle getirmeliyiz. Bunun için doğal
olarak radyo üzerinden siyasi etki yaratma olanaklarına uygun bir savaş esiri politikasına,
savaş esirlerinin gönderilmesine, yeni devlet yönetiminin askeri ve idari organları için eğitim
imkânlarına sahip olmaları gerekir. Bu nedenle de Volga[İdil-Ural] Tatarlarının işbirliği
vazgeçilmezdir; çünkü, onlar, Sovyetlerdeki Türk halkları arasında en eğitimli, en çalışkan ve
en değerli siyasi unsurlardır. Kırım meselesi de tüm Türk halkları için en büyük ve en temel
öneme sahiptir. Türkiye’nin Türk halklarıyla ilgili formülümüz; mevcut bağlantılarını bozmamak,
eski ilişkilerini hoş karşılamak ise de bu halklarla kendi ilişkilerimizi kurmak ve geliştirmek esastır.
(…) İran Azerbaycan’ı meselesi, şimdilik arka plânda kalmalı ve genel İran Ulusal
hareketinin dışında görülmemelidir. İran’a bir sonraki müdahalemizde, ihtiyacımız olacaktır.
İran devleti halkının, aslında büyük ölçüde İranlaşmış Türk halklarından oluşan 1/3’nin
bölünmesini hedeflediğimiz taktirde ülkenin egemen siyasi güçlerinin dönüştürülmesi de
öngörülen bir durumdur. ADAP, Panturan Dosyası, R:29900. Belge no: 311643-311645.
44 Gerhard von Mende (1904-1963): Aslen Baltık Alman’larından olan Prof. Dr. Gerhard von
Mende, 25 Aralık 1904’te bugünkü Letonya’nın Riga kentinde doğdu. 1917 Bolşevik Devrimi
sürecinde ailesiyle birlikte Rusya’dan Almanya’ya göç etti. Babasının çok erken ölümü
üzerine, amcasının himayesinde ilk ve orta eğitimini tamamlayan Gerhard, yüksek öğrenim
için toplumsal meselelere ilgi duyması nedeniyle sosyal bilimler eğitimi aldı. Kıpçak
Türklerinin eski ailelerinden olan bir kızla evlendi, Dr. Sufiye Sırtlan ile evlendi.
Eşi Sufiye hanıma olan ilgi ve sevgisi nedeniyle onun mensup olduğu millete karşı da aynı
hisleri beslemiş olması pek mümkündür. Doktoradan sonra Aleksandr Platz’a (Meydan)
yakın Berlin Üniversitesi Dış Ülkeler Fakültesi’nde Rusya kürsüsüne ordinaryus profesör
olarak atandı. Harpten sonra Batı Almanya’da kurulan Doğu Avrupa’yı Araştırma
Enstitüsü’nün müdürü oldu. Ilk önemli bilimsel araştırması Der Nat_onal Kampf der
Russlandtürken/Rusya Türklerinin Millî Mücâdelesi başlıklı eseridir. 1936’da Berlin’de
yayımlanmıştır. Gerhard von Mende’nin Türk ve Türkçü çevrelerle olan ilgisi yalnız bu
bilimsel araştırmalarla sınırlı kalmadı. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Alman ordularına esir
düşen Türklerle ilgili meselelerde de etkin rol oynadı. 16 Aralık 1963’te vefat etti. Ölümünden
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çalıştı; ancak, bakanlıklar arası koordine ve işbirliği eksikliği nedeniyle istenmeyen
bir durumla karşılaşıldı45.
İşgal Bölgelerinde Lejyonların Kurulması
Savaş yıllarında Alman askerî ve siyasî yönetimi, Wehrmacht/Sihlı Kuvvetler
bünyesinde SSCB’nin çeşitli halklarının temsilcilerinden oluşan Türklerin de dâhil
olduğu askerî birlikler kurmaya karar verdi. SSCB’de etnik çatışmaları körükleme
amacı güden ve Nazi Almanya’sının büyük yalanlarından biri olan bu girişim
aslında Türk halklarından olan esirleri cephede yüzsüzce kullanmaktan başka bir şey
değildi. Oluşturulan Doğu lejyonları arasında İdil ile Ural bölgelerinin
temsilcilerinden oluşturulan İdil-Ural Lejyonu da vardı. Alman ordusunda Sovyetler
Birliği’nin çeşitli halklarının temsilcilerinin ortaya çıkması rastgele gerçekleşen bir
vaka değildi. Bu aslında 1941 yılının sonları ile 1942 yılının ilk yarısında ortaya çıkan
siyasî ve askerî durumun sonucuydu46.
Doğu lejyonlarının oluşturulmasında savaşın hızlı şekilde sonuçlanmamış olması
etkili oldu. 1941 yılının sonbaharında “Blitzkrieg”in (Yıldırım Savaşı) başarısız
olduğu kesinleşti ve Almanya’nın uzun soluklu savaşa hazırlanması gerektiği ortaya
çıktı. Uzun sürecek savaşların akıbeti de büyük ölçüde teknik, maddî ve insanî
rezervlerin durumuna göre belli olacaktı. Sonucu teknoloji, lojistik ve örgütlenme ve
organizasyon belirleyecekti.
Doğu lejyonlarının
sıralayabiliriz:

kurulmasında

önemli

olan

diğer

etkenleri

şu

şekilde

-Almanya’ya esir düşen Sovyet askerlerinin çok sayıda olması;
-Almanya’nın işgal ettiği SSCB bölgelerinde yaşayan halklar ve ön cephedeki Kızıl
Ordu mensupları arasında aktif propaganda yürütmesi;
-Bazı yabancı ülkelerin en azından Türk ve Müslüman esirlere daha insanî
davranılmasını talep etmeleri. Türkiye’deki bazı siyasetçiler bu konuda çok gayret
sarf ettiler.
Bu bilgilerin ışığında 30 Aralık 1941 tarihli Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde yer
alan Gizli Reich Belgesidir uyarısıyla Alman Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı
(Allgemeiner Wehrmachtsamt)’nın, 22 Aralık 1941 Sovyet savaş esirlerinden gönüllü
birliklerin kurulması konusunda şimdiye kadar geçerli olan yönergelerde değişiklik
yaparak bir emir vermiş ve bunu Dışişlerine bildirmiştir. İlgili emrin içeriğinde siyasi
açıdan dikkat çekici olanlar şunlardır:

üç yıl sonra Komünist Blokta Milliyet ve Mefkûre adlı eseriyle asker kökenli araştırmacı olan Dr.
Fethi Tevetoğlu ve Dr. Aziz Alpaut tarafından Türkçeye çevrildi. Bu eserde, Mende’nin hayatı
ve İkinci Dünya Savaşı’nın önemli meseleleri konusunda geniş bilgi yer almaktadır. Bkz.
Gerhard von Mende, Komünist Blokta Milliyet ve Mefkûre, Ankara Üniversitesi Basımevi,
Ankara 1966.
45 Giray Saynur Derman, “İkinci Dünya Savaşı’nda Kırım Türklerinin Siyasi Faaliyetleri”, İkinci
Dünya Savaşı ve Türk Dünyası,(Yayına Hazırlayan: Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu),
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul 2016, s.35-38.
46 İskender Gilyazov, “İkinci Dünya Savaşı ve İdil-Ural Bolgesindeki Türk Halkları”, İkinci
Dünya Savaşı ve Türk Dünyası, (Yayına Hazırlayan: Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu),
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul 2016, ss.9-27.
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Aşağıda gösterilen Lejyonların kurulmasını Ordu Başkomutanlığı uhdesine
almıştır47:
1-

Türkistan lejyonu (Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar, Karakalpaklar ve
Tacikler/İranî halk),

2-

Kafkas Müslüman Lejyonu ( Azerbaycanlılar, Dağıstanlılar, İnguşlar,
Lezgiler ve Çeçenler).

3-

Bir tabur Gürcü Lejyonu,

4-

Bir tabur Ermeni Lejyonu.

Diğer lejyonlar ile birlikte İdil-Ural Lejyonu da kuruldu. Lejyona ağırlıklı olarak
Ukrayna topraklarındaki özel kamplarda esir bulunan Sovyet esirleri dâhil edildi.
Onlar özel bir seçim süzgecinden geçirildikten sonra lejyonlara gönderiliyordu. Doğu
Lejyonlarını Oluşturma Karargâhı 18 Şubat 1942 tarihinde Warşova’ya yakın
Rembertow’da yerleşti, aynı yılın yaz aylarında Doğu Lejyonları Karargâhı adıyla
Warşova’nın yüz km güneyinde Radom’a taşındı, 23 Ocak 1943 tarihinde adı Doğu
Lejyonları Komutanlığı olarak değiştirildi. İdil-Ural veya İdil-Tatar Lejyonu en son
oluşturulan lejyon oldu. Aslında esir düşen İdil-Urallı askerler daha 1941-1942
yıllarının sonbahar-kış aylarında diğerlerinden ayrılarak özel toplama kamplarına
gönderildiler. 1 Ağustos 1942 tarihinde Hitler’in ofisinden karargâh başkanı Wilhelm
Keitel’in imzasıyla mevcut lejyonlara ek olarak Kazan Tatarları, Başkırtlar, Tatarca
konuşan Çuvaşlar, Mariler, Udmurtlar eyalet valilerini emrine teslim edilecek;
Oluşturulan lejyon öncelikle partizanlara karşı mücadelede kullanılacaktı48.
Uygulamada İdil-Tatar Lejyonu’nun oluşturulma süreci, 21 Ağustos 1942 tarihinde
başladı: Lejyon için günümüz Polonya topraklarındaki Radom yakınlarında bulunan
Jedlni Kampı seçildi, oraya ihtiyaç duyulan giysi ve silah gönderildi ve sorumlu
Alman görevlileri bu bölgeye intikal etti. İdil-Tatar Lejyonu’na 6 Eylül 1942 tarihinde
bayrak teslim edildi ve bu yüzden lejyonerler, lejyonun tam anlamıyla kuruluş tarihi
olarak bu tarihi gösterdiler. 8 Eylül 1942 tarihinde İdil-Tatar Lejyonu, Askerî Valilik
Bölge Komutanlığı ile Doğu Lejyonları Komutanlığı Karargâhı’nın emrine verildi49
1941-1942 yıllarının kış aylarında Alman askerleri Moskova önüne kadar gelip,
oradan doğuya geçemediği için Tatar, Başkırt ve Çuvaş gibi Türk halklarının
yaşadığı Orta İdil ve Ural bölgeleri doğrudan savaşa dâhil olmadı; fakat, bu savaş o
kadar kapsamlı idi ki, Sovyetler Birliği’nin bütün alanlarını; ekonomisini, siyasetini,
kültürünü kökten etkiledi ve her şeyi yerinden oynattı. Savaş yıllarındaki olaylar
ülkenin bütün bölge ve halklarının hayatlarını ciddi şekilde değiştirdi. SSCB’de
yaşayan Türk halklarından binlerce kişi Ulu Vatan Savaşı(Veliki Gasudartsvı
Voynı)’na katıldı ve birçok kahramanlığa imza attı. Bunların çoğu savaştan evlerine
Akten zur Deutchen Auswaertigen Politik (ADAP)/Alman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Arşivi R: 29900,
Panturancılık Dosyası, Belge no: 311631-311632. Alman Dışişleri bakanlığı Siyasi Daire Başkanı
H. Kramarz imzasıyla Siyasi Birim: I M 3713’e gönderilen belgede Silahlı Kuvvetler
Başkomutanlığı’nca, savaş esirlerinin, “Dışişleri bakanlığı ve İşgal Altındaki Doğu Bölgeler Reich
Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak uyumlu bir biçimde düzenlenmesi ve örgütlenmesi, her bir lejyon
askerinin operasyonlarda kullanılırken Alman üniformaları üzerinde kendi tabiiyetlerinin simgelerini
içeren Alman çelik miğferler giyeceklerdir”, notu dikkat çekicidir. ADAP, Belge no: 311632.
48 Gilyazov, “İkinci Dünya Savaşı ve İdil-Ural Bölgesindeki…..”s. 9-27.
49 Gilyazov, “İkinci Dünya Savaşı ve İdil-Ural Bölgesindeki…..”s. 9-27.
47
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dönemedi. Cephe gerisinde kalanlar da ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar
ve Nazi Almanya’sının yenilmesinde önemli katkıda bulundular.
İkinci Dünya Savaşı, 1939’dan 1945’e kadar süren İngiltere, ABD, Çin, Fransa,
Almanya ve İtalya gibi devletlerin katıldığı küresel bir askerî çatışmanın genel
adıdır. 100.000.000’dan fazla askerî personelin dâhil olduğu savaş, dünya tarihindeki
en büyük ve en kanlı savaştır. Resmî kayıtlara göre, İkinci Dünya Savaşı’nda-bu
sayıyı 40 milyona kadar çıkaranlar da vardır- 27 milyon SSCB vatandaşı ölmüştür50.
Savaşın sonucunu trajik Alman yenilgisi sonucu demokratik olarak tanımlanan ülkeler
kazanmıştır. Galip egemen devletler, Soğuk Savaş sonuna kadar Avrupa’nın ve bir
bakıma dünyanın yeni güç ve nüfuz belirleyicileri olmuşlardır.
Türkiye Cumhuriyeti açısından bakıldığında, iktidar tarafından İkinci Dünya Savaşı
yıllarında Turancı akımlara karşı belirgin bir hoşgörü gösterildiği bir gerçektir;
ayrıca, çoklu dış politika seçeneği gölgesinde Turancı akımın bastırılması ile TürkAlman ilişkileri ve Türk dış politikasındaki gelişmeler arasında sıkı bir ilişki olduğu
da ortadadır. İkinci Dünya Savaşı’nda Alman üstünlüğünün sona ermesi ile içeride
Turancı akımlara yönelik tepkilerin kamuoyunda gündeme gelmesi aynı zaman
dilimine denk gelmiştir. 1930’lu yıllarda dost olan Nihal Atsız-Sabahattin Ali davası
ve sonuçları kamuoyunda tartışılırken, 2 Ağustos 1944’te Almanya ile ilişkilerin
kesildiği ilan edilir. Dolayısıyla Sovyet aleyhtarı bir tavır sergileyen Almanya yanlısı
olan ve/veya gözüken fikri akımlar, savaşta Sovyet üstünlüğünün yaşandığı bir
sırada Türkiye’yi dış siyasette zor durumda bırakabilirdi; çünkü Kızıl Ordu, Nisan
ve Mayıs aylarında, tüm Kırım’ı geri almış ve Balkanlar’a giden yolda önemli mesafe
kat etmişti. Tam bu sırada, dış politikada, Türk-Sovyet ilişkilerinin yakınlaştırılması
yolunda yoğun çabalar görülüyordu51.
Genel olarak değerlendirildiğinde, savaş sonucu Türk-Sovyet ilişkilerinin bozulması,
Türk hükûmetinin, Batılı devletlere özellikle de Amerika’ya yakın durma siyaseti
izlemesini beraberinde getirmiş, bu da Türkiye’deki anti-Sovyet tepkileri artırmış ve
iç politikayı şekillendirmiştir. Sonuçta, İkinci Dünya Savaşı sonrası süreçte,
yargılama sonucu Turancılığı savunan sanıkların beraat etmesine ve Türkiye’de

SSCB’de; 1935-1936 yılları arasında 190.246 kişi tutuklandı, bunlardan 2.347’si kurşuna dizildi.
1937-38 ve yılları arasında 1.372.392 kişi tutuklandı, bunlardan 681.692’si kurşuna dizildi.
1939-40 yılları arasında ise 121.033 kişi tutuklandı; 4.644 kişi kursuna dizildi. Bkz., Nicholas
Werth, “Strategies of Violence in the Stalinist USSR”, Stalinism and Nazism: History and
Memory Compared, (ed. Henry Russo, trans. Lucy B. Golsanet etal.), Lincoln University of
Nebraska Press 2004, p. 57-80.
51 Mithat Kadri Vural, “ ‘En Büyük Tehlike’ Broşürü ve Buna Bağlı Olarak Turancı Akımların
Kamuoyunda Tartışılması”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, İzmir 2009, (BaharGüz), ss. 52. Kısaca Turancı akımlara yönelik kamuoyunda oluşan tepkilerin ve Turancı
akımları temsil eden kişileri yargılama sürecinin zamanlaması bu açıdan da önemlidir. Hattâ
bütün bu iç siyasette yaşananlar savaş sırasında bozulan Türk-Sovyet ilişkilerini de
geliştirmeye yönelik olarak değerlendirilebilir. Daha sonraki süreçte ise Turancılığı
savunanlarla ilgili mahkûmiyet kararının bozulması ve sonuçta sanıkların beraat etmeleri de
Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişimi ile yakından ilgilidir. Başka bir deyişle 1945 yılının Mart
ayından sonraki Türk-Sovyet ilişkilerindeki gelişmeler göz önüne alındığında, olayın dış
politika ile bağlantılı olduğu daha net olarak anlaşılır. Bkz., Vural, “ ‘En Büyük Tehlike’
Broşürü…” s. 52 vd.
50
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muhalif kesimlere karşı tepkilerin şiddetlenmesine yol açan etken, Sovyet tehdidi
karşısında Türkiye’nin, uluslararası dengede yerini ABD’nin öncülüğünü çektiği
bloka yanaşma istek ve eğilimi olduğu gerçeğidir. 1944 ve 1947 olaylarını savaşın
sonucu ve Batıcı dış politikalara evrilmenin enstrümanı olarak değerlendirmek
gerekir.
Savaş sürecinde Almanya’nın himayesinde, Türkiye’yi yönetenlerin de bilgisiyle
Turancılık fikir akımından Türkiye’de ve Türk dünyasında yararlanılmak istenmiştir.
Benim analizlerime göre, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerce, Almanya’nın
Türkiye’yi işgaline karşı, bir önlem tarzında caydırıcı amaçla Sovyet coğrafyasında
Almanları meşgul etmek anlamında kullanılmıştır; çünkü, bugünkü bilgilerimize
göre, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye-Almanya ilişkilerini stratejik bir ittifak olarak
değerlendirecek bir veri bulunmamaktadır.
Nuri Paşanın ve Kırım coğrafyasında etkili girişimlerde bulunan Hüseyin Hüsnü
Erkilet’in düşünce ve eğilimlerine rağmen, Türkiye, kendini savaştan uzat tutabilmiş
olmakla birlikte, ekonomisi, lojistiği ve ordusunun vuruşkanlığının güç gerektiren
koşullarını sağlamadan herhangi bir büyük devletin emperyalist emellerine
kontrolsüzce aracı olmanın bedelini, kendi aralarında bölünerek Alman ve Sovyet
saflarında vuruşmak zorunda bırakılan yüz binlerce insanın yaşamına sebep olacak
süreçte aktif rol almıştır. Oysa Mustafa Kemal’in dış politika pratiği yurtta ve dünyada
barış ilkesiyle, suya sabuna dokunmamak değil; ama, komşu ülkelerle yapılacak
caydırıcı ittifaklar sonucu büyük devletlerin ülke ve bölge üzerindeki nüfuz kurma
girişimlerini defetmek, ayrıca, ülkeyi dış ve iç istimara karşı yapılandıran savunma
doktrinine dayanmaktadır. Bu açıdan Turancılık konusu, coğrafyaya dayalı
jeopolitiğin ışığında, edebi ve şiirsel yönlerinden öte, uluslararası ilişkilerde reelpolitik açıdan değerlendirilmelidir.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA SOVYET İHTİLALİ ÖNCESİ VE
SONRASI CEDİTÇİLİK VE KOMÜNİZM *
M ARCEL ER DAL * *

Bu bildirinin başlığındaki ‘Doğu Türkistan’ acaba neresidir? Şincang eyaletini
merkezindeki Tanrı dağları kuzeydeki Cungarya’ya ve güneydeki Tarım havzasına
böler. Uygurların vatanı Tanrı dağlarının güneyi idi; bugün de Çindeki Uygurların %
80’i Tarım havzasında oturur. Bu bakımdan 19. yy. Doğu Türkistanı derken sadece
Tarım havzasını ve çevresindeki İpek Yolu şehirlerini düşünmek daha doğru
olacaktır. Zaten ‘Doğu Türkistan’, batılarda politik amaçlarla ortaya çıkmış bir
terimdir. Uygurlar o zamanlar bölgelerine Alte Sheher veya, Yakup Bek Turpan’ı
fethettikten sonra, Yeti Sheher diyordu.
16. yy.la 1930’lar arasında, Doğu Türkistan şehir ve köylerinin yerleşik, çiftçi veya
tüccar ahalisi, kendisi için ‘Uygur’ adını kullanmıyordu, oturduğu şehre göre
Kaşğarliq veya Hotenlik diyordu, veya daha genel bir şekilde ‘Müslüman’ diyordu.
‘Müslüman’, milli bir isim sayılabilir çünkü Uygurlar bölgenin Kazak, Kırgız ve
Dunganlarından, yani hui veya Müslüman olan Çinlilerden bahsederken asla
‘Müslüman’ terimini kullanmazlardı. Çinliler Uygurlara chantou ‒ ‘sarık baş’ ‒
diyordu, Rusyalılar Sart, Türk veya Tatar. Tanrı dağlarının kuzeyindeki verimli İli
vadisinde ve daha batıdaki, Rusya sınırları içindeki Cetisu bölgesinde verimli toprak
bulan Uygur çiftçilerine çevrelerindekiler Tarançi diyordu; Tarançi Moğolca ‘çiftçi’
demektir ve orada oturan Oyratlardan gelmiş bir isim olmalıdır. ‘Uygur’ isminin
kabul edildiği 1921 Taşkent konferansında tartışılan en önemli konu da zaten hangi
ismin uygun olacağı değildi; orada Sovyet ihtilalinin ne şekilde Rusya’nın dışına ve
özellikle Çine geçirilebileceği tartışılıyordu. Konferanstaki Pan-Türkler, Uygurlara
‘Türk’ denmesini öneriyordu çünkü bu şekilde Türk milletlerinin birliği korunacaktı.
İkinci teklif, Uygurlara Çin Müslümanı denmesi teklifiydi. Pan-Islamist gibi görünen
bu ismi savunanların amacı, İslamı desteklemek değildi; bu isim sayesinde Çin
Müslümanlarının, Huilar, Kazaklar, Salırlar dahil tümü topluca Milliyetçi Çinlilere
karşı ayaklanmaya kışkırtılacaktı. ‘Uygur’ ismini teklif eden Ceditçileri, çeşitli Türk
milletlerini birbirlerinden ayırmaya çalışan Rus politikası destekliyordu. Daha
Bu yazıdaki bilgilerin çoğu, David Brophy’nin 2016’da çıkan Uyghur Nation. Reform and
Revolution on the Russia-China Frontier (Harvard U.P., Cambridge, Mass.) başlıklı mükemmel
yapıtına dayanmaktadır.
** Prof.Dr., Emekli Öğretim Üyesi, Frankfurt Üniversitesi, Almanya.
*
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1930’larda bu isimde Rus etkisi hissediliyordu ama Uygurlar kendi isimlerini
sahiden hakettiler.
Uygurlar 19. yy.ın 2. yarısında ve 20. yy.ın ilk yarısında hem Çin aleminde, hem Rus
aleminde yaşıyordu. Rusyanın etkisi birçok bakımdan, askeri, siyasi, iktisadi ve
entelektüel alanlarda, Çin etkisinden daha güçlüydü çünkü Çinde 1912’ye kadar
hüküm süren Mançu asıllı Çing hanedanı zayıftı; Çin ancak kendisiyle meşgul
olabiliyordu. Çingler 1759’da Tanrı dağlarının kuzeyini ve güneyini Moğol olan
Cungarlardan, Oyratlardan aldılar. 19. yy.da Çinglere karşı birçok ayaklanma oldu;
xīn jiāng, yani ‘yeni sınır bölgesi’ dedikleri yöreyi bir Çin bölgesi değil, uzak bir
sömürge olarak, zar zor yönetiyorlardı. 18. yy.da ve 19. yy.ın başlarında Uygurları
yerel olarak yöneten hocalar vardı; çoğu hem Nakşıbendi tarikat şeyhleriydi, hem de
kendilerine Çağatay, hatta Hakani cetler buluyor ve hüküm haklarını buna
dayandırıyorlardı; Uygurlar genellikle bu şeyhlerin müritleriydi. Rusya ise Orta
Asyayı fethetmekle meşguldü. 1851’de Çinle bir ticaret anlaşması imzaladı, bugünkü
Kazakistan’ın fethini tamamladı ve 1854’te Cetisu bölgesinin güneyinde Vernıy
kalesini, bugünkü Almatı’yı kurdu; bunu 1862’de bugünkü Kırgızistan takip etti;
1864 imzalanan ikinci bir anlaşmayla Çin’in bugün de geçerli olan batı sınırı çizildi.
O günlerde Rusyaya karşı gelen yerli güçler batıda Buhara, doğuda Hokend
hanlıklarıydı. 1864-1868 yıllarında Ruslar Buharayı kendilerine bağlayıp Hokend
hanlığından Çimkent, Semerkant ve Taşkent’i alırlar ve Taşkent’i Türkistan
eyaletinin başkenti yaparlar. Arada Hokend hanlığının Tacik kumandanlarından
Yakup Beg 1865’te adamlarıyla Doğu Türkistana geçip orayı fetheder ama Çinliler
1877’de yöreyi geri alıp Şincang’ın tümünü 1884 eyalet ilan eder. Qing hükümeti
1912’de düştükten sonra kurulan Çin Cumuriyeti’nde Milliyetçiler ve Komünistler
1949’a kadar birbirlerine ve Japonlara karşı savaşır. Bu kargaşada 1933’te Uygurlar
Kaşğar’da Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan eder ama bunu Çin 1934’te bastırır.
1944-1949 yıllarındaki ikinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni Komünistler destekler
ama sonra fetheder.
19. yy.ın ortalarına kadar Uygurlar sadece din mekteplerinde ve medreselerde
okuyabiliyordu; Uygur kültürü Farsça etkili Çağatay edebiyatıydı. Çin toplumu ayni
derecede geleneksel, bambaşka bir alemde yaşıyordu; rasyonel, bilimsel, kritik
düşünce her iki toplumda bulunmayan şeylerdi. 1880’de Çing hükümeti Şincang’a
Çin kültürünü getirmeye çalıştı ve ilkokullar açtı ama bu teşebbüs başarısız kaldı.
Rusya’nın 19. yy.ın ortalarında başlayan Doğu Türkistan üzerindeki ticari, siyasi ve
kültürel etkisi, 1871’de İli bölgesini de işgal etmesiyle güçlenir ve 1960’a kadar
devam eder. Uygurlara ve yörenin Kazak ve Kırgızlarına ulaşan yeni düşüncelerin
tümü batıdan gelmiştir, ya Alman ve Fransız siyasi ve kültürel düşünceleri Ruslar
yoluyla öğrenen Tatarlardan, ya da Türkiye’ye veya Rusya’ya seyahat eden
Uygurlardan.
19. yy.ın sonlarına doğru Uygur düşünürlerine dışarıdan, özellikle İstanbul ve
Kazan’dan çeşitli siyasi akımlar ulaşıyordu. Bunların en meşhurları iki ‘pan’dı, PanTürkizm ve Pan-İslamizm. Rusları ihtilalden önce ve sonra en fazla Pan-Türkizm
korkutuyordu, çünkü Tacikler ve Çeçenler hariç Müslüman azınlıklarının hepsi
Türktü; Çinlileri ise Pan-Türkizm değil Pan-İslamizm korkutuyordu çünkü
idarelerine karşı en fazla ayaklananlar Türk olmayan Dungan’lardı. Türk
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milletlerinin kültürel ve siyasi birleşmelerini öneren, o çağların önemli diğer akımı
Pan-Slavizm’e karşı direnmek üzere ortaya atılan Pan-Türkizm, 1880’lerde Osmanlı
ve Azeri entellektüeller arasında ortaya çıkmıştır. İlk manifestosu, Yusuf Akçura‘nın
1904’te yayımladığı Üç tarz-ı siyaset, Osmanlıların Balkanlarla Arapları bırakıp Orta
Asyalı kardeşleriyle birleşmelerini önerir. 1907’den sonra bunu destekleyen birçok
Rusyalı Türk Türkiye’ye gelir, 1908’de bu düşünceyi savunan Ittihat ve Terakki’ciler
hükümeti elde eder. 1922’de Orta Asya’da Ruslara karşı savaşırken ölen Enver Paşa,
Atatürk’le yaşıttır; ikisi de 1881’de doğmuştur.
Ceditçilik, usûl-ü cedîd, Kazan Tatar aydınlarının daha 1843’te kurduğu bir akımdı;
kendilerine Ziyalılar yani ‘aydınlar’, Terakkiperverler veya Yaşlar yani ‘gençler’ de
diyorlardı. Amaçları eğitim reformu ve İslam çerçevesinde modernleşmeydi; örneğin
çoklu nikâhları tasvip etmiyorlardı. Çoğu medrese mezunuydu; ulemadan onları
tutanlar da çoktu ama genellikle ‘kadimciler’ onlara karşı geliyordu. Ceditçiler
mektep ve medreselerin ezber yöntemlerine karşıydı; kritik düşüncenin
desteklendiği, Avrupa’nın kültür ve bilim yöntemlerine göre eğitildiği, sadece
oğlanların değil, kızların da okuduğu, diğer dinlerin küçümsenmediği, Türk
toplumlarının din dışı kimliğinin korunduğu okullar kurmaya çalışıyor, geleneksel
eğitim sisteminin, geriliğin ve çöküşün kaynağı olduğunu düşünüyorlardı. Coğrafya,
tarih, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi konuları önemsiyor, bunları öğrenmeyi
modern, başarılı bir toplum yaratmak için gerekli sayıyorlardı. Derslerde Arapça
veya Rusça değil, konuşulan Türk dillerinde okuma yazma öğretiliyordu. Müslüman
okullarına masaları, kara tahtaları, haritaları ilk sokanlar, gün ışığını ilk
önemseyenler, dayak cezasını kaldıranlar onlar olmuştur. Kırım Tatarı İsmail
Gaspıralı en tanınmış ceditçilerdendir; ilk ceditçi okulu 1884’te o kurmuştur; sonuç
olarak Rusya’nın genelinde 1916’da 5000 kadar Ceditçi okul vardı. Bence Kazak milli
şairi Abay’ı da, hatta Atatürk’ü de, ceditçi olarak görmek hiç de yanlış olmaz, çünkü
görüşleri onlarınkilerle tam uyuşmaktadır. Ceditçiler Türk kültürel birliğinin
yanlısıydılar, ancak ilerici eğitimin Türk toplumları için Rus veya Çin hükümetlerine
karşı askeri ayaklanmadan daha önemli ve faydalı olduğu, başkalarının hüküm
sürdüğü devletlerde Müslüman toplumunu en etkili şekilde güçlendirecek etkenin
eğitim devrimi olacağı düşüncesini savunuyorlardı. Düşüncelerini yaymak ve
özellikle dünyada olup bitenlerden Türk toplumunu haberdar etmek amacıyla
Ceditçiler gazete yayınında özellikle faal olmuşlardır.
Orta Asya’da ilk ceditçi okulu Münevver Kari Taşkentte açar. Bu arada bu yenileşme
ve aydınlanma hareketinin etkisiyle 19. yy. sonlarında Uygurlar arasında da ilk din
dışı eğitim kurumları kurulur, 20. yy. başlarında Uygurca gazeteler yayınlanmaya
başlanır. İlk Uygur ceditçi okul Cetisu’da, Çin sınırından sadece 50 km. uzaklıkta
olan Jarkent’te kurulur ve öğrencilerinin birçoğu sınır ötesindeki Ğulca’dan
gelmektedir. Tatar olan öğretmenler sadece Kazan’la değil, Buhara’yla da ilişkiliydi.
Aslında Rus hükümeti gibi, Çing hükümeti de Ceditçilere karşı değildi, çünkü tek
amaçları eğitimdi; kısa bir süre sonra Çinde, Ğulca ve Tarbağatay’da, 19. yy.ın
sonlarına doğru da Kaşğar yakınındaki Âtuş’da da öyle okullar açılır. Türkiyeli
Ahmet Kemal’in kurduğu Âtuş okulunun başlıca öğretmeni Muhammad Masum
Efendi eğitimini tamamlamak üzere 1902’de İstanbul’a gönderilir ve onu 10 sene
içinde İstanbul’da 15 başka Uygur öğrencisi takip eder, bunlar Galatasaray Lisesi
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veya İstanbul Üniversitesi gibi kurumlarda okur. Cetisu’ya yakın olan İli bölgesinde
Ceditçilik Tatarlardan geliyordu ama başka yerlerde özellikle Türkiye ve Buhara’dan
gelen düşünceler uygulanıyordu. Rusyada doğmuş Ceditçiler kendilerini çiftçi
toplumu adına çalışan entellektüeller olarak görüyorlardı. Çin içi politikaları
anlamıyor, kendilerini Doğu Türkistan Müslümanlarıyla bir millet olarak görüyor,
Sovyet milletleri ailesi içinde Uygurlara da bir yer ayırmak istiyorlardı. Rusyaya
tüccar veya işçi olarak göç ederek Oş veya Andican’da Ceditçiliğe katılan
Kaşgarlılarda ise Tatarlarla milli birlik hissetmek ihtiyacı yoktu. Amaçları Sovyet
devriminin enerjisi sayesinde Şincang’da ilerici eğitimle devrim gerçekleştirmekti;
milli kimlik ve kültür aramaları veya komünist teori ayrıntıları onları
ilgilendirmiyordu. Şincang’ın ilk cedidist dergisi 1910’da Ğulja’da çıkmaya başlar.
1912’de Çinli cumhuriyetçiler Çing hanedanını düşürdüğünde Şincang valisi ceditçi
bilim ve eğitimi destekler. 1913’te Turpan’da bir ceditçi öğretmen semineri açılır.
1933’te kurulan ilk Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nde idare de, özellikle eğitim de
ceditçilerin elindedir ve öğrencilerinin ‘Türkistani’ kimliğini desteklerler. Memtimin
Buğra veya Âtuş ceditçi okulunda, sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nde okumuş olan
Masud Sabri gibi Pan-Türkçü ceditçi ve Doğu Türkistan hürriyet aktivistleri ise hem
bu terime, hem ‘Uyğur’ adına karşıdır ve Şincang Türklerine ‘Türk’ denmesini ister.
1917’den önce Uygurlar arasında Komünist düşünceliler yoktu. Mayıs 1917’de bir
grup Müslüman sosyalist, Almatı’da Vernıy Müslüman İşçiler Birliği adı altında
sokak toplantıları düzenler.1 Bu faaliyetlerde en önemli şahsiyet, Almatı’ya yakın bir
köyde doğan, 1900’de ailesiyle Almatı’ya taşınan Abdullah Rozibaqiev’dir.
Rozibaqiev 1918’de Vernıy Bölgesi Sovyetler Örgütü’nün sekreteri seçilir ve
1920’lerde de Uygurların tüm başka akımlarına karşı hep Bolşevik tarafı tutar. 1917
Ekimi sonunda Rusya’yı ellerine geçirmiş olan Bolşeviklerin bilim ve halk eğitimi
konusundaki görüşleri, din kurumlarının halkın günlük hayatı üzerindeki şartsız
otoritelerine karşı düşmanlıkları, her türlü eşitliği destekler görünmeleri ceditçilere
olumlu görünüyordu. Milli devletler kurmak teşebbüslerine de, bunların tümünü
Moskova’da merkezi bir idareye bağlamayı amaçlasalar da, ceditçiler çok olumlu
bakıyordu, çünkü bu, Orta Asya milletlerinin kimliklerinin tanınması anlamına
geliyordu. Dil olarak Çağataycanın değil, bu milletlerin konuştukları dillerin
standart dil yapılması konusunda heyecanla büyük eğitim yöntemleri
oluşturuluyordu. Sovyet sisteminden faydalanabilmek için büyük sayıda ceditçi
Komünist Partisine katıldı. 1920lerin başlarında ceditçiler artık Bolşeviklerin merkezi
bürokrasiyle başa çıkmayı öğrenmişti ve hükümet işlerine Ruslarla az çok eşit bir
şekilde katılabiliyorlardı. Öte yandan Bolşevikler de ceditçilerin milli amaçlarını
desteklemeye hazırdı; genel yapı onların elindeydi ama ceditçiler herkes için ücretsiz
okul katılımını, ücretsiz yayınları ve ücretsiz halk eğitimini gerçekleştirebiliyordu.
Bunlar Bolşevikler için de faydalıydı; posterlerde, makalelerde, filimlerde, tiyatroda
ceditçi eğitim yapılarından Türk milletleri arasında sosyalist devrimi propagandasını
yaymak ve onları sözde ‘eğitmek’ için yararlanabiliyorlardı. Âtuş okulunun birçok
öğrencisi 1921’de Moskova’da devrimci yetiştirmek için kurulan Doğu Çalışanlarının
Komünist Üniversitesi’nde kurslara katıldıktan sonra ajan oldu. Bu kişilerin tümü,
1

Vernıy, Rusların Almatı‘da (< Almatau ‚Elmadağ‘) 1854’te kurdukları kaleye verdikleri isimdi.
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Şincang’ın Ceditçi gruplarını devrimci partinin çekirdeği sayıyorlardı. Kaşgar ve
Cungar bölgelerinin gençleri, bu bölgeleri Çin esaretinden ve İngiliz
emperyalizminden kurtaran bir milli kurtuluş hareketi olacaktı. Rozibaqiev,
Türkistan Ceditçilerinin bir ihtilal hareketi olacağını umuyor, onlardan Şincang
medrese öğrencilerini komünist yapmalarını bekliyordu. Ama Ceditçiler bir yandan
kendileri Müslümandı, diğer yandan Çin cumhuriyetçileriyle işbirliği yapmak
istiyorlardı. Sovyet komünistleri bu fikirde değildi; onlar Uygurların Çinlilerle
işbirliği yapmamalarını, ‘Uygur’ kalmalarını istiyordu. Bir de Ceditçilerin PanTürkist temayülleri vardı, Türk dillerini konuşan milletlerden bir birlik yaratmak
istiyorlardı. Bolşeviklerle Ceditçiler belli ki sosyalist devrimin nasıl gerçekleşmesi
gerektiği sorusunda anlaşamıyordu. Ceditçiler Rusyanın Türk Müslüman ahalisini
tek millet olarak birleştirmeyi öneriyor, Bolşevikler ise etnik verilere dayanan bir
Orta Asya bölünümü istiyordu.
Bolşevik millet kurma modeline somut bir sınav olarak, Ceditçiler 1917’de Hokend
şehrinde Orta Asya Türklerinin tümünün mümessili olmasını ve Sovyetler Birliği
çerçevesinde özerk kalmasını bekledikleri bir hükümet kurdular. Bu Hokand
devletini bir yıl sonra, 1918’de, Taşkent Sovyeti güçleri hunharca yok etti; birçok ileri
gelen Ceditçi dahil 14,000 kadar kişi katledildi. Ceditçilerin beklentilerinin zıddı
olarak ilerideki yıllarda Batı Türkistan’da bildiğimiz beş devlet oluştu.
Ceditçiler Sovyet sistemine alıştıkça Bolşevikler onlardan artık her istedikleri şekilde
istifade edemiyordu. Ayrıca bir kısmı Müslümanlıkla ilişkilerini koparmamıştı, bir
kısmı da hâlâ ‘İttihatçı’ idi; örneğin Ceditçi Ali Hacı Noruz Hajiyev 1920’de bir
‘Doğu Türkistan Cemiyeti’ kuranlardan biri ve Enver Paşa’nın Kaşğar’daki adamıydı.
Sonuç olarak, Bolşevikler sadece Sosyalist Devrimciliğe inanan Orta Asyalı yerel
kadrolarına güvenmeye başlayıp Ceditçileri toplumsal görevlerinden çıkardılar.
Lenin 1924’te ölünce başkanlığı Stalin ele geçirir; bununla ilgili olarak, 1926’dan
sonra Komünist Partisi geleneksel Müslüman otoriteleriyle başa çıkmak için artık
Ceditçilerin yardımına ihtiyacı olmadığı kararına varır. Daha kötüsü, Ceditçiler yerel
burjuvazinin mümessilleri ve devrim düşmanı ajanlar sayılarak karşı geldikleri
Müslüman otoritelerle eşit sayılmaya başlanır, tevkif edilir ve aynı kıyımlara kurban
olur. 1920ler ve 1930lar boyunca, Orta Asya düşünürlerinden Çolpan ve Abdurrauf
Fıtrat gibi Ceditçi yazar ve şairlerin hemen hemen tümü katledilir. Katledilenler
arasında Çinin dışında doğduğu ve hep Çinin dışında yaşadığı halde Uygur
komünistlerinin merkezi siması sayılan Rozibaqiev de vardır.
Özetleyecek olursak şöyle diyebiliriz: Komünistlere inanmak, onlara güvenmek ne
ceditçilere yaradı, ne de ceditçi olmayan Uygurlara. Ceditçi tutum ve düşünceler ise
100 yıl önce olduğu kadar bugün de her bakımdan önem ve kıymetlerini
kaybetmemişlerdir.
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СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА “НАЦИОНАЛИЗАЦИИ” И
“РАСКУЛАЧИВАНИЯ” В УЗБЕКИСТАНЕ
DONO Z İAYEV A *

Экономическая политика советской власти с первых лет её существования была
направлена на установление государственной монополии во всех сферах
народного хозяйства. Именно такую цель преследовала политика
насильственной национализации важных экономических объектов – земли,
промышленных предприятий, транспорта, банков и др. На первом этапе
национализации 26 февраля 1918г. в Туркестане весь запас хлопка – сырца
объявлялся государственной собственностью1, а 7 марта того же года были
национализированы все хлопкоочистительные заводы. При этом любое
сопротивление исполнения этих декретов преследовало расстрелом. В ходе
осуществления этих декретов было изъято 19 млн. пуд хлопка у местных и
зарубежных предпринимателей2. Из 326 национализированных предприятий
288 составляли хлопкоочистительные заводы3, 87,7 % их принадлежали русским
и зарубежным владельцам, а 12,3% - местным4. Общая стоимость средств
производства национализированных объектов составляла 1,5 млрд. золота5.
Согласно новому декрету советской власти о национализации хлопковой
промышленности от 9 декабря 1920 г., в республике была запрещена торговля
не только хлопком, но и хлопковыми семенами. Государственной
собственностью объявлялись хлопкоочистительные машины и оборудования,
принадлежавшие частным лицам. Все это свидетельствовало об установлении
государственной монополии в сфере выращивания хлопка, его переработки и
торговли.
1918
г.
государственной
собственностью
объявляется
26
марта
горнодобываюшая промышленность республики6. Была национализирована

Prof.Dr., Özbekistan Bilimler Akademisi.
ЦГА РУз, ф. Р-111, о. 1, д. , л..39
2 Ульмасов А. Национализация промышленности в советском Туркестане. Ташкент,1960.
С.68.
3 ЦГА РУз, ф. Р-43 , о. 1, д. 1а, л..364.
4 Ульмасов А. Указанная работа, С.72.
5 Там же. С.74.
6 ЦГА РУз, ф. Р-25, о. 1, д. 34, л., 4.
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угольная, нефтяная промышленность вместе со средствами производства и
товарными запасами частных владельцев и акционерных компаний. Основную
часть владельцев составляли русские и зарубежные предприниматели.
В марте 1918 г. был объявлен декрет СНК Туркестанской АССР о
национализации типографий и литографий7, а в августе того же года
кожевенных заводов в крае. Таким образом, государственная монополия
установилась во всех основных сферах производства. Именно в те годы была
национализирована транспортная сеть в республике, основная часть которой
была сооружена и функционировала ранее за счет частного капитала8.
Таким образом, за первый год господства советской власти в республике было
национализировано 330 крупных помышленных предприятий, а до конца 1919
г. - 770 частных предприятий. В отличие от центральных районов России в
Туркестане с первых лет были насильно изяты в распоряжение государства
только крупные, но и средние, мелкие предприятия.
Интенсивно шел процесс национализации садовнического хозяйства, а также
недвижимости, частных домов и зданий, стоящих дороже 15 000 руб. по ценам
1914 г.
Согласно декрету от 25 марта 1918 г., в распоряжение государства переходили
около 40 конфискованных крупных и малых садов Ташкентского уезда со всеми
орудиями и инструментами труда 9.
Осенью в этом же районе было изъято 50-60 средних садов10, что привело вскоре
к пагубным последствиям11, в частности из-за отсутствия рабочей силы
специалистов – садовников12 к потере урожая, а следовательно, к дороговизне
на базарах.
В частных банках был установлен рабочий контроль и уже в конце 1917 – начале
1918 г. развился процесс насильственного изъятия денежных средств. Банки
потеряли право на осуществление самостоятельных кредитных операций,
сейфы банков были распечатаны. В мае 1918 г. в распооряжение государства
были переведены ташкентские отделы Русско-азиатского, Азовско-Донского,
Волжско-Камского банков13, а с июля 1918 г. все частные банки были включены в
состав Народного банка, который фактически был государственным. Это
нанесло существенный удар по дальнейшему развитию банковского капитала,
торговли и предпринимательства в крае.
Не ограничиваясь крупными предприятими, уже в середине 1918 г. советская
власть приступила к национализации средних и малых предприятий, а их

Там же. ф. Р-27, о. 1, д. 758, л. 51.
Там же. ф. Р-18,о. 2, д. 151, л., 15-16.
9 Там же. ф. Р-29 , о. 3, д. 1168, л., 14.
10 Там же.
11 Там же.л., 15-117 об.
12 ЦГА РУз, ф. Р-29 , о. 3, д. 1168, л. 187-193.
13 Ульмасов А. Национализация промышленности в советском Туркестане. С.83.
7
8

190

“НАЦИОНАЛИЗАЦИИ” И “РАСКУЛАЧИВАНИЯ” В УЗБЕКИСТАНЕ

владельцы перешли к выполнению государственных заказов. С 1919 г.
национализировались шерстяное, кожевенное14, текстильное15, винодельное,
табачное производства, которые начали работать исключительно на нужды
армии.
Политика национализации, направленная в сущности на ликвидацию частной
собственности и установление государственной монополии в сфере аграрнопромышленного производства, финансовой системы и торговли, привела к
резкому ухудшению экономического положения в республике. Больше
половины огосударствленных предприятий приостановили свою деятельность
и в 1920 г. объем производства по сравнению с 1914 г. сократился на 80 % .
Внедрение продовольственного налога, государственная монополия на хлеб,
сельскохозяйственные продукты, ограничение частной торговли привели к
дефициту жизненно необходимых продуктов, дороговизне и голоду.
В таких условиях советская власть была вынуждена временно пойти на уступки,
разработав новую экономическую политику, направленную на либерализацию
экономики. В связи с этим, в марте 1921 г. в стране был принят курс к новой
экономической политике (НЭП), в рамках которой, прежде всего, вместо
продовольственного налога вводился натуральный налог. Крестянство получало
право на торговлю излишными продуктами со своего хозяйства, возвращались
своим владельцам ранее огосударствленные средние и мелкие предприятия,
восстанавливалась свободная торговля, материальная заинтересованность
государственные
передавались
в
аренду
частным
дехканства,
предпринимателям.
Все это вскоре привело к увеличению обёмов производства в аграрной и
промышленной сферах. В период НЭПа был принят указ о развитии мелких
промышленных и промысловых предприятий. Советская власть была
вынуждена открыть путь к привлечению зарубежных инвестиций, сохранив,
однако, государственную монополию на внешнюю, оптовую и розничную
торговлю.
Советская власть была вынуждена восстановить и систему кредитования
торговли и производства, но только через государственные банки. В 1921- 1925
гг. были созданы кооперативные, акционерные, сельскохозяйственные банки,
кредитные общества, которые стали активно финансировать частную торговлю,
промышленность и сельское хозяйство. Новая экономическая политика,
построенная на основе рыночных принципов, привела к восстановлению
товарно-денежных
отношений,
а
также
народного
хозяйства,
предпринимательства, в результате чего за короткий срок объемы
сельскохозяйственного и промышленного производсто увеличились на 2-3 раза.
В стране стало стабилизироваться экономическое положение.

14
15

ЦГА РУз, ф. Р-25, о. 1, д. 190, л.7.
Там же. Р-17, о. 1, д. 33, л.152.
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Большую роль в этих процессах играли частные предприниматели. Советская
власть умело использовала частных торговцев и предпринимателей в
товарообороте между сельскохозяйтвенными производителями и крупной
промышленностью. За короткий срок доля частного капитала в оптоворозничной торговле составила 50 %, в розничной торговле - 85 %.16. По
сведениям за 1925 г. отмеченным председателем СНК Узбекистана
Ф.Ходжаевым, в республике в этот период действовало 20 180 частных торговых
предприятий17. Частный капитал занимал 49,2 % в оптово-розничной торговле
импортными товарами18.
Однако сразу же после достижения определенного экономического оживления
и положительных результатов, советская власть приступила к ограничению
роли частного капитала и частных предпринимателей в торговых отношениях.
Для установления связи между мелкими производителями и потребителями,
дехканством и государственными предприятиями без посредничества частных
торговцев создаются кооперации. Главной целью при этом было усиление
влияния государства на оптовую и розничную торговлю. За короткий срок в
республике были созданы 1074 кооперации. Для усиления роли
государственного сектора в экономике и торговле были приняты меры
повсеместной поддержки их со стороны финансовых и налоговых органов, чему
благоприятствовала денежная реформа 1924 г.
В планах хозяйственного развития республики на 1924-1929 гг. первостепенной
задачей определилось резкое ограничение роли частного сектора и
установление государственной монополии в торговле19.
В 1925/1926 гг. на финансирование торговли было выделено 195 миллионов
рублей, выделенных, из них 35 млн. рублей (18 %)– передавалось кооперациям,
35 млн. рублей (18 %) частным торговцам, 125 млн. рублей (64 %)
государственной торговле20. Из общих средств, выделенных на развитие
промышленности, 84,5 % выделено на государственный сектор, 12 % кооперациям и всего лишь 3% - частному производству21.
Эти меры привели в 1924-1925 гг. к уменьшению доли частного сектора с 84,3 на
77%, т. е. на 7,3% 22. Доля частного капитала в торговле сельскими продуктами
составляла 90,6 %, текстильными изделиями - 28,4 %, хозяйственными товарами
– 92,4 %, обувью – 95,5%, кондитерскими изделиями – 73,9 %.

Рыков А. Об экономическом положении СССР и итогах партдискуссии (Доклад На V
Конгрессе Коминтерна 27 Июня 1924 г.)
17 Ходжаев Ф. Основные черты хозяйственного плана Узбекской ССР на 1925/1926 годы. М.,
1925. С. 60.
18 Там же. С.676.
19 Перспективы хозяйства Туркреспублики. 1924-1929 гг. Ташкент, 1924. С. 655.
20 Ходжаев Ф. Основные черты хозяйственного плана Узбекской ССР на 1925/1926 годы. С.
68.
21 Там же. С .69.
22 Частная торговля Союза ССР. М., 1927. С.4.
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Наиболее высокие показатели частной торговли были в сельских местностях
республики - 91,7% от всей торговой системы23. Частные торговцы обеспечивали
сельских жителей промышленными и галантерейными товарами, готовой
одеждой, покупая взамен сельскохозяйственные продукты.
В
результате
широкомасштабной
и
целенаправленной
политики
государственный сектор вскоре занял главные отрасли промышленности за
исключением табачного и винодельческого производства. Однако в реализации
промышленных товаров, а также кожевенного и шерстяного сырья роль
частного капитала оставалась решающей.
Монополия кредитной системы со стороны государства давала большие
возможности для вытеснения частного предпринимательства. Уже в 1927-1928
гг. частные предприятия в стране сократились на два раза за счет кондитерских,
винодельческих, пекарных и других предприятий, в результате чего за два года
численность безработных увеличивалась почти на два раза - с 20354 до 40 277
чел.24
В целях ограничения предпринимательства запрещались деятельность
заготовительных пунктов, контракты с прибыльными предприятиями, торговля
дефицитными товарами, одновременно усилились надзор и контроль со
стороны налоговых органов. В результате доля частной торговли в общей
торговой системе за два года (с 1925 по 1927 г.) сократилась на два раза - с 46 %
до 23,3 %. В таких условиях частные предприниматели в целях сохранения
своего капитала были вынуждены сотрудничать с кооперациями, что привело к
резкому увеличению количества последних - с 13.6 % до 42,3 %, т. е. немного
больше, чем на три раза.
В оптовой торговле доля частников уменьшается с 4,9 до 1,4 %, в то время как
доля кооперации достигает 55,6 %25. В розничной торговле доля частного
капитала сокращается с 67,4 до 45%. Несмотря на это, советская власть
признавала устойчивое положение частного капитла в розничной и оптовой
торговле, так как торговля всеми продуктамы питания, за исключением зерна, и
кустарными товарами все еще находилась в руках частных торговцев26. 83,2 %
кустарных промыслов принадлежали частному капиталу, т.е. мелким
предпринимателям27.
В целях ограничения предпринимательства советская власть в 1926 г.
приступила к реформированию подоходного налога, в результате чего налоги с
частных торгово-промышленных предприятий составляли 45 % прибыли, в то
время как налоги с государственных предприятий и коопераций – всего 8 %

Там же. С.32.
Хўжаев Ф.Ўзбекистон халқ хўжалиги. Якунлар ва истиқболлар // Танланган асарлар.
Тошкент 1978. Т. 2. С. 286.
25 Ходжаев Ф. Основные черты хозяйственного плана Узбекской ССР на 1925/1926 годы. С.
273.
26 Там же. С. 274.
27 Там же. С.269.
23
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прибыли. Возрастают и другие виды налогов для частных предпринимателей. В
1929 г. объявляется официальный указ “О борьбе со скрывающими свои
доходы”. В данном указе частное предпринимательство запрещается как
“вредительство и спекуляция”, за допущение которого преследуется высшая
мера наказания. Частные предприниматели без всякого повода стали
подвергаться гонениям, преследованию и конфискации имущества, что
привело к резкому сокращению предпринамтельства в экономике к концу 1920х годов. Данный процесс завершил официальный указ от 11 октября 1931 г. о
ликвидации частного капитала, согласно которому запрещались частные
доходы и все виды собственности, кроме государственной и кооперации.
В 1932 г. в целях огосударствления садовничьих хозяйств у частных владельцев
были изъяты 60 % фруктовых и виноградных садов в Узбекистане28.
Политика коллективизации сельского хозяйства, также была на укрепление
роли государства в аграрном и трудовом секторе, на установление
централизованного управления сельским хозяйством путем ликвидации
частной собственности и хозяйства. В наследие советскому режиму досталась
страна, где подавляющее большинство людей занимались индивидуальным
сельским хозяйством. Новую власть такая ситуация не устраивала, поскольку
государство стремилось контролировать все в стране.
Коллективизация была напрямую связан с индустриализацией, которая
требовала кроме большого количества денег для закупки оборудования, и
большого количества рабочих рук. Коллективизация создавала колхозы,
которые обеспечивали страну продовольствием, бесплатной или очень дешевой
рабочей силой, а также рабочими руками, с помощью которых проходила
индустриализация. Именно для этих целей был взят курс на коллективизацию
сельского хозяйства. 7 ноября 1929 года, когда в газете «Правда» появилась
статья Сталина под названием «Год Великого перелома». В этой статье
говорилось о том, что в течение года страна должна «сделать рывок от отсталого
индивидуального
империалистического
хозяйства
к
передовому
коллективному хозяйству». Именно в этой статье Сталин открыто заявил о том,
что в стране должно быть ликвидировано кулачество как класс.
Таким образом, формирование колхозов сопровождалось раскулачиванием.
Для того чтобы сформировать колхоз, необходимо было инвентарь для работы.
Для которого государство деньги не выделяло. Поэтому был принят путь,
раскулачивания, для того чтобы все отнять. У всех «кулаков» изымали
имущество, которое передавалось в колхозы. Таким образом одновременно
решались несколько задач - сбор бесплатного инструмента, животных и
помещений для нужд колхозов, и уничтожение всех, кто выступал против этой
политики, смел высказывать свое недовольство властью.
Изъятие земельного имущества крупных и средних собственников
сопровождалось конфискацией всего хозяйства, включая орудие труда, скот,
денежные средства и домашнюю утварь, ссылкой и изгнанием самих
28

Экономическая история советского Узбекистана (1917-1965 гг.) С. 106.
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владельцев как «классовых врагов», «вредителей» и «кулаков». Политика
раскулачивания
преследовала
владельцев
любого
вида
частной
собственности – ремесленников, торговцев, предпринимателей, крестьянства,
имущество которых подвергалось конфискации, а сами со всей семьей
ссылались в отдаленные от родины страны – Северный Кавказ, Сибирь,
Украину и др.
В 1931-1932 гг. из Узбекистана были раскулачены и высланы в вышеуказанные
регионы 61 872 человека. В среднеазиатские республики из Узбекистана только
в 1932 году было выслано – 10 471 человек, в 1935-1937 гг. из Узбекистана в
Таджикистан было выслано 3 миллиона человек. Все они были лишены не
только своего хозяйства, родины, но и гражданских прав, жили и трудились в
невыносимих услових, привлекались к самому тяжелому и изнурительному
труду, в результате чего большая часть их погибла. В приложении к
Постановлению от 5 января 1930 года были определены 3 класса кулаков:
1. Контрреволюционеры те , кто выразил протест против советской
власти. Если крестьянин признавался контрреволюционером, то все
его имущество изымалось и передавалось колхозам, а сам человек
отправлялся в концлагеря.
2. Богатые крестьяне. Их имущество также подлежало полной
конфискации, а самих переселяли в отдаленные регионы страны.
3. Крестьяне со средним достатком. Имущество таких людей также
подлежало полной конфискации, а самих отправляли в соседние
регионы.
Таким образом, люди, способные вести прибыльное индивидуальное хозяйство,
были подвергнуты массовым репрессиям. Коллективизация сельского
хозяйства привела к тому, что из деревни полностью исчезла богатое население,
средне состоятельное население,
Раскулаченные были загнаны в концлагеря, где они использовались в качестве
бесплатной рабочей силы на самых тяжелых работах – на лесозаготовки, добыче
нефти, золота, угля и т.д.
Таким образом, к началу 1930-х годов государственная монополия установилась
уже во всех сферах народного хозяйства. Политика индустриализации в
Узбекистане в целях создания крупной промышленности в стране была
направлена, в основном, на развитие перерабатывающих отраслей
промышленности. 46 % советских промышленных предприятий Узбекистана
составляли мелкие заводы и фабрики с рабочим составом не более 100 человек,
на которых государство выделяло очень мало средств. Но основные продукты
питания, одежда, бытовая техника производились именно на этих
предприятиях. Несмотря на рост экономических показателей в республике,
благосостояние населения не соответствовало даже на средний уровень нормы
обеспечения.
В целом, экономическая политика советской власти в первых десятилетиях ее
господства была направлена на установление государственной монополии во
195

DONO ZİAYEVA

всех сферах народного хозяйства путем национализации частной
собственности, капитала и имущества. В ходе насильственного осуществления
этой политики были разрушены все законы, достижения и традиции
хозяйственно-экономической жизни в регионе. Жертвами этой политики стали
владельцы частного имущества, производства, торговли, в целом, вес народ,
жизнь и деятельность которого было невозможно представить без всего этого.
За короткой период путем насильтсвенных актов, репрессий и конфискаций,
государство стало хозяином всего хозяйственно-экономического комплекса, а
народ превратился в дешевую трудовую армию, которая была вынуждена
выполнить любую работу за кусочек хлеба, чтобы спасти себя и свою семью от
гибели.
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

BUHARA’DA İNKILABİ HAREKETLER:
ISLAHAT VE İNKILAP TARTIŞMALARI
SHAR İFA TOSH OVA *

Büyük Türkistan’ın geniş topraklarına hükmeden Buhara Emirliği (1510-1920),
Harezm (1511-1920) ve Kokand (1709-1876) hanlıkları 18-19.yüzyıllarda iç savaşlar
nedeniyle gelişimden artta kalmaya başlamıştır. Orta Çağlarda Müslüman
Dünyası’nın bilim ve kültür merkezi olarak ün kazanan Buhara, yavaş-yavaş iktisadi
ve medeni kriz içinde kalmıştır. Türkistan’ın Rusya İmparatorluğu tarafından istila
edilmesi ve Buhara Emirliğinin yarım kolonisi halini alması ise bu süreci daha da
hızlandırmıştır.
Çeşitli vergilerin sürekli yürürlüğe konulması, tarım ve ticaretin gelişimine engel
olmuş, ezbere dayalı eğitim sistemi nedeniyle öğrenciler yıllarca beklenen bir
derecede okuryazarlık kazanamamışlardır. Özellikle, son dönemlerde medreselerde
matematik, kimya, geometri ve diğer fenni bilimlerin alıkonulduğu ve 18-20 yıl süren
bu tür eğitim programı zaman taleplerini karşılamıyordu. Kısacası, her alanda derin
ıslahatlara ihtiyaç duyulmaktaydı. Ancak, ülkeyi bu ağır durumdan kurtarmak ve
geliştirmek amacıyla devreye ileri görüşlü yenilikçi ziyalılar – Ceditlerin ortaya
çıkması durumu değiştirdi.
Asırlardır hüküm sürdüğü monarşiyi kökünden titreten inkılaplar Buhara’daki
sosyal düşünceyi de etkilemeden kalmadı. Mevcut sistemi keskin eleştiri altına alan
yazılar, eserler gizli bir şekilde yayılmaya ve tartışılmaya başladı. Osmanlı Türk, İran
ve Rusya inkılaplarından sonra yayımlanmaya başlayan “Hablu’l-Metin”,
“Çehrename”, “Siratü’l-Mustakim”, “Terciman”, “Vakit” gibi gazeteler çeşitli
yollarla Buhara’ya da sızdı. Bu yayımların okuyucu sayıları gittikçe arttı, onlar halk
arasında ilerici, cedit ve gençler adlarıyla anılmaya başladı. İlericiler, halkın bu
cehaletinin suçlusu olarak ulema ve hükümeti görüyorlardı. Dolayısıyla ilkin onların
faaliyetini tenkit altına almak, yeni okullar açmak ve cedit edebiyatını halk arasında
teşvik etme aracıyla ülkeyi geride kalmışlık ve cehaletten kurtarmak onların
hedeflerinin başlıca temelini oluşturuyordu.
1908 yılından itibaren Abdülvahid Burhanov (1875-1934), Osman Hoca (1878-1968),
Abdurauf Fıtrat (1886-1938), Mukmiliddin Mahdum (1879-1937) gibi Buharalı
aydınlar kendi evlerinde cedit okulları açarak öğrencilere ders vermeye başladılar.
1909 yılı Aralık ayında Buhara’da “Terbiye-i Etfal” (Çocuklar terbiyesi) adlı gizli bir
cemiyet kurdular (Ayni, 2010, s.84-86). Bu cemiyetin temelinde siyasi parti oluşmaya
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başladı. Ancak, yeni okullar mutaassıp (tutucu) kesim tarafından takiple karşılaştı ve
Buhara uleması içerisinde ciddi tartışmalar doğurarak, cedit (yenilikçi) ve kadim
(eski) meselesinin oluşmasına sebep oldu. Bu okulların çok geçmeden kapatılmasına
rağmen onlar toplum için yenileşmeye doğru giden yolu göstermiş oldular.
Sonrasında ceditler teşviki çalışmaları daha da güçlendirdiler. “Terbiye-i Etfal”
cemiyeti programında “cemiyet mutlaka siyasete karışmaz” diye yazmasına rağmen
cemiyet üyeleri siyasi meselelerle ilişkin tartışmalar yapar ve halk arasında ıslahatı
teşvik ederdi (Ayni, 2010, s. 117; F. Hocayev, 1926, s. 129-130). 1912-1913 yıllarında
“Buhara-i şerif” ve “Turan” gazeteleri yayımlandı. Sedriddin Ayni’nin dediği gibi,
bu gazeteler halkı ilmi ve fikri inkılaba hazırlamak için hizmet ettiler. Gençlerde
yenilikleri okumaya yönelik ilgi arttı, babalar ise çocuk terbiyesi ve eğitimi fikrine
kapıldılar (Ayni, 2010, s. 134). Yeni okullar için derslikler hazırlamak, kitap ve
gazeteleri dağıtmak amacıyla 1913 yılında “Buhara-i şerif” şirketi ve “Marifet” adlı
kütüphane topluma hizmet etmeye başladı.
1916-1917 yıllarında Dünya Savaşı sonucunda iktisadi sıkıntıların artması ve halkın
yaşam şartlarının ağırlaşmasından dolayı genç aydınlar aktif siyasi faaliyet yürütme,
siyasi gösteriler gerçekleştirme teşebbüsünü ileri sürdüler. Esas görevin marifet
yaymak olduğunu varsayan eski nesil temsilcileri ise inkılaba karşı olup, onun
ıslahatlar aracılığıyla tedrici bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği fikrini
benimsemişlerdi. Bu konuda “Tabii ki, eğer halk açık görüşlü olsaydı, onun baskısıyla
hükümet ıslahat yapmak zorunda kalırdı. Bakalım, umumi fikir mevcut mudur? Ya da siyasi
ve sosyal meselelerden arındırılmış büyük parti var mıdır?” (Ayni, 1381, s. 95), diye
yazarken Sedriddin Aynî (1878-1954) pekala çok haklıydı. Buhara Ceditlerinin
önderlerinden olan Ayni’ye göre, Buhara’da bunların daha hiçbiri
bulunmamaktaydı. Parti üyeleri arasında geçen yoğun siyasi tartışmalardan
bahsederken Aynî şöyle der: “Bir gece dostlarımızın birinin evinde Buhara’da ıslahat ve
tanzim hususunda sohbet edildi, herkes ıslahat konusunda kendi fikir ve arzularını ifade etti.
Fakir dedim: Eğer hükümetin kendisi ıslahat başına geçer ve bana sorarsa ki, Buhara ıslahatı
için ne yapmak lazım, ben iki şey lazım derdim: mektep! ceride!”. Arkadaşı onun fikrine
karşı çıkarak, ... hali nihayette ağır olan bu durumda siyasi sorunların
halledilmesinin önemli olduğunu kabul ettirmeye çalışır: “Memleketin her tarafında
halk fakir, birkaç zalim elinde ezik, ziraat için su yok, ticaret için yol, tababet için hekim yok,
eczane yok... Hangi akıl kabul eder ki, bu kadar önemli sorunları bir kenara itip, sizin mektep
ve gazeteniz etrafında dönelim” (Ayni, 1381, s. 95). Bu durum yavaş yavaş parti
içerisinde bölünmeye sebep oldu. Bu şekilde ceditler “eski” ve “yeni” – “sağ” ve
“sol” kanatlara ayrılmaya başladı.
Aynî, sadece Buhara’daki bu partinin daha büyük partiye dönüşemediğini belirterek,
genel olarak bu dönemde partinin nüfus miktarına hiç değinmiyor. F. Hocayev
(1896-1938), Şubat İnkılabından sonra Buhara’da her hücresinde on ikişer parti
üyesini birleştiren 50 tane küçük teşkilatların mevcut olduğunu kaydeder (F.
Hocayev, 1926, s. 131). Partinin bu teşkilatları Kerki, Şehrisabz, Gicduvan, Çarcuy
gibi bölgelerde de faaliyetlerini sürdürüyordu. Ancak, bu sayı gerçekten de Buhara
Emirliği’nin 2,5 milyon üzeri nüfusunun çok küçük bir kısmını teşkil ediyordu.
Rusya’da monarşinin sona ermesi “Genç Buharalılar” partisi faaliyetinde yeni bir
dönemi başlattı. Rus İnkılabından güç alan “Genç Buharalılar” geçici hükümete
dayanarak Buhara’da ıslahat yapmak için umutlandılar ve aktif harekete geçtiler.
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Onlar Petersburg’a önce tebrik telgraf, sonra da Emir’e baskı yaparak Buhara’da
ıslahat yapmak için yardım talebinde bulunan telgraf gönderdiler (Ayni, 2010, s. 170;
F. Hocayev, 1926, s. 131).
Buhara Emirliğinde ıslahat yapma meselesi 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır.
1910 yılında Petersburg’da Stalipin başkanlığında geçen özel toplantıda Buhara
Emirliğini Rusya muhtevasına alma meselesi tartışılır. Toplantıda ilkin ıslahat ve
bazı sosyal-iktisadi değişimler gerçekleştirmek gerektiğine karar verilir. Bunlar ilk
önce Emirlikteki ileri gelenlerin “bakımandalık” (tembellik/bir şeye maddi yönden
bağımlı kılmak) sisteminden vazgeçilmesi idi. Yani devlet erkânına devlet tarafından
kesin bir aylık maaş belirlenmesi hem de Rus kapitalist ve tüccarlarının faydalarını
gözleyerek vergi sistemine değişiklikler yapılması öngörülmekteydi. Islahat – reform
meselesi Petersburg, Taşkent ve Buhara’da devlet dairelerinde birçok defa tartışılmış,
ancak önce Dış İşleri Bakanının değişmesi ve Dünya Savaşı’nın başlamasıyla hep
ertelenmiştir (Tuhtametov, 1966, ss. 50-62).
Nikolay II faciasından sonra korkuya kapılan Buhara hükümeti bir an önce reform
gerçekleştirerek olsa da tahtını koruma hareketine girişti. Bu görevin öncülüğünü
yapan Baş vezir (Başbakan) Nesrullah Kuşbegi Rusya siyasi ajansının rezidenti
(vekili) A.Y. Miller ile ıslahat programının hazırlıklarına başladı. 20 Mart Miller,
birlikte hazırladıkları ıslahat programını Petersburg’a gönderdi. Rusya arşivi
kaynaklarına dayanarak Buhara’da ıslahat meselelerini araştıran V.L. Genis’in
yazdıklarına göre, 30 Martta Miller Dış İşleri başkanına uyarı haberi göndermiştir.
Yazıda belirtildiğine göre, ilericiler “sol kanat” grubu Semerkant Müslümanları ile
anlaşmaya girdiler, öyle ki Emir’e ıslahat yaptırmak ve birkaç radikal taleplerini
sunmak istenmekteydi (Genis, 1917, s. 18). Gerçekten de, Özbekistan Devlet
Arşivinde bulunan kaynaklar, Fethullah Hoca Arslanov önderliğindeki bir grup
ceditler, Emir’in kendi isteğiyle ıslahat yapmadığı takdirde Hatırçı Beyi’nin
yardımıyla “Halk isyanı” gerçekleştirip, Anayasa kabul edecekleri ve Meclis
oluşturacaklarını bildirdiklerini doğruluyor (Tuhtametov, 1966, s. 151). Bu durum,
Rusya rezidentini (temsilcisini/vekilini) son derece endişelendiriyordu. Eğer bu
sorun bir an önce çözülmezse Emir ve Kuşbegi’nin hâkimiyetten uzaklaştırılacağı,
Buhara ile Semerkant birleştirilerek “hiçbir Ruslar katılımısız”, seçilmiş şahıslar
tarafından yönetilecek bağımsız Hanlık oluşturmaya karar alındığını iddia
etmekteydiler. Bundan sonra ıslahat meselesi hemen Petersburg’da Geçici Hükümet
Meclisi’nde muhakeme edildi ve onaylandı.
Bu ferman Buhara Emir’i Seyyid Alim Han (1910-1920) tarafından 1917 yılı 7
Nisan’da ülkeye duyuruldu. Birkaç değişiklikler: Buhara’da çeşitli sosyal sınıf
temsilcilerinden ibaret Meclis oluşturmak, kesin devlet bütçesi kurmak, şeriata dayalı
mahkeme sistemini geliştirmek, vergileri düzene sokmak, memuri yönetim işlerini
geliştirmek amaçlandı. Islahat fermanı için Emir’e teşekkür bildirme amacıyla bir
gösteri düzenleme konusunda parti üyeleri tamamen ikiye ayrıldılar. Birinci taraf söz
konusu gösteriye karşı çıktılar. Bunlar parti reisi Abdülvahid Burhanov, Muhitdin
Mansurov (1892-1934), Musa Saidcanov, Sedriddin Aynî gibi eski cedit vekilleri olup,
gösterinin eskici mollaları sinirlendirebileceği ve bunun kan dökülüşüne neden
olabileceğini söyleyerek dikkatli olmak konusunda uyardılar. İkinci tarafta olan
Fayzullah Hocayev, Abdurauf Fıtrat, Usman Hocayev gibi genç ceditler ise aktif
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hareketler taraftarı oldular. Bu durumu Fayzullah Hocayev ceditler arasındaki ilk
“kriz” olarak nitelendirmişti (F. Hocayev, 1926, s. 134).
8 Nisan tarihinde Buhara’da geniş çapta bir gösteri başladı. Gösteri yapanlara karşı
Registan meydanında şehir ve çevresinden onlara karşı olan 7-8 bin civarında halk
toplandı. Daha ıslahat meselesi ortaya çıkıp hükümet üyeleri arasında tartışılmaya
başladığından beri şehirde her türlü yeniliği reddeden ulema, ıslahatçılara karşı
harekete geçmeye başlamış, Buhara kadısı Burhaneddin ve baş zekatçı Nizamiddin
Ürgencî önderliğinde, mutaassıp – tutucu mollaların yardımıyla, halka
“Müslümanlık devri bitti, ceditler yeni din getirecekmiş”, “Hürriyetin anlamı –
kadınlarımızın yüzü açılacak, çocuklar kafir okullarına gidecek, kadı ve tüm şeriat
ortadan kalkacaktır” (Ayni, 2010, s. 173) gibi fikirleri yayarak şehirdeki durumu
keskinleştirmek, ceditlere karşı halkı ayaklandırmaya çalışmışlardı. Böylece, karşı
karşıya gelen iki tarafın kanlı çatışması önlenerek gösteri Emir hükümeti tarafından
dağıtıldı. Bundan sonra Emir ıslahat fikrinden vazgeçti ve “Genç Buharalılar”ı takip
etmeye, onlardan intikam almaya başladı. Hemen 30 kişi hapsedildi. Sedriddin Ayni,
Mirza Nazrullah ve Mirbaba 75 derre dövülme cezasına çarptırıldı. Kagan şehri işçi
ve asker meclisinin talebi ile hapsedilen ceditler Yeni Buhara’ya – Kagan’a
gönderildi.
Gösteriden sonra Yeni Buhara’ya kaçan ceditler parti üyelerinin gayevi görüşlerinin
farklı olduğu nedeniyle siyasi tartışmalar ve gruplaşmalar daha da güçlendi.
Ceditlerin sağ kanat temsilcileri olup biten olaylarda sol kanadı, özellikle onların
önderi Fayzulla Hocayev’i suçladılar. Bu konuda “Ne yazık ki, merhum Ubaydullah
Hoca’nın oğlu Fayzullah gençliği ve tecrübesizliği nedeniyle büyük hatalar yaptı hem de
umumi mahviyet ve bölünmüşlüklere yol açtı. Eğer bu felaketlerden ders aldıysa ve
hareketlerini akıl ve mantıkla doğru yola çekerse, başarıları beklendiği gibi olur, yoksa, her
gün yeni facia ortaya çıkmaya devam eder”, diye yazıyor Aynî (Ayni, 1381, s. 121).
Bundan sonraki görevleri yerine getirmek için partinin içeriklerine değişiklikler ilave
edildi. A. Burhanov’un yerine Muhiddin Mansurov partiye başkan olarak seçildi.
Buhara’da yeni oluşan ticaret kapitalinin vekili olan bu milyoner genellikle sosyal ve
iktisat alanındaki reformları destekliyordu. O siyasi darbe ve inkılap yoluyla Emir
hükümetini devirmeye karşı çıkan kişilerden biri idi. Yeni Merkezi Komite’nin ilk
meclisinde partinin ileride yol haritası tartışıldı. 1) Geçici hükümet yardımıyla Emir
takiplerini durdurmak ve bundan sonra yasal çalışma şekline geçmek; 2) Açık bir
harekete geçilerek Emir hükümetine baskı yapmak ve silahlı ayaklanmalara hazırlık
yapmak. Sol kanadın teklifi çoğunlukta olan Mansurov başkanlığındaki sağlar
tarafından reddedildi ve ilk görev yerine getirilmeye başladı.
Bu arada Miller liderliğindeki Rusya siyasi ajentesinin üyeleri Buhara’da silahlı
başkaldırıları önlemek ve barışı kurmak için Emir ve ceditleri uzlaştırmaya
çalışıyordu. Bu çabalar sonucunda, onlar 13 Nisan günü Emir tarafından belirli bir
karar çıkmasını sağladılar. Kararda Buhara’dan dışarıya atılan ve sürgünde olan
ceditler geri dönüp kendi işlerinde çalışmalarının mümkün olduğu belirtilmiş,
ulamaların onları takip etmesi de yasaklanmıştı (Tuhtametov, 1966, s. 156). Miller 14
Nisan’da Mansurov başkanlığındaki ceditler delegesiyle Emir sarayına – Erk’e gelip
iki tarafın “barışmasını” sağladı. İki karşı taraf uzlaşmaya getirildikten sonra
Buhara’da zor olsa da barış sağlandı. Ancak, Semerkand işçi asker milletvekilleri
Meclisi’nin bazı başkanları bu durumdan istifade edip Kagan’daki Rusları ve “Genç
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Buharalılar”ı koruma altına almak için Semerkant’tan davet edilen Kızıl Ordu
yardımıyla Buhara’da darbe yapmaya çalışmışlardır. Bundan dolayı, bu inkılapçılar
Miller’in anlaşmayı sağlayan siyasetini beğenmemişlerdir. O gün Kagan işçi asker
milletvekillerinin gerçekleştirdiği toplantıda Miller’i reform taraftarları cephesini
parçalamakla ve Buhara’nın feodal ve ruhanilerini korumakla suçlamış ve onu
tutuklayıp Rusya’ya göndermişlerdir (Tuhtametov, 1966, s. 158). Böylece
Buhara’daki reform hareketleri başarısızlıkla son bulmuştur.
Türkistan halkları daima bağımsızlık arzusuyla yaşardı. Bundan dolayı Türkistan
aydınları Rusya’nın Şubat inkılabına bağımsızlığa kavuşmak için meydana gelen
yeni bir kolay fırsat gözüyle baktılar. Ülkede siyasi faaliyeti daha da güçlendirmek
amacıyla çeşitli cemiyet ve partiler kurdular. Yeni kurulan Rus hükümeti de kardeş
halklara bağımsızlığın vermeyeceğini anladıktan sonra Özbek, Kazak, Tatar ve
Başkurtlar birleşmeye karar verdiler. Türk halklarını birleştirme fikri bir daha
gündeme geldi. Kazak ve Başkurt temsilcileri olan Mustafa Çokay ve Zeki Velidi
Togan, Petersburg’dan Türkistan’a gelip, Türkistan ülkesindeki ceditlerle birlikte
çalışmaya başladılar. Onlar bağımsız cumhuriyet kurmak için çaba harcadılar.
Maalesef Petrograd’daki Ekim darbesi Türkistan’daki siyasi savaş dengesini
tamamen farklı yöne doğru çekti. Merkez – Moskova’daki darbeden üç gün sonra
Türkistan’da da Bolşevikler hâkimiyeti ele geçirdiler. Bu eylem bütün anlamıyla
ülkede istilacı ordu garnizonu tarafından kurulan diktatörlük sistemi idi. Bunda
Türkistan Genel Valiliği’nden miras kalan askeri güçlerin inkılapçılar tarafına
geçmesi büyük etken oldu. Aslında hükümetin Bolşeviklerin eline geçmesi
Türkistanlı aydınların bağımsızlık hakkındaki arzularına son vermişti. Rusya
Bolşeviklerinin dahisi Vladimir Ulyanov (Lenin)’in imza attığı “Rusya ve Şark
İşçilerine” müracaatında (2 Kasım, 1917) halkların kendi kaderini kendisi
belirleyebileceği duyuruldu (1934, s. 56). Ancak, bunun gibi vaatler Türk milletini
oyalamak amaçlı söylenen bir yalan olduğu sonradan ortaya çıkmaya başladı.
Aslında Bolşevikler Rusya İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde bulunan halklara
hakiki milli bağımsızlığı vermeyi hiçbir zaman istememişlerdir. Onlar sosyalizm ve
komünist fikirleri imkânı olduğu kadar bu ülkelere daha çok yaymak için çaba sarf
etmişlerdir. İ.V. Stalin 1913 yılında imparatorluk içerisindeki Ukrayna, Kafkaslar,
Türkistan gibi bölgelerin halklarına sunulan “bağımsızlık” onlara sadece özerk
cumhuriyet olarak verileceğini temenni etmişti. Halkların “bağımsızlığı” sadece ve
sadece sosyalizmi kurmaya başlayan proletarya diktatörlüğünün istek ve kararına
bağlı olduğu daha sonra Lenin tarafından kanunlaştırılmıştır (KPSS, 1983, s. 503).
Uzağı görebilen bazı ceditler bunu önceden hissetmişlerdir. Örneğin, Fıtrat “Bolşevik
Belası”nın baş kaldırdığı 1917 Ekim’i “Yurt Kaygısı” diye değerlendirmiş, Türkistan
Muhtariyeti’nin ilan edildiği 27 Kasım gecesini “Milli Kadir gecemiz” diye
adlandırmıştı. Bolşevikler hükümeti, Buhara Emirliği’nin bağımsızlığını resmî bir
şekilde tanımış olsa da, Türkistan Cumhuriyeti inkılap müdürlüğü aracılığıyla onun
iç işlerine daima müdahale etti. Emir hükümetini güç kullanarak devirme planlarını
yaptılar. Bu planlarını gerçekleştirmek için Rus devrimcilerinin etkisi altında kalarak
inkılaplaşmaya başlayan Buharalı ceditlerden faydalandılar. 1918’in Mart ayında
Türkistan ülkesi Halk Komiserler Sovyeti (Konseyi) başkanı F. Kolesov liderliğindeki
Kızıl Ordu, Buhara şehrine saldırı düzenledi. Bu olay Buhara’nın “eskici” ve
“ceditçi” kesimi arasına geçilmez çelik bir duvar kurdu. Emir Seyyid Alim Han,
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Buhara ceditlerine karşı bir katliam yaptı. Cedit olan ve olmayan binlerce insanlar
soykırıma uğradı. Genç Buharalılar’ın hayatta kalan kısmı Semerkant ve Taşkent’e
gitti. Örneğin, cedit önderlerinden Abdurauf Fıtrat Taşkent’te siyasi işlerden
uzaklaşıp, kültürel ve sosyal işlerle uğraştı.
Aslında, Türkistan’ın aydın kesimi Beyaz İmparatorluğu da, Kızıl İmparatorluğu da
kabul etmemiştir. Bu yüzden milletin vatansever kısmı Ekim’in ilk günlerinden
istiklale kavuşmanın yollarını aradılar. Arşiv malzemeleri ve tarihi kişilerin
şahitlikleri 1917 yılından itibaren ülkede bu amaca kavuşmak için “İttihat ve
Terakki”, “Türk Edem-i Merkeziyet”, “İttihat-ı Milli”, “Birlik”, “Erk” (1919),
“Timur”, “Batır Sözcüler” gibi gizli teşkilatlar kurulduğu, 1921 yılında “Türkistan
Milli Birliği”nin teşkil edildiği buna örnek teşkil eder.
Olaylar bu şekilde gelişirken 1920 yılının Eylül ayında Kızıl Ordu’nun Buhara
şehrine girmesi ve Emir Alim Han’ın Afganistan’a kaçmasıyla son buldu. Buhara
ceditlerinin bir kısmı Bolşevikleri destekleyerek yeni kurulan Buhara Halk Sovyet
Cumhuriyeti Hükümetinde çalışmaya başladılar. Bolşevikler siyasetinden narıza
olan bir kısım ceditler ise Buhara Emiri ile birlikte ülkeyi terkettiler. Sovyetlerin
sömürgecilik siyasetini beğenmeyen Buhara ceditlerinin büyük bir kısmı da silahlı
gruplar halinde “İstiklalcılar”a katılarak ülkenin bağımsızlığı için mücadele verdiler.
Böylece, 19. yüzyılın sonu – 20. yüzyılın başlarında Dünyada yüz gösteren siyasi
gelişmeler Türkistan’a da etki bırakmadan kalmadı. Aslında, Türkistanlılar bu tür
gelişmelerden önce de kendi cetlerinin büyük devletler kurdukları, dünyaya ünlü
bilginler yetiştirerek gelişmiş medeniyetler yaşattıklarının farkındaydılar. Hem bu
tür düşüncelerin, hem de Dünyadaki siyasi gelişmelerin ürünü olan Türkistan Milli
Hareketi 20. yüzyılın 20’li yıllarında tarihe “İstilacılık” (Basmacılık) adıyla girdi. Bu
eylemler bağımsızlık harekatlarının karşılıklı koordinasyon sağlamalarında önemli
yer tutmuştur. Çar İmparatorluğu, sonradan ise “Kızıl saltanat”, Türkistan
Müslümanlarının, özellikle Türk halklarının birleşmesinden son derece korkmakta,
bunun önünü almak için çeşitli eylemlere başvurmaktaydılar.
Türkistan’ın bağımsızlığı hareketine Türkistan’daki Hanlıklardan biri olan Buhara
Emirliği örneğinde kısaca bir göz attığımızda yerel toplumun bu yolda pek çok
eylemler gerçekleştirdiği, bağımsızlık yolunda kendi canlarından olduğu
bilinmektedir. Gerçi, bu eylemlerin önde gelenlerinin çoğunluğu ilkin Emir’in, sonra
da Stalin katliamının kurbanı oldular, ancak, Türkistan’ın aydın simalarının adı
tarihe mühürlendi ve halk hatıralarında silinmez bir yer buldu.
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SOVYET REJİMİ VE TÜRKLÜK:
ESKİ MİRASI YENİDEN DEĞERLENDİRME
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Eski Sovyet mekânındaki Türkler günümüzde hızlı millet-devlet inşası sürecini
yaşamaktalar. Bu süreçte doğru ve gerçek tarih bilincinin oluşması çok önemlidir. Bu
bilincin şekillenmesinde Sovyet döneminin algılanmasının da önemli yeri vardır.
Bunun yanı sıra Sovyet döneminde - 70 yıl Rusya ile birlikte ve onun rehberliyi altında
olmak ne getirdi, ne götürdü sorusu kayda değer siyasi bilinç ve tartışma konusudur.
Sovyetlerden miras kalan resmi tarihçilik, Sovyet dönemini Türklerin geri
kalmışlığının kaldırıldığı bir dönem, onlar için zafer yılları olduğunu iddia
etmekteydi. Türklerin sosyal ve kültür hayatında büyük gelişmelerin yer aldığı da
vurgulanan bir fikirdi. Şimdi bu savlar okul ders kitaplarında da ara sıra
görünmektedir. Daha önemlisi – orta ve yaşlı kuşağın belleğinde bu fikirler halen
kendi yerini korumaktadır.
Rusya Türklerinin siyasal muhacereti ve şimdiki milli-demokratik muhalefet Sovyet
dönemini
eski
Çarlık
rejiminin
devamı,
yeni
sömürgecilik
olarak
değerlendirmektedir. Aslında Sovyet döneminde Türklerin durumu eski muhacir
edebiyatında enine boyuna araştırılmıştır. Maalesef birileri bu irsin güncellenmesini
istemiyor, aynı yolu ikinci kez kat etmeğe zorluyor. Oysaki rahmetli M. Emin
Resulzade, Zeki Velidi Togan, Abdullah Battal Taymas, Ayaz İshaki, Cafer Seyit
Ahmet Kırımer, Mirza Bala Mehmetzade, Baymirza Hayıt vb. büyüklerimiz bu
sahada değerli miras bırakmışlardır. Sovyet rejiminin içeriğini anlamak için Turar
Rıskulov, Ahmet Baytursunov, Sultan Galiyev, Neriman Nerimanov gibi “aldatılmış
komünistlerin” itirafları da ilkin kaynak sayılmalıdır. Serge A. Zenkovsky ve
Alexander Bennigsen gibi Batılı araştırmacıların kitapları önemli başvuru
kaynaklarıdır.
Ekim devriminden 100 yıl geçmiştir, meseleye eski siyasal muhaceret gözüyle ak-kara
ikilemiyle yaklaşmanın zamanı değil diye kimileri tavsiyede bulunuyorlar. Doğrudur
daha objektif ve detaylı incelemelere yine de ihtiyaç vardır. Ancak Ekim
devriminden sonra Türklüğün başına gelenlerle ilgili onlarca kitap, yüzlerce makale
yazılmış, yeterli kadar ampirik materyal birikmiştir. Bütüncül perspektifle meselelere
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yaklaşıp sonuçta gereken genel fikre ulaşmaya ihtiyaç vardır. Türklük olarak bir
asırdan sonra nihayet bu konunun içeriğine varmak gerektir.
İlk önce Sovyet ve Sovyet sonrası dönemin komünist tezlerinden başlarsak yararlı
olur. Bu kapsamlı konuyu 4 alanla sınırlarsak genel tablo ortaya çıkabilir
düşüncesindeyiz.
Türklerin bağımsızlık ve ya özerklik isteklerine Sovyetlerin münasebeti
Sovyet propagandasının Türklerle ilgili çok sevilen temel tezleri bunlardı: “Ekim
inkılabı Türkler dâhil eski sömürge halklarını Çarlık zulmünden kurtardı.”, “Ekim
inkılabı bu sömürge halklarına bağımsız, egemen devlet hayatı yaşattı.”
Sovyet hükümetinin ilk beyanat ve belgelerinde tüm gayri Rus mazlum milletlere
hürriyet sözü verildi. Ekim darbesinden hemen sonra hâkimiyetin Sovyetlere
geçtiğini ilan eden II Umum-Rusya Sovyetler Kurultayı; Vladimir Lenin ve Jozef
Stalin’in ortaklaşa yazdığı “İşçilere, askerlere, köylülere!” başlıklı bildiride
vurgulandı: “Rusya’da yaşayan tüm milletlerin kendi kaderlerini tayin etmeleri için
onlara tam hukuk verilmesini sağlayacaktır.” (Lenin, 1982, s. 11) 17 Kasımda aynı
Lenin’in imzası ile “Rusya Halklarının Hukuk Beyannamesi” başlıklı diğer bir belge
açıklandı. Sovyet hükümetinin milletler alanında siyasetinin temel ilkeleri belirlendi:
Rusya halklarının eşitliği ve egemenliği; milletlerin hür olarak kendi kaderini tayin
etmesi, hatta ayrılarak kendi bağımsız devletini kurma hakkı; tüm milli ve milli-dini
imtiyazların ve kısıtlamaların iptal edilmesi; Rusya topraklarında yaşayan milli
azınlıkların ve etnografik grupların hür gelişmesi.(Образование СССР, 1949, с. 19-20.)
20 Kasımda bu ilkeleri daha da geliştiren “Tüm Rusya ve Doğu’nun Müslüman
Emekçilerine” başlıklı müracaatta Rusya Müslümanlarının yanı sıra İran, Türkiye,
Afganistan, Hindistan ve Arap ülkeleri halklarına Batı emperyalizmine karşı
mücadelede işbirliği teklif edildi. Hemen altını çizelim ki; bağımsız devlet kurma hakkı
milletlere değil, bu milletlerin işçi sınıfına [proletaryasına] veriliyordu. Bununla da
mesele tam açıklığa kavuşmuyor. Vladimir Lenin Komintern’in II. Kongresinde
(1920) “Milliyet ve sömürge meseleleri” başlıklı meşhur 12 maddelik tezlerinde
sömürgeci memleketler proletaryasının (yani Rusya’nın) sömürge ülkeler
proletaryasına rehberlik etme hakkının olmasını kayd etti.( Togan, 1977, s. 14.)
Böylece Bolşeviklerin mazlum halklara bağımsızlık vaadi teoride bu kadar şarta
bağlandı, icraatta ise aslında mümkünsüz hale getirildi. Bırakın bağımsızlığı, Rusya
içlerinde özerklikle yetinen halklara da “bizden olmayanlara özerklik verilmeyecek”
denildi.
Bu arada Ekim devriminin (aslında darbesinin) milli bölgelerde yeni ruh haline
neden olduğunu da göstermeliyiz. Şubat devrimi (25 Şubat 1917) mazlum halklarda
ümit yaratırken, Ekim devrimi beraberinde korku ve tedirginlik getirdi. Kırgız/Kazak
komünistlerinden Ahmet Baytursunov daha 1919’da bu iki devrimin farkını anlamak
durumunda idi: “Kırgızlar için Şubat devrimi ne kadar anlaşılan idiyse, Ekim
(sosyal) devrimi o kadar anlaşılmaz oldu. Birincisini ne kadar coşku ile
karşıladılarsa, ikincisini o kadar korku ile karşıladılar. Kırgız halkını bilenler için
Kırgızların bu veya diğer devrime böyle bir yaklaşımı çok doğal ve anlaşılır olmalı.
Kırgızlar birinci devrimi doğru anladılar ve sevinçle karşıladılar. Çünkü, Şubat
devrimi onları Çar hükümetinin zulüm ve baskısından kurtardı. İkincisi, Kırgızlarda
yıllarca besledikleri arzularını – bağımsız yaşama ümitlerini pekiştirdi. Kırgızlar için
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ikinci devrimin [Ekim] karanlık kalmasının nedeni çok basit: Kırgızlarda ne
kapitalizm var, ne de sınıf bölünmesi; bu halkta mülkiyet diğerlerinde olduğu gibi
kesin farklı şekil almamıştır; çoğu tüketim malları onlarda ortak emlak sayılıyor.
Ekim devrimi dış görünümü ile de Kırgızlar arasında vahamet oluşturdu. Rusya’nın
merkez bölgelerinde Bolşevik hareketi nasıl gelişti – Kırgızlar bunu bilmezler. Uç
bölgelerde ise bu hareket kendisi ile her yere baskı, talan, kanunsuzluk ve kendine
özgün diktatör hâkimiyet getirdi. Kısacası, uç bölgelerde bu hareket bir devrim değil,
açık bir anarşi gibi ortaya çıktı.”( Революция в Средней Азии Глазами Мусульманских
Большевиков, 1985, c. 109-110).
Türklerin yaşadığı bölgelerde bağımsızlık ve özerklik hareketlerinin hangi yönde
geliştiği, Sovyet hükümetinin onları kanla boğduğu tarih kitaplarında ayrıntılarıyla
işlenilmiştir. Bu karmaşık dönemin önemli olaylarını kısaca hatırlayalım: Kasım
ayının 17’de Başkurtlar, Aralık ayının 10’da Kazaklar özerkliklerini ilan ettiler.
Kasımın 27’de Hokand’da, az sonra Kazan’da özerklik ilan edildi. Meşhur İdil-Ural
Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin Ufa’da açılışı da 20 Kasıma denk geldi. 1918’in
Nisanında Güney Kafkasya bütünlükle Rusya’dan ayrıldığını, Mayısın 28’de ise
Azerbaycan bağımsız cumhuriyet olduğunu dünyaya ilan etti. Bolşevikler, Türklerin
bu özerklik-bağımsızlık kararlarına birkaç ay tahammül ede bildiler, Rusya Kurucu
Meclisini kovduktan (19 Ocak 1918) hemen sonra Ekim devriminin zafer yürüyüşü
başladı. Sırasıyla Kırım Tatar özerkliği, az sonra Kazak ve Başkurt özerkliği, Şubatta
ise Kızıl Ordu, Hokand’a girip Türkistan’ın özerkliğini iptal etti. Nisan 1920’de
bağımsız Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Sovyet Rusya’sı tarafından işgal
edildi. En son işgal edilen Hive ve Bahara hanlıkları oldu.
Sovyet tarihçiliği sonralar 1922. yıla kadar devam eden askeri-politik süreci
“vatandaş savaşı” olarak tanımlayacaktı. Aslında bu Sovyet rejiminin Çarlık Rusya’sı
mekânında yayıldığı, eski devlet sınırlarını restore ettiği dönemdir. Rus
emperyalizmi ölmedi, yeni şekil aldı. Kendini özerk veya özgür ilan eden bölgeler
yeniden “ana vatan Rusya’nın aguşuna” sokulurken Lenin’in direktifi üzere etnik
adlardan imtina edilmedi. Diğer bir yenilik bu restorasyon sürecinde yerel
komünistlerin hizmetinden ola bildigince faydalanmaktır (bu meseleye döneceyiz).
Başka bir özellik ise milli adların varlığı hatta kimisinin resmen müttefik cumhuriyet
statüsü taşımasına rağmen, bu idari-arazi birimlerin bağımsız değil, daha çok
egemen [suveren] tanımlanmalarıdır. Sovyet döneminde müttefik cumhuriyetlerin
bağımsızlığı Rusya dahilindeki vilayetlerin serbestliğinden daha az idi.
Kültür alanında neler oldu?
Leninizm kendisini modernist bir akım telakki ediyordu. Rusya’nın yeniden
kurulmasını amaçladı ve mevcut olduğu 74 yılda bu yönde gerçekten hayli mesafe
kat etti. Avrupa modernitesinin bu Rus tipinde kültürel gelişmeye büyük önem
verildi. Ahalinin okuma yazma oranı süretle yükseldi, bilim, eğitim ve teknoloji
düzeyi arttı, kültürün edebiyat, tiyatro, sinema gibi alanlarında hiç görünmemiş
seviyeye ulaşıldı. Bu gelişmenin eski Rusya Türklerinin kültürüne yansıması nasıl
oldu? Sovyet propagandasının iddia ettiği “Türk kültürünün eşsiz gelişme dönemi”
gerçeklikle bağdaşıyor mu?
Türk ellerinde Sovyet “medeni inkılabının” esasları Umum-İttifak Bakü Türkoloji
Kurultayı’nda belirlendi. Sovyet tarihciliği Şubat-Mart 1926’da vuku bulmuş
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Türkoloji Kurultay’ına büyük önem vermiş, inanılmaz övgülerle donatmıştır. Bakü
Kurultayı’nın mühim tarihi olay olması fikri doğru ola bilir. Fakat komünist
meddahların onyıllarla tekrarladığı gibi, bu kurultay gerçekten Türk kültürünün
gelişmesine katkı sağlamış mıdır? Veya Moskova bu kurultayı düzenlerken hangi
amacı gütmüştür?
Bakü Türkoloji Kurultayı bilimsel olmaktan daha çok siyasi etkinlik idi. Bu kurultay,
İlminski ve diğer Çar memurlarının XIX. yüzyılda Rusya Türk-Müslümanları için
planladıkları alfabe reformunun ve diğer dönüşmelerin gerçekleşmesi işine katkıda
bulunmak için gerçekleştirildi. Kurultay’da esasen üç grup mesele masaya
yatırılarak, uygun kararlar çıkarıldı. Bunlardan birincisi alfabe meselesi idi.
Daha Mart 1922’de ünlü komünist Ağamalıoğlu’nun başkanlığında oluşturulan
komisyon Latin harfleri esasında tertip edilmiş yeni alfabe projesini müzakereye
çıkartmış, geniş propaganda kampanyası başlatmıştı. Vladimir Lenin yeni alfabeyi
“Şarkta inkılap” diye nitelendirmişti. Türkoloji Kurultayı için özel olarak seçilmiş
temsilciler çok önce verilmiş kararı ve bu sahada görülen işleri sadecə “bilimsel
bakımdan” teyit ettiler.
Bakü Türkoloji Kurultayı’nda kabül olunan ikinci mühim karar terimlerle
(istilahlarla) ilgili idi. Kurultayın kararında terimlerin Ruscadan alınması “gereği”
kaydedildi.
Üçüncü mühim karar imla meselesi hakkında oldu. Türklerin bu zamanadek sözlü
nutukta çeşitli lehçeleri kullanmalarına rağmen, ortak yazı dili vardı (umum-Türk
yazı dili). Kullanılan ortak alfabeyi ve yazı dilini ortadan kaldırmak için fonetik usul
hakkında karar verildi. Yani Sovyetlerdeki Türk halklarının her birisine ayrı bir
alfabe ve yazı dili oluşturulması gerekliği hakkında karar verildi. Resulzade bu
Kurultay’dan az sonra yazıyordu: “Bir kere Latin hürfünün [harflerinin] tatbiği ile
söylendiği gibi yazmak esası karar
kabül edildikden sonra “yekdigerinden
uzaklaşan” Türk şivelerinin bu “ayrılığını” olduğu gibi tesbit ederek “lisanın Rusca
kelimeler tarafından istilasını bile tabii gören kafalarda ümumi bir lisan lüzumunun
idrakını aramak sadedillik olmazmı? Böylelikle, Sovyet rejimi “alfabenin Latince,
istilahların Rusça, lisanın da proletarca olmasına gayret etdi.”(1926 Bakü Türkoloji
Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı (29-30 Kasım 1996), 1999, s. 99).
Bakü Kurultayı’nın özellikle bu sonuncu kararı çok hassas olumsuz sonuçlar verdi.
Bu karar Türk birliğine vurulmuş en ağır darbelerden biri oldu. Alfabe birliği
bozuldu, Sovyet Türklerinin dillerine sayısız Rus sözleri ve terimleri sokuldu, ayrıayrı yazı dilleri (ve halklar) oluştu.
1 Ocak 1940’den Rus-Kiril harflerinden oluşan yeni alfabeye geçildi. 1958’de ise bu
alfabede yeni değişikler yapıldı ve Kiril alfabesi tam 70 yıl Sovyet Türklüğünün
“hoşbaht, şen hayatının” (Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı M.Memmedov)
sembollerinden biri oldu. Kiril harfli yeni alfabeye geçiş kendisiyle beraber yeni Rus
sözcüklerin Türkçeyi doldurmasına neden oldu. Yazı ve konuşma dilinə revolyutsiya
(inkılap), kontr-revolyutsioner (karşı inkılapçı), partiya (fırka), rayon (kaza, mahal),
muzıka (musiki), uçastok (saha, alan), piyaniska (sarhoş) gibi onlarla yabancı sözcük
kullanılmaya başlandı. Müsavat Partisini anımsattığı için Arabçadan alınan
“müsavi” sözcüğünün yerine, aynı anlamı taşıyan Farsçadan alınan “beraber” sözü
getirildi. Umum-Türk yazı dilinde olan bir seri sözcük Türkiye’de kullanıldığı için
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Azerbaycan’da yasaklandı. Türkiye Türkçesi ile yerel Türkçe arasında fark
oluşturmak için 1930’ların ortalarından yazı dilindeki şimdiki zaman formu
kaldırıldı.
Sovyet rejiminin Türklükle savaşı bununla bitmedi. En hassas ve sarsıtıcı darbe milli
kimliğe vuruldu. Etnik birliğin adının zorla dönüştürülmesi milletleşme sürecinin
süratlenmesi ve bu sürecin şekillenmesi karşısında sonraki dönemlerde de devam
edecek aşılmaz duvar oluşturdu. 1936’da yeni Sovyet anayasasının kabülünden
sonra Türk sözcüğüne yasak konuldu. Türk milleti oldu Azerbaycanlı, Özbek,
Türkmen, Tatar vb. Yanısıra Türk edebiyatı oldu Azerbaycan edebiyatı, Türk işçi tiyatrosu
oldu Azərbaycan işçi teatrosu vb.
Kültür savaşının yaşandığı diğer bir alan ise milletin tarih bilinci idi. Bilindiği üzere,
tarih bilinci milletleşme süreci, milli hareket için çok hassas saha olduğundan Sovyet
rejimi başından beri bu sahayı sıkı şekilde kontrolü altına aldı. Sovyet tarihciliğinin
resmi konsepti dışında tarih araştırmalarına engel olundu.
Muhaceretteki fikir adamları kültür alanındaki Sovyet politikasını titizlikle takip
etmiş, onun getireceği felaketleri önceden görmüşlerdi. M. Emin Resulzade
Sovyetlerin “şekilce milli, içerikce sosyalist” düsturunu keskin eleştirmiş, bu siyaseti
“şekilce de muhtavaca da Ruslaştırma” diye nitelendirmiştir.(Resulzade, 1978, s. 3133).
Modernleşme bakımından bazı gelişmelerin olmasına (Ali Hüseyinzade-Turan’ın
“Firenk kıyafeli olalım” gibi tanımladığı olay)
rağmen, Sovyet Türklerinin
mentalitesinde/manevi medeniyetinde dengesizlik oluştu. 1991’den sonra eski
Sovyet Türklerindeki var olan problemlerin çoğunu bu dengesizlikte aramak gerekir.
Çağımız Türklerin dış baskılara yeterince direnememesinin nedenini rahmetli Ziya
Gökalp’in vaktiyle geliştirdiği formül ile izah ede biliriz. Gökalp diyor ki; “Harsı
kuvvetli, fakat medeniyeti zayıf bir milletle, harsı bozulmuş, fakat medeniyeti
yüksek olan diğer bir millet siyasi mücadeleye girince, harsı kuvvetli olan millet
daima galip gelmiştir.”(Gökalp, 1990, s.37).
Eski Sovyet Türklerinin yeterince birliğe eğilimli olmamasının nedenini de Sovyet
rejiminin böl, parçala, yönet siyaseti ile, özellikle kimlik krizi çıkarması ile açıklaya
biliriz.
Ekonomik gelişme mi vahşice istismar mı?
Sovyet propagandasının üstünde durduğu savlardan birisi de Türk yurtlarının
gelişmiş modern ekonomiye sahip olmaları iddiası idi. Orta Asya ve kısmen
Azerbaycan’ın “feodalizmden direkt sosyalizme geçmesi” minnetle hatırlatılırdı. Bu
iddiayı şimdi aklı başında olan birisinin savunacağını düşünmüyoruz. Tam tersine,
Türk yurtlarının vahşice sömürülmesi söz konusudur. Örneğin, 1922-1981’lerde
Sovyetler Birliğinde sanayi üretimi ortalama 514 defa artmışsa, bu rakam Sovyet
Azerbaycan’ı için ancak 138 olmuştu.(Böyük Oktyabr ideyalarının Azərbaycanda
təntənəsi, 1987, s. 338).
Sovyet döneminde Bakü’de 1 milyar ton petrol üretilmişti ve bu üretilen petrol
gelirleri direkt Sovyet bütçesine bağlanmıştı. Bu münasibetle Azerbaycan’da 1972’de
resmi devlet bayramı etkinlikleri yaşandı. 1 Ocak 1933 itibariyle Sovyet
Kazakistan’ında kollektifleşmenin arifesindeki 40,5 milyon sığır yerine, yaklaşık 4,5
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milyon sığır kalmıştı. 1931-1932’de Kazakistan’da kıtlık baş gösterdi. Açlık, hastalık
ve diğer nedenlerle Kazak nüfusun %40’ı mahv oldu. (Kazakistan Tarihi,, 2007, s. 141).
Zengin doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen Orta Asya Cumhuriyetleri,
Azerbaycan ve Rusya Federasyonu’ndaki Türk toplulukları Sovyet döneminde
olduğu gibi hammade sağlayan coğrafya olarak kalmışlardır.
Yerel siyasi elit meselesi
Çarlık döneminde uygulanan Fransız tipli sömürge sisteminden (direkt yönetimden)
farklı olarak Bolşevikler; İngilizlerin mesela Hindistan’da uyguladıkları sömürgeye
benzer bir sistem kurdular. Yeni İngiliz tipi sömürgecilik, yönetimde yerel kadroların
ağırlıkta olmasını, gerçek karar vericilerle yerel kitle arasındaki bu sosyal-siyasal
sınıfın beslenilmesini öngörüyor. Rus kültürünün etkisi altında olan bu sınıf
(sonralar milli komünistler gibi tanımlananlar) Sovyet hakimiyetinin başlarında yeni
sömürgenin içeriğini anlamakta zorluk çekti ve derhal imha edildi. “Milli
egemenliğin” temsilcileri olan parti-devlet nomenklaturu Sovyet rejiminin özel
kontrolü altında yetiştirildi. Rus kültürünün ve Sovyet devletinin değerlerini
benimsemesi için bu sınıfa özel imkanlar sağlandı. Halkından farklı özel mentaliteye
sahip bu hakim sınıf, Sovyet sonrası dönemde daha da güclenerek otoriter rejimler
kurdu. Bu rejimlerin önemli özelliklerinden biri de Moskova’nın bölgelerde
iradesinin temsilcisi geleneğini sürdürmesi oldu.
Sonuç
Eski Sovyet mekanındaki Türklerin hayatında 1917-1991.yılları değerlendirilirken bu
dönemin onlar için hürriyet, gelişme, sosyal refah dönemi olmadığının altını çizmek
zorundayız. Bu gün aynı mekandaki problemlerin çoğu Sovyet rejiminin Türk
düşmanlığı nitelikli politikasından kaynaklandığını tespit etmeliyiz.
Türk halkları SSCB’nin mirasçısı Rusya Federasyonu’na karşı soykırım suçlaması ile
uluslar arası hukuk yollarına baş vurma hakkına sahiptir. Bunu birinci sırada Kazak
halkı yapmalı; en azı kollektifleşme döneminde Kazakların aşağı yukarı yarısını
yokettikleri için. Bu başvuruyu Azerbaycan halkı yapmalı; servetlerini talan ettiği,
aydın sınıfı kökünden yokettiği, topraklarını Ermenilere peşkeş çektiği, Karabağ’ı
işgal edip Ermenilere verdiği vb. suçlarından dolayı. Eski Sovyet Türklerinin hepsi
suç duyurusunda bulunmak hakkına sahiptir; tarihini tahrif ettiği, kimliğini,
alfabesini, mentalitesini devşirdiği, Rus kafalı siyasi elit oluşturup halka musallat
ettiği, nihayet Türk Dünyasını param parça ettiği için.
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BOLŞEVİK İHTİLÂLİ AREFESİNDE
MUSTAFA SUPHİ- VESİKALAR VE BİLGİLER
A L İ B İR İNCİ *

Türkiye’de Bolşevik İhtilâli bahis mevzuu edildiğinde hiç şüphesiz ilk hatıra gelen
isim II. Meşrutiyet devrinin dikkate değer ve kıymetli münevverlerinden biri olan
Mustafa Suphi’dir 1 . Hakkındaki neşriyata rağmen yazılanlarda yanlışları ve
Başbakanlık Arşivi’ndeki vesikalara rağmen, hayat hikâyesindeki boşlukları şaşırtıcı
bulmamak mümkün değildir. Diğer taraftan 28-29 Ocak 1921 tarihinde, hâlâ
tartışılan bir şekilde Trabzon’da, Sürmene açıklarında denizde arkadaşlarıyla beraber
öldürülmesi ise kendisini her zaman tarihin gündeminde bütün canlılığıyla
kalmasına sebep olmaktadır.
1- Kendi ifadesine göre Mustafa Suphi:
Memuriyet başladığı zaman her memurun kendisi tarafından doldurduğu “ Devlet-i
Aliye’nin sunuf-ı memurîn ve ketebe ve müstahdemîn-i sairesine mahsus tercüme-i
hâl varakasıdır” başlıklı evrakın Mustafa Suphi’ye ait örneği son zamanlarda Şura-yı
Devlet evrakı arasında ortaya çıkmıştır.
Bu hâl tercümesindeki bütün bilgiler bizzat Mustafa Suphi tarafından verildiği için
çok kıymetli ve vasıtasız veya birinci elden olması bakımından mühimdir.
Bu varaka2 şöyle nakledilebilir:
“İsmim ve şöhretim Mevlevîzâde Mustafa Suphi, pederim Erzurum vilâyeti
mektupçusu ulâ sınıf-i sânî ashâbından Ali Rıza Efendi’dir.”
“Bin iki yüz doksan dokuz sene-i Hicriyesi Şabanü’l-muazzamının yirmi ikinci
cumartesi gününe3 müsadif olan fî 23 Temmuz sene 1298 (4 Ağustos 1882) tarihi Rumîsinde Giresun4 kasabasında tevellüd ettim.”

Prof.Dr., Türkiye.
Mustafa Suphi’nin sicil kaydını 1989 senesinde, Tarih ve Toplum dergisinde, neşretmiştik: Ali
Birinci, Tarihin Gölgesinde, İstanbul, 2001, s. 175-176. Bu sicil kaydına ve Nevsal-i Millî’ye
dayanan kısa bir hâl tercümesi için: Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar-I (1908-1925 I,
İstanbul, 1991, s. 98-103. Daha sonra kısa bir hâl tercümesini de, ilk içtimaiyat kitabının
mütercimi olmasından dolayı, yazıp neşretmiştik: Ali Birinci, Tarihin Alacakaranlığında,
İstanbul, 2010, s. 295-305
2 BOA.ŞD.SAİD.00007.00013.001. Hâl tercümesindeki ve diğer vesikalardaki Rumî tarihlerin
yanına Milâdî tarihler, tırnak içinde, verilmiştir.
*
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“Kudüs 5 ve Şam-ı şerifde 6 mukaddemât-ı ulûmu gördükten sonra Erzurum
vilâyeti Mekteb-i İdadî-i Mülkîsi’nde 7 tahsil-i tâlîye bi’l-ikmâl müntehâ-yı
sınıfından âlîyü’lâlâ derecede bir kıt’a mülâzemet ruusu ahzına muvaffak oldum8.
Lisan-ı mâder-zâdım olan Türkçe’yi ve Fransızca ile Arapça’yı gerek mektebde ve
gerek hususî suretteki tahsilim sayesinde tekellüm ve kitabet eylediğim gibi Farisî
dahi okurum. Bir gûnâ telif ve ihtiraım ve bir memuriyete dair intihâb-nâmem
yoktur.”
“Erzurum vilâyeti İdadî-i Mülkisî’ni ikmâl ederek ilm-i hukuktan dahi hususen
behredâr olmak üzere Dersaadet’e gelib Mektebi- Hukuk-ı Şâhâne’ye dahil
olduktan bir müddet sonra fî 26 Zilkadetü’ş-şerif 1318 ve fî 20 Kânun-ı sânî sene
1316 (2 Şubat 1901) tarihinde mülâzemeten Bâbıâlî Evrak Odası’na çerağ
buyurularak fî 26 Zilkadetü’ş-şerife sene 1319 ve fî 1 Şubat sene 1317 (14 Şubat
1902) tarihine kadar bade’t-devam Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi hulefâlığına
tahvil-i memuriyet eyledim. Fî 19 Zilhicce ve fî 16 Mart sene 1318 ( 29 Mart
1902) tarihinde ikinci sınıf mülâzımlığa terfi buyurulduğum gibi fî 9 Rebiyü’levvel sene 1320 ve fî 2 Mayıs sene 1318 (15 Mayıs 1902) tarihinde 30 kuruş
maaşla tavzif olundum.”
“Hizmet-i devlete duhûlümden bu âna kadar zâtımca hiçbir suretle lekedâr
olmadım.”

22 Şaban 1299 Hicrî tarihin Milâdî karşılığı 8 Temmuz 1882 tarihine tesadüf etmektedir.
Burada esas tarihin Mâlî olması daha çok ihtimâl dâhilindedir. Bunun karşılığı ise 4 Ağustos
1882’dir.
4 Tercüme-i hâl varakasının ilk yüzündeki memur kaydı yanlış olsa gerektir: “ Hicrî 1298
tarihinde Dersaadet’te tevellüd eylediği fî 18 Mayıs sene 300 tarihli tezkere-i Osmaniyesi
görülerek iade olunmuştur. Erzurum Mekteb-i İdadî-i Mülkîsi’nden 18 Temmuz sene 316
tarihli mülâzemet ruusu görülerek iade olunmuştur. Bâbıâlî Evrak Odası’na devamını müş’ir
bir kıt’a tasdiknâme mevcuddur. Mekteb-i Hukuk’tan ahz eylediği âlâ derecesinde fî 3
Rebiyü’l-âhır sene 324 ve fî 13 Mayıs sene sene 322 tarihli şehâdet-nâmesi görülerek iade
kılınmıştır. Fî 20 Şubat sene 322.” Bu satırlar alâkalı memurun dalgınlığı neticesi olmalıdır.
5 Babası Ali Rıza Bey’in Kudüs’teki telgraf müdürlüğü 22 Şubat 1886-17 Aralık 1893
devresindedir. Ali Rıza Bey’in memuriyet tarihleri için: Ali Birinci, Tarihin Alacakaranlığında,
s.179
6 Ali Rıza Bey’in Şam’daki Suriye Meclis-i İdare Başkâtipliği ve Suriye gazetesi muharrirliği 16
Ocak 1893-29 Ağustos 1894 devresindedir: Ali Birinci, Tarihin Alacakaranlığında, s. 179
7 Ali Rıza Bey, mektupçuluk vazifesiyle 16 Ekim 1895-15 Haziran 1903 devresinde Erzurum’da
bulunmuştur: Ali Birinci, Tarihin Alacakaranlığında,s. 180.
8 Mustafa Suphi hakkında yapılmış bir doktora tezinde Galatasaray Lisesi’nden mezun olduğu
bildirilmektedir. Aynı doktora tezinde Mustafa Suphi’nin Erzurum İdadîsi’nden mezun
olduğunu bildiren iki mehaza da ( Nevsal-i Millî, 1330, s.193; SAİD, C.111, s. 239) defalarca
atıfta bulunulmuştur. Zaten Mustafa Suphi’nin hayatı hakkında iki temel bilgi kaynağı olan
bu mehazlara rağmen Akdes Nimet Kurat’ın Samih Çoruhlu imzasıyla yazdığı makalesindeki
yanlışın niçin tercih edildiği şaşırtıcıdır, gariptir ve anlamak mümkün olmamıştır. Bu yanlışlar
ve Mustafa Suphi hakkındaki iki temel mehaz için: Yavuz Aslan, Türkiye Komünist Fırkası’nın
Kuruluşu ve Mustafa Suphi, Ankara, 1997,s. 7. Diğer taraftan Galatasaray Lisesi mezunları
hakkındaki bir listede ismi aranabilir ve bu yanlışın başka bir şekilde önüne geçilebilirdi.
Galatasaray mezunları için: Galatasaray Lisesi 1868-1968 (Haz. Muhittin SandıkçıoğluFerruhzat Turaç- Fefa Semenderoğlu), İstanbul, 1974, 366+10 s.
3
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Fî 12 Receb sene 320- Fî 1 Teşrin-i evvel sene 318( 14 Ekim 1902). Yevm-i salı
Şura-yı Devlet ikinci sınıf mülâzımlarından bende Mevlevîzade Mustafa Subhi
(Mühür).
Sahib-i tercüme-i hâl 437 numrolu Mustafa Subhi Efendi Mekteb-i Hukuk-ı
Şâhâne üçüncü sınıf talebesinden olduğu kayden anlaşılmıştır. Fî 7 Teşrin-i evvel
sene 318 (21 Ekim 1902).
Sahib-i tercüme Mustafa Subhi Bey Mülkiye Dairesi’nde mukdim ikinci sınıf
mülâzımlarındandır.12 Receb sene 1320. Mülkiye Dairesi başmuavini”
Mustafa Suphi’nin Şura-yı Devlet evrakları arasında bulunan sicil sureti9 ise Sicill-i
Umumî defterlerinde10 bulunandan çok küçük ifade farklılıklarıyla ayrılmaktadır:
“Mustafa Subhi Bey,
Erzurum vilâyeti mektupçusu Mevlevîzâde saadetlü Ali Rıza Efendi’nin
mahdumudur.
1299 sene-i Hicrîyesi Şabanının yirmi ikisinde, 23 Temmuz sene 1298 (4 Ağustos
1882), Giresun’da tevellüd eylediği nüfus tezkere-i Osmaniyesinde muharrerdir.
Mukademât-ı ulûmu Kudüs ve Şam-ı şerif gördükten sonra Erzurum vilâyeti
Mekteb-i İdadî-i Mülkisi’nde müretteb dersleri bi’l-ikmâl âlîya’l-âlâ derecede bir
kıt’a mülâzemet ruusu ahz eylemiş ve bilâhare Dersaadet’e gelerek Mekteb-i
Hukuk-ı Şâhâne’ye devam başlamıştır.Türkçe ve Arabça ve Fransızca tekellüm ve
kitabet eylediği gibi Farisîye dahi âşina bulunduğu tercüme-i hâl varakasında
dermeyan olunmuştur.
1318 senesi Zilkadesinin yirmi altısında, 20 Kânun-ı sânî sene 1316 (2 Şubat
1901), Bâbıâlî Evrak Odası’na mülâzemeten çerağ buyurularak 1319 senesi
Zilkadesinin yirmi altısında, 29 Kânun-ı sânî sene 1317 (11 Şubat 1902), Şura-yı
Devlet Mülkiye Dairesi hulefâlığına tahvil-i memuriyet etmiş ve sene-i mezkûre
Zilhiccesinin on dokuzunda, 16 Mart sene 1318 (29 Mart 1902),ikinci sınıf
mülâzemete terfi ve 1320 senesi Rebiü’l-evvelinin onunda, 3 Haziran sene 318
(15 Haziran1902), müceddeden otuz kuruş maaş tahsis kılınmıştır. Tercüme-i hâl
münderecâtı Şura kaydına muvafıktır.
Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi baş muavinliğinden yazılan mülâhazada sahib-i
tercüme Mustafa Subhi Beyin Mülkiye Dairesi’nin mukdim ikinci sınıf
mülâzimlerinden olduğu beyan kılınmıştır.
18 Mayıs sene 300 (30 Mayıs 1884) tarihli nüfus tezkere-i Osmaniyesiyle
Erzurum Mekteb-i İdadî-i Mülkîsi’nin 18 Temmuz sene 316 (31 Temmuz 1900)
9

BOA.ŞD.SAİD.00007.00013.003
Bu sicil kaydını daha önce, 1989 senesinde neşretmiş olmamıza rağmen Mustafa Suphi
hakkındaki hiçbir makale ve kitapta gereği gibi değerlendirilmemiştir. Kendisini araştırmacı
yazar olarak isimlendirenlerin daha çok araştırmadan yazdığı görülüyor. Bu gibi kitaplardan
ikisi için:1- Hamit Erdem, Mustafa Suphi, İstanbul, 2005, 272 s. Sel Yayıncılık. Bu kitabın
kifayetsiz ve usûlsüz tertip edilen “ Yaralanılan kaynaklar” listesinde sadece Tarih ve Toplum
dergisinin ismi verilmiş (s. 272) ama bilgiler bizim yazımızdan aktarılmıştır. Sayın
araştırmacı yazarın bu tavrı ilim tarihinde bir keşif sayılabilirse de henüz bir umumi kabüle
mazhar olmamıştır. Ancak yazar kitabının 3. baskısında (2010) usûl eksikliklerini telâfi etmiş
ve metni dipnotlarına kavuşturmuştur. 2- Turhan Feyizoğlu, Mustafa Suphi-Türk Ocağı’ndan
Türkiye Komünist Partisine, İstanbul, 2007, 262 s. Ozan Yayıncılık
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tarihli mülâzemet ruusu aynen görülüb iade kılınmış ve Mekteb-i Hukuk-ı
Şâhâne’nin üçüncü sınıf talebesinden olduğu mektebi- mezkûr mührüyle
tercüme-i hâline verilen şerhten anlaşılmış ve Bâbıâlî Evrak Odası’na
mülâzemeten devamına dair 28 Nisan sene 318 (11 Mayıs 1902) tarihli tasdiknâmesi tercüme-i hâline rabt olunmuştur. Fî 7 Safer sene 321 ve fî 22 Nisan sene
319 (5 Haziran 1903).
Mümaileyhin maaşına 1320 senesi Zilkadesinin ikisinde, 18 Kânun-ı sânî sene
318 (31 Ocak 1903), otuz ve 301 senesi Şabanının yirmi dördünde, 1 Teşrin-i
sânî sene 319, elli kuruş zam ile yüz on kuruşa iblâğ ve sene-i mezkûre
Zilhiccesinin gurresinde uhdesine rütbe-i sâlise tevcih buyurulmuştur. Ve 1322
senesi Şabanının ikisinde ikinci sınıf muavinliğe terfi ve uhdesine rütbe-i sânîye
tevcih buyurulmuştur ( 11 Ekim 1904). 11 Şaban sene 323 ve fî 26 Eylül sene 321
(9 Ekim 1905).
Mümaileyhin maaşına 1324 senesi Saferinin yirmi beşinde, 6 Nisan sene 322 (19
Nisan 1906), otuz kuruş zam ile maaşı yüz kırk kuruşa iblâğ edilmiş ve Mekteb-i
Hukuk’tan 1324 senesi Rebiyü’l- âhırının ikisinde, 13 Mayıs sene 1322 25 Mayıs
1906), tarihinde âlâ derecede bir kıt’a şehadet-nâme ahz eylemiş ve mezkûr
şehadet-nâme şubece görülerek iade kılınmıştır. Fî 20 Muharrem sene 323 ve fî 20
Şubat sene 322.
Mümaileyh 1325 senesi Rebiyü’l-âhırının birinde, 1 Mayıs sene 323, istifa
eylemiştir. Fî 27 Cemaziye’l-evvel sene 325 ve fî 26 Haziran sene 323” (9
Temmuz 1907).
Mustafa Suphi’nin Mekteb-i Hukuk talebesi iken başladığı Bâbıâlî Evrak
Odası’ndaki11 ilk memuriyetinin tarihleri hakkındaki vesikanın kısa metni de şudur:
“Erzurum mektubçusu saadetlü Ali Rıza Efendi’nin mahdumu Subhi Bey 20
Kânun-ı sânî sene 316 (2 Şubat 1901) tarihinde mülâzemeten Babıâlî Evrak
Odası’na çerağ buyurulub 1 Şubat sene 317 ( 14 Şubat 1902) tarihine kadar
devam ile ifa-yı hizmet eylediği tasdik kılınır. Fî 28 Nisan sene 318 (11 Mayıs
1902). Bâbıâlî Mümeyyiz-i Oda-yı Evrak”12.
11 Ekim 1904 tarihinde kendisine tevcih edilen rütbe-i sânîyenin tezkeresi de elde
bulunmaktadır13.
“Huzur-ı Sâmi-i Cenâb-ı Sadâret-uzmaya
Ma’ruz-ı çâker-i kemineleridir,
Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi muavinlerinden Mustafa Subhi Bey’in meşhud
olan rüyet ve hüsn-i hizmet-i sadâkat-kârânesine binaen haiz olduğu rütbenin
sânîye sınıf-ı mütemayizine terfii hususuna müsaade-i sâmiye-i hidiv-i
efâhimlerinin şâyân buyurulması bâbında emr ü ferman hazret-i veliyyü’lemrindir. Fî 19 Receb sene 322 ve fî 16 Eylül sene 320” (29 Eylül 1904)14.
Şura-yı Devlet reisi
BOA.ŞD.SAİD, 00007.00013.002.Bu ilk memuriyeti sicilinde de kaydedilmesine rağmen Yavuz
Aslan tarafından (age, s. 7) zikredilmemiştir.
12 BOA.ŞD.SAİD.00007.00013.002
13 BOA.İ.TAL. 00347.00040.001
14 BOA.İTAL.00347.00040.001
11
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Bende
Said
“Bâbıâlî Daire-i Sadâret Âmedi-i Divan-ı Hümâyun
2034
Devletlü efendim hazretleri
Vezaif-i memuriyetini mukdimâne ifa etmekte olmasına mebni şâyân-ı taltif-i âlî
olan Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi muavinlerinden Mustafa Subhi Beyin rütbei hâliyesinin sânîyeye terfii hususuna dair devletlü reis paşa hazretlerinin
tezkeresi arz ü takdim kılınmış olmağla ol-bâbda her ne vecihle irade-i seniye-i
cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-müteallik buyurulur ise mantuk-ı münîfi ifa edileceği
beyanıyla terkere-i senâverî terkim olundu efendim. Fî 26 Receb sene 1322- fî 20
Eylül sene 320 (4 Ekim 1904).
Sadrâzam Ferid
Maruz-ı çâker-i kemineleridir
Reside-i dest-i ta’zim olub melfufuyla manzur-ı âlî olan buyurulan işbu tezkere-i
sâmiye-i sadâret-penâhileri üzerine mucebince irade-i seniye-i cenâb-ı hilâfetpenâhî şeref-sudûr buyurulmuş olmağla ol-bâbda emr ü ferman hazret-i veliyyü’lemrindir. Fî 1 Şaban sene 322 ve fî 27 Eylül sene 320 (10 Ekim 1904). Ser-kâtib-i
hazret-i şehrîyârî bende Tahsin" 15.
Mustafa Suphi’nin Hukuk Mektebi’nin 19 devre mezunlarından olduğu bilinmekte
ise de bu devrenin bir mezunlar listesi elde bulunmamaktadır. Bazı derslerinden
daha sonra imtihana girerek şahadet-nâme alan Mustafa Suphi’nin bu sıralarda
Hakkâri mutasarrıflığında bulunan babası Ali Rıza Bey’i ziyarete gitmesi üzerine bu
şahadet-nâmesinin kendisine ve aynı zamanda mezun olan diğer iki talebeye
ulaştırılması Mektep ile Maarif ve Dahiliye Nezaretleri arasında bir dizi yazışmalara
sebep olmuş ve sonunda Van valiliğine gönderilmesine karar verilmişti. Bu vesile ile
babasını ziyarete giden Mustafa Suphi’nin Hakkâri’ye kadar bir yolculuk yaptığı da
ortaya çıkmıştı.
“Mektebi- Hukuk-ı Şâhâne-22
Maarif-i Umumiye Nezaret-i celilesine
Devletlü efendim hazretleri,
Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne’nin on dokuzuncu sene mezuniyet sınıfı talebesinden
olub teehhür eden bazı imtihanlarını bu kere ikmâl eden Hakkâri Sancağı
mutasarrıfı saadetlü Ali Rıza Efendi hazretlerinin mahdumu Giresun’da
mütevellid yirmi beş yaşında Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi muavinlerinden
izzetlü Mustafa Subhi ve İzmir Rüsumât Nâzırı sâbıkı merhum Ziya Bey’in
mahdumu Dersaadet’te mütevellid otuz yaşında Bâbıâlî İstişare Odası
muavinlerinden saadetlü Ahmed Reşid Bey’lerin âlâ derecelerde ve Yanya
vilâyetinin Aydonat kazası tahsildarlığından mütekaid Yanyalı Hasbî Efendi’nin
mahdumu Yanya’da mütevellid otuz dört yaşında Hâfı Mehmed Hacı Efendi’nin
karibü’l-âlâ derecede mezuniyet ruusu ahzına kesb-i istihkak eylemelerine mebni
şehâdet-nâmeleri derdest-i tanzim ve ita bulunmasıyla isimlerinin cedvel-i
mahsusuna kayd ve ilâvesi zımnında keyfiyetin Adliye Nezaret-i celilesine inbası

15

BOA.İTAL.00347.00040.002
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vâbeste-i müsaade-i aliye-i cihet-i nezaret-penâhîleridir.Ol-bâbda emr ü ferman
hazret-i menlehü’l-emrindir. Fî 5 Rebiyü’l-âhır sene 1324-Fî 15 Mayıs sene 1322
(28 Mayıs 1906). Müdir-i Mekteb-i Şâhâne. Bende Kâzım” 16.
“Maarif-i Umumiye Nezareti Mektubî Kalemi müsevvidâtına mahsus varakadır.
Adliye Nezareti cânib-i âlîsine
Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne’nin on dokuzuncu sene mezuniyet sınıfı talebesinden
olub teehhür eden bazı imtihanlarını bu kere ikmâl eden Hâkkâri sancağı
mutasarrıfı saadetlü Ali Rıza Efendi hazretlerinin mahdumu Giresun’da
mütevellid yirmi beş yaşında Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi izzetlü Mustafa
Subhi ve İzmir Rüsumât Nâzırı merhum Ziya Bey’in mahdumu Dersaadet’te
mütevellid otuz yaşında Bâbıâlî İstişare Odası muavinlerinden saadetlü Ahmed
Reşid 17 Beylerin âlâ derecelerde ve Yanya vilâyetinin Aydonat kazası
tahsildarlığından mütekaid Yanyalı Hasbî Efendi’nin mahdumu Yanya’da
mütevellid otuz dört yaşında Hâfız Mehmed Hacı Efendi’nin 18 karib-i âlâ
derecelerde mezuniyet ruusu ahzına kesb-i istihkak eylemelerine mebni şehadetnâmeleri der-dest-i tanzim ve ita bulunmasıyla isimlerinin cedvel-i mahsusuna
kayd ve ilâvesi zımnında keyfiyetin cânib-i sâmi-i nezaret-penâhîlerine izbârı
Mektebi- Hukuk-ı Şâhâne müdiriyetinden bâ-tezkere iş’ar kılınmış olmağla ifa-yı
muktezası hususuna müsaade-i celile-i dâderîleri şâyân buyurulmak bâbında(11
Rebiyü’l-âhır sene 324 ve fî 22 Mayıs sene 1322”( 4 Haziran 1906)19.
“Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne
Maarif-i Umumiye Nezaret-i celilesine
Devletlü efendim hazretleri
Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne’nin on dokuzuncu sene mezuniyet sınıfı talebesinden
olub kesb-i istihkak eylediği âlâ derecedeki mezuniyet ruusunu ahz ü istihsâl
etmeksizin pederinin memuren bulunduğu Hakkâri’ye azimet etmiş olan Hakkâri
mutasarrıfı saadetlü Ali Rıza Efendi mahdumu Giresun’da mütevellid yirmi beş
yaşında Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi muavinlerinden izzetlü Mustafa Subhi
Efendi’nin şehadet-nâmesi takdim kılınmış olmağla bi’l-tahlif kendüsine ita
edilmek üzere Van vilâyet-i aliyesine isrası menut-ı re’y-i sâmi-i fehiîmâneleridir
ol-bâbda emr ü ferman hazret-i menlehü’l-emrindir. Fî 4 Şaban sene 324 ve fî 9
Müdir-i Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne
Eylül sene 322” (19 Eylül 1906)20.
Bende Kâzım
“Maarif-i Umumiye Nezareti Mektubî Kalemi müsevvidatına mahsus varakadır
Van Vilâyet-i Aliyesine
BOA.MF.MKT.00932.00041.001
Ahmet Reşit’ İzmir Rüsumât Nâzırı Yusuf Ziya Bey’in oğludur ve Hukuk Mektebi mezuniyeti
siciline kaydedilmemiştir. Diğer oğul ünlü ressamlardan İzzet Ziya Turnagil’dir. Hayatı için:
İzzet Ziya için: Ali Birinci,” Meşrutiyet Devri Ressamlarından İzzet Ziya Bey’in Hikâyesi,”
İzzet Ziya (Haz. Bahriye Çeri), İstanbul, 2013, s. 7-15; Hariciyeci ve Devletler Hukuku
müderrisi Ahmet Reşit (Turnagil, 1876- 7 Ekim 1947) hakkında geniş bilgi için: BOA. SAİD,
C.105, s. 345.
18 Bu mezun hakkında bir bilgimiz yoktur.
19 BOA.MF.MKT.00932.00041.002
20 BOA.MKT.00955.00057.001
16
17
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Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne’nin Şâhâne’nin on dokuzuncu sene mezuniyet sınıfı
talebesinden olub kesb-i istihkak eylediği âlâ derecedeki mezuniyet ruusunu ahz ü
istihsâl etmeksizin pederinin memuren bulunduğu Hakkâri’ye azimet etmiş olan
Hakkâri mutasarrıfı saadetlü Ali Rıza Efendi mahdumu Giresun’da mütevellid
yirmi beş yaşında Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi muavinlerinden izzetlü
Mustafa Subhi Efendi’nin şehadet-nâmesi bi’t-tahlif kendüsine ita edilmek üzere
mekteb-i mezkûr müdiriyeti ifadesiyle melfufen savb-ı âlîlerine tisyar edilmekle
iktizasının ifası hususuna himem-i vâlâ-yı vilâyet-penâhîleri der-kâr
buyurulmak bâbında. Fî 10 Şaban 324-16 Eylül 322” (29 Eylül 1906)21.
Mustafa Suphi’nin hayatındaki kırılma noktasını belki de 1914 yazında geldiği
Bakü’de Türk şehbenderi ile görüşmesi teşkil etmiş olabilir. Şehbender ile yaptığı
konuşmada Mustafa Suphi, yakaran bir sesle Bakü’de bir gazete çıkarma talebinin
kabülünü ve desteğini Osmanlı Devleti’nden veya daha doğru bir ifade ile İttihat ve
Terakki idaresinden talep etmiş ise de bu talebi reddedilmişti. Bu reddedilişi
kendisinin kader çizgisinin büsbütün değiştirmiş ve Rus coğrafyasının kaderi ile
yolunu birleştirmişti. Şehbenderin bu tahriratına verilen cevap elde yok ise de bu
cevabın menfi olduğu muhakkaktır.
II. Meşrutiyet’in şartları muvacehesinde Mustafa Suphi’nin bu talihsiz kaderinin ve
bunun yanı sıra, müsbet veya menfî birçok kaderin mimarının ise şahsiyetlerin
bîzatihi kendileri değil, İttihat ve Terakki olduğu şüphesizdir. Bu meselede talihsiz
hayatının trajik hatimesinin mesuliyetinin de, vasıtaları veya vesileleri ayrıca
tartışılabilirse de, yine İttihat ve Terakki’nin üzerinde olduğu açık bir gerçektir:
“Saltanat-ı Osmaniye
Bakü Şehbenderliği
Aded
Umumî 87
Hususî 28
Hariciye Nezaret-i celilesi cânib-i sâmisine
Münderecat
Firarî Mustafa Subhi hakkında
Melfuf
1
Devletlü efendim hazretleri
Bundan bir hafta mukaddem Bakü’ye ceraim-i siyasiye müttehemlerinden olub
firar eylediğini ve nâmı Mustafa Subhi olduğunu iddia eden tahminen otuz üçotuz dört yaşlarında uzunca boylu, kumral bıyıklı gözlüklü biri geldiği istihbar
edilerek hareketi tecessüs ettirilmekte idi. Merkum dün nezd-i çakerîme gelerek
kendisinin bî-taraf olduğunu Peyam 22 gazetesine makale yazmasından dolayı

21
22

BOA.MF.MKT.00955.00057.002
Peyam gazetesinin ilk 120 nüshasını kütüphanemizden (14 Teşrin-i evvel 1913-16 Mart 1914)
ve daha sonrakileri Hakkı Tarık Us Kütüphanesi sitesinden taramamıza rağmen ismine
rastlayamadık. Peyam gazetesinin ismini yazan şehbender Mustafa Suphi’nin zikrettiği İfham
gazetesi ismini bu şekilde hatırlamış ve bir hâfıza kaymasına uğramış olmalıdır. Ancak
gazetenin ilâvesi Peyam-ı Edebî’de önce Ali Suphi ve ikincisi Suphi Ali imzalı ve “ Mebahis-i
İçtimaiye-Kadın Meselesi” başlıklı iki yazı (Sayı.5, 26 Kânun-ı evvel 1329, s. 4-5; Sayı.6, 2
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Sinob’a nakledildiğini ve oradan firara muvaffak olarak Rusya’ya gelmiş ise de
yine devlet ve milletine hizmet etmek arzusunda bulunduğunu beyanla Bakü’de
İstanbul Türkçesiyle bir risâle çıkarmasına muavenet etmelerini veya kendisinden
almalarını ağniya-yı mahâlliyeye tavsiye etmekliğimi istirham etmiş taraf-ı
çakerîden de ahvâl-i hazıra münasebetiyle gazete çıkarmak mümkün olamayacağı
gibi İslâmların da Türkiya devletince itham edilmiş bir kimseden ders
almayacakları cevabını verilerek savulmuştur.
Merkûm son derece dûçar-ı müzayaka olarak cüz’î bir ücret mukabilinde burada
intişar etmekde olan İkbâl gazetesine makale yazdığı görülmüş ise de
makalelerinden ikisi İstanbul gazetelerinden iktibas edilmiş ehemmiyetten ârî
birtakım şeylerden bâhis olduğundan atf-ı ehemmiyet edilmemiş idi. Lâkin bugün
yazdığı bir makale hükûmet hakkında bazı tefhimâtı havi olduğu görüldüğünden
bir daha gazeteye yazmasına müsaade olunmamasına teşebbüs edilmiş ve mezkûr
makalenin leffen arz ve takdimiyle hakkında icâbına göre teşebbüste bulunmak
üzere şahs ve cürmüne dair malûmât-ı sahiha alınmasına lüzum görülmüştür.
Merkûm nezd-i âcizîde bulunduğu zaman zannedersem Van, Diyarbekir ve
Yanya vilâyetlerinde bulunmuş Ali Bey’in mahdumu idüğüni ve Paris’te tahsil
gördükten sonra Darülfünun-ı Osmanî Hukuk Şubesi’nden de şehadet-nâme
aldığını ve Dersaadet’te Ticaret Mektebi’nde muallimlik ve Peyam gazetesinde de
muharrirlik ettiğini de ifade etmiş olduğunun hakkında icra olunacak tahkikatı
teshile medar olmak üzere arz ve ilâvesiyle merkûma burada ne gûna muamele
edilmesi lâzım geleceğinin istilâmına ictisar olunmuştur. Ol-bâbda emr ü ferman
hazret-i menlehü’l-emrindir. Fî 8-21 Ağustos sene 914” 23.
Şehbender
Alâeddin
“Bâbıâlî Hariciye Nezareti
Umur-ı Siyasiye Müdiriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Dahiliye Nezareti
Sinob’dan Bakü’ye firar etmiş olan Mustafa Subhi mahâll-i mezkûrde münteşir
İkbâl 24 gazetesiyle neşrettiği makaleyi havi maktuanın gönderildiğine ve
merkûmun ahvâline ve Şehbenderhâneye suret-i müracaatine bahis dair Bakü
şehbenderliğinden alınan tahriratın sureti melfufuyle leffen tisyar kılındı. Bu

Kânun-ı sânî 1329, s. 5) Mustafa Suphi’nin olabilir. Bu arada şimdiye kadar zikredilmeyen
Sa’y ü Amel mecmuasında ( “ İhtiyaç-Sa’y ü Amel,”Nu. 4, 20 Kânun-ı sânî 1326, s. 1-3) bir
yazısına tesadüf ettik. Yazı yazdığı Hak gazetesinde de sadece iki yazısını görebildik: “
Büdcenin açığı,” Nu. 57 (26 Nisan 1328), s. 1; “ Siyaset-i maliyemiz,” Nu. 65 (4 Mayıs 1328), s.
1. Bu yazıların bir araştırmada zikredilip zikredilmediğini araştıramadık. Ancak Mustafa
Suphi’nin Meşrutiyet’in ilânından sonra Tanin’de ve yevmî Servet-i Fünun’da yazdığı
yazıların bir kısmı sadeleştirilerek basılmıştır: Dilek A: Kanat, Mustafa Suphi-İlk Yazılar,C.1,
1908-1910, İstanbul, 1989, 154 s. Amaç Yayınları
23 BOA.HR.SYS.02266.00005.001
24 Bakü’deki belli başlı gazetelerden olan İkbâl hakkında: Azerbaycan Dövri Matbuatı 1875-1990,
Bakı, 1993, s. 142

218

BOLŞEVİK İHTİLÂLİ AREFESİNDE MUSTAFA SUPHİ- VESİKALAR VE BİLGİLER

hususta şehbendere verilecek cevabın inba buyurulması mütemennadır. 15-28
Teşrin-i evvel 1330” (13 Kasım 1914)25.
Bolşevik İhtilâli arefesinde Mustafa Suphi hakkında Başbakanlık Arşivi’nde bulunan
ve ilk defa neşredilen bu vesikalara rağmen daha önce aynı arşivden alınarak basılan
15 Eylül 1918 tarihli biricik vesikanın metnine ve ne şekilde yorumlandığına işaret
etmek gerekmektedir.
Vesikanın metni şudur:
“Bâbıâlî
Dahiliye Nezareti
Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti
1928-1 Umumi
Beduh
Kalem-i Mahsus
Canik Mutasarrıflığına
Sinob’dan firar eylemiş olan Canik mebus-ı sâbıkı Mustafa Subhi Bey’in
Moskova’da düşmanların menafiine olarak Yeni Dünya nâmiyle bir gazete neşr
eylediği anlaşılmaktadır 26 . Merkumun Memalik-i Osmaniye’deki tanıdıklarıyla
tesis-i muhabere etmesi ve ifsadâta teşebbüsü kaviyyen melhuz olduğundan oraca
lâzım gelen takyidâtın ittihazı. Fî 15 Eylül sene 334” 27.
Nâzır nâmına
Müsteşar-ı vekil
Osman
Bu kısacık vesika dolayısıyla yapılan yorumlarda Mustafa Suphi’nin Canik mebusu
olup olmadığını tespit edilemediği belirtmiş; ayrıca Samsunlu olduğu için de burada
tanıdıklarının fazla olduğu nazarı dikkate alınarak Canik mutasarrıflığına, tedbirli
olmasının ve dikkatli bulunulmasının yazıldığı yorumu yazılmıştır.
Mustafa Suphi’nin Karadeniz’in kapkaranlık ve soğuk sularına gömülmesinin
üzerinden neredeyse bir asra yakın(96 sene) bir zaman geçmiştir. Hakkında bilhassa
romantik bir sevgi ile yazılan kitap ve makalelerin ötesinde bir tarih mantığı ve usûlü
ışığında bilhassa arşiv vesikalarına ve kendi kalem yâdigârlarına dayanarak hayat
BOA.HR.SYS.02266.00005.003
Yavuz Aslan’ın doktora tezinde, daha önce tarafımızdan neşredilmiş sicil kaydı hariç,
Başbakanlık Arşivi’nden aldığı tek vesika budur: Yavuz Aslan, age, s. 10, 41-42. Her şeyden
önce işaret etmek gerekirse Mustafa Suphi’nin mebus olup olmadığını tespit bir araştırmayı
gerektirmemektedir. Mustafa Suphi’nin kendisinden alındığı muhakkak olan bilgileri ihtiva
eden Nevsal-i Millî’de (s. 193) bulunan hâl tercümesinde de bir mebusluk imâsı
bulunmamaktadır. 1914 Ocak ayında basılan bu çok mühim hâl tercümesi kitabından sonra
bir daha Türkiye’ye ancak 1921 senesinde girebilen Mustafa Suphi’nin memleket içindeki
hikâyesinde meçhûl bir taraf ve karanlık bir nokta bulunmuyor. Kaldı ki II. Meşrutiyet devri
mebuslarının resmî ve gayrı resmî birçok listesi bulunmaktadır. Bu listelerin künyeleri için:
Ali Birinci, Hürriyet ve İtilâf Fırkası, İstanbul, 1990, s. 156, dn.270. Kaldı ki mebusların listesi
geniş bir araştırmada da verilmişti: Feroz Ahmad-Dankwart A.Rustov, “ İkinci Meşrutiyet
Döneminde Meclisler 1908-1918,” Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı. 4-5 (1976), s.
244-284. Diğer taraftan annesi Samsunlu olup kendisi Giresun’da doğan Mustafa Suphi’nin
Samsunlu olarak tavsifi de (Yavuz Aslan, age, s. 42) doğru ve mantıklı sayılamaz. Nevsal-ı
Millî’nin neşrinin duyurulması için: “ Nevsal-i Millî,” Peyam, Nu. 56 (8 Kânun-ı sânî 1914), s. 4
27 Bu vesika için: BOA. DH.ŞFR.00091.00154.001
25
26
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macerasının yeni baştan yazılması vazifesi tarihçilere terettüp etmektedir. Böyle bir
araştırmanın imkânları her geçen gün çoğalmaktadır ve yeni vesikaların ortaya
çıkacağı da muhakkaktır28. Mustafa Tarihçiler için Suphi’yi araştırmanın bir müddet
daha cazibesini muhafaza edeceği muhakkaktır29.

Sol yazarların çıkardığı bir derginin Bolşevik İhtilâli’nin 100. Özel sayısında (Birikim, 342-343,
Ekim-Kasım 2017, s. 126) Mustafa Suphi hakkında bir yazı bulunmamaktadır ve ismi bir defa
zikredilmiştir. Daha önce 2004’de yapılmış bir sempozyumda da Mustafa Suphi hakkında bir
biyografi hazırlanmamıştır: 1920-21’ler Türkiyesi ve Mustafa Suphi’lerin Dönüşü, İstanbul, 2005,
175 s. Tüstav
29 Bu yazımızda esas itibariyle 1917 öncesine ait vesikaların tespitine çalışılmakla beraber yeni
basılan bir kitapta hayatına dair iki yazıyı da hatırlatmak gerekir: Mete Tunçay, Türkiye Sol
Tarihine Notlar, İstanbul, 2017, s. 31-43
28
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MUHACERETİN İLK YILLARINDA ZEKİ VELİDİ
TOGAN’IN SOSYALİST KİMLİĞİ: ERK PARTİSİ,
YENİ TÜRKİSTAN DERGİSİ VE ELEŞTİRİ
R YO S U KE O N O *

Giriş
Bolşevik İhtilali ve ardından meydana çıkan karışıklıklar sebebiyle Rusya dışına
sığınmak zorunda kalan Türk muhacirler, sadece Türkiye değil, Avrupa, Uzak Doğu
gibi diğer topluluklarla siyasi, sosyal ve kültürel ilişkiler kurmuşlardır. Bu bakımdan
Türk Dünyası’nın modern tarihinde önemli yeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu
anlamda, Zeki Velidi Togan’ın (1890-1970) Sovyetlere karşı çıkan muhacir kimliği
dikkatimizi çekmektedir. Bildirimiz, onun eserleri, ilgili belgeler, kendisine yönelik
eleştiri vs. ışığında muhaceretin ilk yıllarındaki Zeki Velidi’nin sosyalistliğini ele
almaktadır.
Baykara’ya göre sosyalizm, Türk töresi, İslamiyet ve milliyetçilik ile birlikte aslında
Zeki Velidi’nin fikir yapısının temellerinden birisiydi. Kazan’da eğitim gördüğünden
beri “sosyalist neşriyatını okuması ve onları ötekilere tercih etmesi, doğrudan
Rusya’nın o dönemdeki şartlarının bir gereğidir.” Ayrıca Baykara, kişilerin ezilmesini,
büyük sermayenin belirli kişilerin elinde toplanmasını Türk töresi ve İslamiyet’in hoş
görmediğini vurgular. Dolayısıyla sosyalizmin Zeki Velidi’nin düşüncelerine
kapitalizmden daha yakın olduğunu söyleyebiliriz (Baykara, 1989, ss. 68-70).
Rusya ve Türkistan’da Erk Partisi’nin kurulma çabaları
Erk Partisi (EP) aslında, Başkurt, Kazak, Türkistanlı vs. yerli Müslümanların Rusya
Komünist Partisi’nden (RKP) bağımsız olarak Komintern’e katılmak amacıyla
milliyet ve sosyalizme dayalı parti olarak tasavvur edilmiştir. Zeki Velidi, Hâtıralar ve
diğer eserlerinde, Eylül 1918, Ocak, Haziran ve Aralık 1919’daki parti kurma
girişimlerinden bahsetmektedir. Bunlara göre EP bütün Doğu Türkleri kapsayacak,
programı RKP’den daha radikal ve daha sol olacak, üstelik Kazak ve Özbeklerin
sosyalist partileriyle birleşecekti. Girişimde bulunanlar arasında Ahmet Baytursun,
Kazan’daki eski Harbi Şura’nın reisi İlyas Alkin, şair Abdülhamit Çolpan, Buharalı
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Harbiye Komiseri Abdülhamit Arif gibi isimleri vardır (Bennigsen & Wimbush, 1995,
s. 196; Togan, 1999, ss. 193-196, 209, 223, 243, 275). Burada şu hususlar dikkatimizi
çeker: 1) EP’nin Kazaklar, Türkistanlılar vs. ile ortak siyasi çalışmaların, yani
federalizm idealinin akımında meydana çıkması, 2) Bu çabalara karşı Lenin ve Stalin
gibi RKP kadroları/Merkez Komitesi’nin hoş görmemeleri veya parti kurmasına
kesinlikle müsaade etmemeleri. Gerçekten bu girişimler, Ocak 1920’de Turar
Rıskulov’un Türkistan Komünist Partisi yerine Türk Komünist Partisi, Türkistan
ÖSSC yerine Türk Cumhuriyeti adını koymayı önermesi ve bunun Moskova
tarafından şiddetle eleştirilmesiyle benzerliği ima eder (Bennigsen & Wimbush, 1995,
ss. 84-86).
1920 yılı Mayıs-Haziran aylarında yine RKP Merkez Komitesi’nin yerli Müslüman
sosyalist partisini kesinlikle tanımayacağı belli olmuştur. Böylece Moskova’da
toplanmış Müslüman sosyalistler Başkurdistan, Kazakistan ve Türkistan’da gizli
teşkilat işine girmeye, sosyalistlerin kendi partisi ile sosyalizmle ilgisi olmayan
ceditçilerin partisi arasında işbirliği yapılmasına karar verdiler (Togan, 1981, ss.
399-400; Bennigsen & Wimbush, 1995, s. 196; Togan, 1999, ss. 275, 286-287).
Moskova’dan ayrılmış Zeki Velidi önce Bakü’ye girmiş, Eylül’de gizlice Şark
Milletleri Kongresi’ni izlemiş, o sırada Kırgız aydınlarından İbrahim Canızakov ve
isimlerini vermediği diğer kişilerle birlikte EP’nin 27 maddelik programını
hazırlamıştır (Togan, 1981, s. 407; Bennigsen & Wimbush, 1995, s. 196; Togan, 1999, ss.
289-290).
1920 yılı sonunda Buhara’ya girmiş Zeki Velidi ve yoldaşları, Genç Buharalılar, Alaşçı
Kazaklar, Hiveliler, bazı Basmacıları vs. bir araya getirerek Türkistan Milli Birliği’ni
(TMB) kurmaya başlamış, Erk, sosyalist olmayan ceditçiler ve Alaş Ordacılardan
TMB’yi oluşturarak 7 maddelik ortak platformasını hazırlamıştır (Togan, 1981, ss.
408-409; Togan, 1999, ss. 312-313). Üstelik Zeki Velidi, Abdülhamit Arif, diğer
Kazakistan, Buhara ve Hive sosyalistlerinin katılımıyla Nisan 1921’de EP önceki
programını özetle şu dokuz maddeye kısaltmıştır: 1) Yer, su, yeraltı servetlerinin
millileştirilmesi, 2) yerli işçi kurumlarının planlı uygulanması, 3) Türkistan’ın
otonomisi, 4) demokrat idare, 5) milli ordu, 6) milliyet ve azınlık meselelerinde nüfus
oranının esas alınması, 7) kültür alanında Rusların etkisinden kurtulma, 8) din ve
siyasetin ayrılması, 9) mahkum milletinin hukuku için mücadeleyi esas alan
enternasyonale girmesi vs. (Togan, 1981, ss. 410-411; Bennigsen & Wimbush, 1995, s.
197; Togan, 1999, s. 318). Nihayet TMB Ağustos 1921’de Buhara’da kurulmuş, Zeki
Velidi genel komitenin, yani TMB’nin başkanlığına seçilmiştir (Togan, 1999, ss.
320-321).
Bundan sonra TMB’nin Basmacı hareketine katılıp Sovyetlere karşı mücadeleye
girdiği halde Ağustos 1922’de işleri bozulmuştur. Eylül’de TMB, Türkistan meselesini
uluslararası bir mesele haline döndürmek için Zeki Velidi’yi Avrupa’ya göndererek
Paris’e sığınmış eski Hokand hükümeti reisi Mustafa Çokay’la birlikte dışarıda
TMB’yi kurdurmak kararını almıştır (Togan, 1999, ss. 381-382).
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Berlin muhacereti
Şubat 1923’te Türkistan’dan ayrılan Zeki Velidi, bir yıllık yolculuktan sonra Berlin’e
gelmiştir (Togan, 1999, s. 469). Kasım 1924’te TMB toplantısını düzenleyerek harici
komitesini kurmuş, Paris’ten gelen Çokay da TMB üyesi olmuştur (Togan, 1981, s.
484; Togan, 1999, ss. 480-489; Andican, 2003, ss. 227-231). Üstelik Zeki Velidi,
Berlin’de Sol Es-Erlerle tanışması neticesinde Aralık 1924’te Dünya Sol Sosyalistleri
Kongresi’ne katılmıştır. Rus komünizmini tanımayan Avrupalı sosyalist ve Sol
Es-Erlerin bir araya geldiği bu kongrede Zeki Velidi, Rus komünistlerinin
emperyalist olduklarını, Basmacı hareketinin bir halk hareketi olduğunu, dünya sol
sosyalistlerinin müstemleke ahalisi inkılâpçılarıyla samimi işbirliği yapmaları icap
ettiğini, Komintern yerine “Dördüncü Enternasyonal”in kurulmasının şart olduğunu
söylemiştir (Togan, 1999, ss. 483-484).
Burada hemen sonra yayınlanan bildiri metnine bakalım. Çünkü Zeki Velidi,
Hâtıralar’da bahsetmediği veya oradan daha ayrıntılı olarak şunları dile getirmiştir: 1)
Ceditçilere yönelik eleştiri. Bildirisinde Türkistan ve TMB’yi anlatırken Zeki Velidi
ceditçileri defalarca eleştirmiştir. Ona göre 7 maddelik ortak platformasının dışında
sosyalist ve ceditçiler keyfi hareket etmiş, ceditçiler kararsızlık, tereddüt, zorluktan
kaçışıyla kendisini önlemiş, sosyalist programını savunduğu halde kendisini
sosyalist partisi olarak kabul etmemiş, ayrıca kendilerinin korkaklığı, yeteneksizliği
ve plansızlığını göstermişlerdir (Validi, 1925, pp. 16, 18). 2) Toprak ve gıda meseleleri.
Zeki Velidi, sınıf farklarına rağmen tüm Rus “milleti” yerli Türkistanlıları ezen
emperyalist olarak tanımıştır (Validi, 1925, p. 16). Örneğin Rusların bütün sınıfı,
ancak Türkistan’da yerlilerden toprağı çalarak onları çöllere sürmüş, mahvetmiştir.
Kızıl askerler yerlilerin topraklarına el atmış, işgal ettiği toprağı silahlandırmıştır
(Validi, 1925, p. 15). Bu şüphesiz Sovyetler tarafından Başkurdistan’da uygulanan
Başkiropomoşç’un acı tecrübesini söylüyor (Togan, 1999, ss. 236-237, 261-262,
267-268). Üstelik tahıl tarımı yerine pamuk monokültürü ve göçebeliği zorlamış, tahıl
ihtiyacını demir yollarıyla Avrupa Rusyası’na dayandırmış, neticesinde 1917-1918’de
demir yolların kesilmesiyle 2 milyondan fazla yerli ölmüştür (Validi, 1925, pp. 16-17).
Dolayısıyla Zeki Velidi gerekli tedbirler ve beraberinde Türkistan’ın iktisadi ve siyasi
bağımsızlığını ileri sürer (Validi, 1925, p.17). Ayrıca Doğu milletlerinin Cihan İnkılâbı
fikrini savunduğunu söylemiş, bu anlamda insanın “iradesi”ne (yani erk) yönelik
Avrupalı işçilerin kanaatine önem vermiştir. Sonuçta Türkistan’daki işçi iktidarını,
“bütün” sosyal devrim gücü iktidarını, işçi halkı içindeki milliyetçiliği savunarak
Rusların diktatörlüğünü reddetmiştir (Validi, 1925, p.18).
Zeki Velidi bu kongre ardından Ocak 1925’te tanınmış Marksist Karl Kautsky ile
görüşmüş, fakat onun Rusya’daki azınlıklar meselesine fazla bilgi sahip olmadığını
anlamıştır. Ayrıca diğer Alman sosyalistlerin de azınlık meselesine önem vermediğini,
sömürgecilik peşinde koştuğunu anlamıştır (Togan, 1999, ss. 487-488). Böylece Zeki
Velidi, Şubat’ta Meşhed, Kabil vs.de kalan arkadaşlarına iki mektup yazarak
kendisinin uğraştığı memnuniyetsizliklerini açıklamıştır. Bunlarda Zeki Velidi Rus
komünizminin Rus emperyalizmiyle birleşmiş olduğunu, Beyaz Rusların da onu
desteklemelerini eleştirmiş, mümkünse Amerika’dan yardım alacağını, Meşhed’de
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Türkistanlı gençler için Amerikan usullü ziraat mektebini açacağını, o vasıtasıyla
İngilizce ve Fransızca’nın yayınlanacağını yazmıştır. Fakat Zeki Velidi, İngilizlerden
yardım beklemezdi. Çünkü bildirisinde belirttiği gibi (Validi, 1925, p. 18), 1924’te
başbakanının İşçi Partili MacDonald olmasına rağmen, İngilizler Hindistan ve Orta
Asya siyasetleri bakımından Curzon zamanındakinden farklı düşünmeyip Orta Asya
Müslümanlarının özgürlüğünü kendileri için zararlı görüyordu (Togan, 1999, ss.
491-494).
Bununla birlikte Berlin’de Polonyalı denemeci Jerzy Stempowski, ayrıca Ukraynalı
sosyalist Mykyta Shapoval ile tanışıp görüşmeler yapması, Zeki Velidi ve TMB’ye
yeni safhayı açacak (Togan, 1999, ss. 476-477, 495-496). Yani ileride 1926’da kurulacak
Varşova merkezli anti-Sovyet birlik Promete’ye katılımın zemini bu Berlin
muhaceretinde hazırlanmıştır.
Türkiye muhacereti
Zeki Velidi Mayıs 1925’te Berlin’den ayrılarak Türkiye’ye gelmiştir. Ardından Ocak
1926’da EP’nin nazariyesi ve programı düzeltilip Prag’da basılmıştır (Bennigsen &
Wimbush, 1995, s. 197). EP bu nazariyede yukarıda gördüğümüz gibi iktisadi
zulümleriyle Rus emperyalizmini kınar, Türkistan’ı iktisaden canlandırmasını kendi
görevi sayar, dolayısıyla siyasi bağımsızlığı savunur (Bennigsen & Wimbush, 1995, ss.
198-201). Burada dikkatimizi çeken, “Türkistan’ın fatihleri”nin idaresini
sonsuzlaştırmak için alınan tedbirleri EP’nin eleştirdiğidir. Özellikle, “bir bütün
olarak ülkenin yüzyıllık kültürel gelişmesinin yerine... yaşaması imkansız bir aşiret
geleneği kon[masından]” zikretmesi, Zeki Velidi’nin Türkistan kültürü anlayışını iyi
yansımaktadır (Bennigsen & Wimbush, 1995, s. 201). EP ezilen milletlerin tam
özgürlüğü ve bağımsızlığının ancak bütün dünyadaki sosyalizm galibiyeti ve
sosyalist kurumların dünyasal birliğiyle gerçekleştireceğini ileri sürer (Bennigsen &
Wimbush, 1995, s. 202). Sonuçta EP, emperyalist (Rus) proletaryanın kendi
burjuvasından hiç farklı olmadığını, Rus sosyalistlerin sömürge proletaryasına hiç
güvenmediğini eleştirir, iki tür proletaryanın karşılıklı anlaşması için milliyete dayalı
ve ezilen millet/sömürgelerin sosyalist partilerini temsil eden bir Enternasyonal’in
kurulacağını umar (Bennigsen & Wimbush, 1995, ss. 202-204).
Rus komünizmine inanmazlığı açıklayarak sömürgedeki yerlileri savunan bu tür
sosyalizm, Tatar komünist Mirsaid Sultangaliyev ile benzerliği veya onun etkisini
aklımıza getirir (Bennigsen & Lemercier-Quelquejay, 1967, pp. 114-115, 249;
Bennigsen & Wimbush, 1995, ss. 61-62, 65; Yamauchi, 2009, pp. 362-366).
İçeriklerindeki farkları (örneğin dine tutum) bir yana bırakırsak, görünüşteki önemli
farkın Sultangaliyev’in 2. defa tutuklandığı 1928 yıllarında Zeki Velidi ise muhaceret
hayatında kendi milli sol sosyalizmini anlatabildiği fırsata, yani Yeni Türkistan (YT)
Dergisi’ne sahip çıkmasıdır. TMB, Polonyalılarla temasının neticesinde 1927’de
Promete’ye katılmış, onun finansmanıyla Haziran’da İstanbul’da YT’yi yayınlamaya
başlamış, editörlüğünü Zeki Velidi sürdürmüştür (Andican, 2003, ss. 295-296,
302-308).
Zeki Velidi, YT’de hem anti-Bolşevik muhacir hem de Türkolog sıfatıyla EP’nin
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Türkistan’a bakışlarını tekrarladığını söyleyebiliriz. Örneğin RKP’nin çarlıktan daha
ezici emperyalist olmasını ve onun siyasetini “evvelce yalnız Rusların hükûmetleri
yerli ahaliye muarız iken şimdi bütün Rus avam kütlesi bize düşman oldu” (İmzasız,
1928, s. 5), “Bolşevikler çarlık devrinde tatbik olunan muhaceret ve müstemleke
siyasetlerini evc-i kemaline isal etmekle iktifa etmeyip çardan daha ileri gitmişlerdir”
(Soklıkayoğlu, 1927, s. 4) diyerek eleştirmiştir. EP programının 1. maddesinde ileri
sürülen Türkistan’da büyük kanal açma, sulama tarımı ve onun vasıtasıyla Türk
göçebelerini yerleştirme tedbirlerini (Bennigsen & Wimbush, 1995, s. 205), Zeki Velidi
yine YT’de belirtmiş, özellikle Çu, İli havzalarını, Sırderya’nın kurumuş kollarını
sulamasını savunmuştur (Soklıkayoğlu, 1927, s. 6; Velidi, 1927b, ss. 16-19). Bu,
Türkistan’ın Çin, İran ve Hindistan’la demir yollarıyla bağlanmasıyla buğday
ihtiyacını, üstelik kendi ürünlerinin ihracatını sağlama siyasetiyle birlikte
uygulanacaktır (Soklıkayoğlu, 1927, s. 6; Velidi, 1927b, ss. 18-21).
Kültür meselesine gelince, EP, nazariye ve programında (Bennigsen & Wimbush,
1995, s. 207) umumi/ortak milli Türkistan kültürünü savunmuştur. Bu anlamda Zeki
Velidi Türkçe’nin latinleştirilmesine, diğer bir değişiyle Rusların ufak kabileleri birer
“millet” olarak tanıyıp kendi himayesi almasına karşı çıkmış, ortak edebi dili
oluşturmak maksadıyla bugünkü Uygurca’ya benzer bütün sesli Arap harflerini
teklif etmiştir (Velidi, 1928, ss. 6, 12-13, 17). Ayrıca Zeki Velidi kendi bilimsel
çalışmalarından yararlanarak Özbek Şeybani Han’la çağdaşı Kazan Hanı
Muhammed Emin arasındaki kültür bağlantılarını dile getirmiş, Maveraünnehr ve
İdil havzası arasında paylaşılmış umumi kültürü övmüştür (Velidi, 1927a, ss. 26-28).
Bunun tersine sonradan gelişmiş “müstakil Tatar medeniyeti”ne karşı çıkarak (kendi
rekabeti olan Ayaz İshaki gurubunun) Türkistan medeniyetinden ayrılmasına
“Muhammed Emin Han’la Şaybak Han’ın hatt-ı hareketlerinin pek doğru” olduğu
sözleriyle tepki vermiştir (Velidi, 1927a, s. 30).
Özetle Zeki Velidi, Dünya Sol Sosyalistleri Kongresi’nde okuduğu bildiri, ayrıca
EP’nin nazariyesi ve programını izleyerek parça parça olsa ve belirli bir biçimde
dokunmasa da, YT’de kaleme aldığı yazılarının çoğuna milli sol sosyalizmi
soktuğunu söyleyebiliriz.
Bundan başka, Almanya’daki eğitimi bitirdikten sonra Türkistan’a dönen
Abdulvahap Muradi isimli bir gence Zeki Velidi’nin Aralık 1926’da verdiği talimat
mektubu da ilgimizi çeker. Burada Zeki Velidi, TMB ve diğer sosyalistlerin
durumunu anlatıyor, Türkistan’da eski EP üyeleri dışında gençleri gizlice
teşkilatlandırma ve kendilere para, haber, adamı göndermeyi emrediyor, EP’yi
Avrupa’da temsil edecek adayı tanıtmayı soruyordu (Andican, 2003, ss. 277-281,
815-822). Yani dışarında olduğu gibi Türkistan içerisinde de EP faaliyetlerini yeniden
canlandırmaktan hiç vazgeçmiyordu.
Mustafa Çokay’ın eleştirisi ve Zeki Velidi’nin cevabı
Tüm bunlarla birlikte, Zeki Velidi’nin Dünya Sol Sosyalistleri Kongresi’nde bildiri
sunması, Mustafa Çokay ile arası bozulmasının başlangıcı olmuştur. Çünkü Çokay’ın
TMB üyeliğine girdiği Kasım 1924 toplantısı kararınca bozgunculuk yapan üyeleri
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çıkartılacaktı (Andican, 2003, ss. 230, 786). Zaten Çokay, daha önce Zeki Velidi’den
TMB üyesi olunca Milyukov’un gazetesine makalesi yazmasının uygun olmayacağı
manasında mektup almış, Ocak 1925’te Zeki Velidi’nin Dünya Sol Sosyalistleri
Kongresi’ne katılımına karşı çıkıp artık TMB üyesi olamadığını mektupta bildirmiştir
(Togan, 1999, s. 484). Buna cevaben Zeki Velidi, kendisinin EP üyesi olarak TMB’nin 7
madde platforması dışında kendi programınca türlü kongrelere katılabileceğini (ki o
bildiride kendisinin yaptığı ceditçilere yönelik eleştiriye zıt düşer) söyler (Togan,
1999, s. 485).
Üstelik bu 1 Şubat 1925 tarihli cevap mektubu, Zeki Veldi’nin sosyalizm anlayışını
iyice gösterir. Örneğin, Çokay 1917’de koyu sosyalist aleyhtarı olarak tanınırken Zeki
Velidiler Müslüman işçilerini Rus sosyalist partileri ve sendikalarına kaçırmamak
için o yıl Haziran’da Semerkant’ta milli işçi sendikalarını kurumaya çalışmıştır.
Ardından diyor ki “Sosyalizmi her milletin milli hususiyetlerini göz önünde tutarak
kendi içinde kurulmuş teşkilatlarının Rusya mikyasında vücude gelecek hür
federasyonu olarak anlıyorduk. Diktatör zorbalığa katiyyen muhaliftik” (Togan, 1999,
s. 485). EP, milliyet ve İslamiyet esaslarına sadık kalır, hürriyet şeraitinde yaşayabilir.
Burada Zeki Velidi, Avrupa’daki milliyet ve sosyalizmi aynı teşkilata barındırmak
girişimini göz önünde tutar. Biri Nasyonal Sosyalistler, Cermen ırkını ve paganizmi
öne sürer. Zeki Velidi ırkçılığı reddeder, çünkü Tacikler için “Türk” yerine
“Müslüman” ve “Türkistanlı” terimleri kullanmayı uygun görür. Öbür yol ilmi
Hristiyan Sosyalistler olup ancak Türkistan’ın tarihini yazarken materyalist düşünüş
sistemini öğrenebilir. Neticede kendisi “demokrasiyi esas umde edinen ve tekamüle
inanan sosyalizm milliyet ve Müslümanlık ile birleşince Türkistan’da geniş kütlelere
rehberlik edebilir” diyerek bu iki tip sosyalizmin ortasını seçer (Togan, 1999, s. 486).
Neyse Çokay’ın bu istifası gerçekleştirilmediği halde sonraki çatışmaya – Çokay’ın
TMB’den tasfiye edilmesi (Şubat 1928), Zeki Velidi’nin Varşova’dakilere yönelik
Çokay’ı suçlandırma girişimleri, karşılığında Zeki Velidi’nin TMB’den istifa etmesi
(Mayıs 1929), TMB kongresinde Başkurdistan’ı Türkistan dışına bırakması (Eylül
1929) – yol açtığı muhakkaktır (Andican, 2003, ss. 315-320, 322-329; Yesmagambetov,
2015, ss. 270-279). Çokay’ın kızgınlığı o kadar yatışmaz ki Ekim 1931’de Prometeci
binbaşı Włodzimierz Dąbrowski’ye yazdığı mektubunda “genellikle Validov’un... bu
bildirisinden siyaseten daha bilgisiz ve Türkistan örgütüyle ilgili olarak daha hain
belgeyi bulmak zordur” şeklinde affetmemiştir (İshakov, 1999, p. 94).
Sonuç yerine
Bildirimiz Bolşevik İhtilali’nden hareketle Zeki Velidi’nin muhaceretinin ilk
yıllarında EP üzerinde yaptığı çabalarını gördük. Özetle, onun sosyalizminin
federalizm idealiyle pek yakın olduğu, Rus emperyalizmine karşı olup sömürgedeki
ezilen milleti savunduğu, öyle bir Enternasyonal’i aradığı, ceditçilere sert baktığı,
dolayısıyla TMB’yi sözün tam manasıyla partilerin “birliği” saydığını vs.
söyleyebiliriz. Ayrıca EP’nin nazariye ve programı, özellikle Rusların ekonomik
zulümlerine karşı alınacak tedbirler parça parça olsa da YT’deki Zeki Velidi’nin
yazılarında yansımıştır. Yani Zeki Velidi milli sol sosyalizmi Türkiye’ye geldikten
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sonra da tutmuştur. Bu, II. Dünya Savaşı döneminde Zeki Velidi’yi de içine alarak
kabaca Turancılık denilecek olan milliyetçiliği düşünürken önemli anahtar olabilir.
Aşırı milliyetçilik görünüşlü bu fikir akımı tabanında, özellikle Irkçılık-Turancılık
Davası’nda sorgulanacak konularda Nazilerin dışında Zeki Velidi gibi Rusya
Müslümanlarına özgü milli sosyalizmin bulunabileceğini bize ima eder. Bununla
birlikte Zeki Velidi, Çokay’la çatışmasından dolayı TMB dışında faaliyet göstermek
zorunda kalacaktır. Bu anlamda onun sosyalistliği, bir yandan kendisinin
muhacirliğini karakterize eden, öbür yandan onu sınırlayan “iki ucu keskin kılıç”
olmuştur.
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ZEKİ VELİDİ TOGAN'IN
MİLLÎ KÜTÜPHANE'DEKİ ŞAHSİ NOT DEFTERİNE
GÖRE TÜRKİSTAN, BASMACILAR VE ENVER PAŞA

A . M ER THAN D ÜN DAR *

Zeki Velidi Togan, Türkistan tarihi ile ilgili önemli eserler ortaya koymuştur. Onun
neredeyse yarım asır önce kaleme aldığı makale ve kitaplarında verdiği bilgiler,
güncelliğini korumakta olup halen yapılmakta olan yeni çalışmalara da kaynaklık
etmektedir. Bu durum, onun teorik olarak çok iyi yetişmiş olması, kaynak dillerini
biliyor olması yanında batı dillerine de hâkim olması bir başka deyişle çok iyi bir
tarihçi olması ile izah edilebilir. Bize göre, Togan'ın özellikle Türkistan'ın yakın tarihi
ile ilgili olarak yaptığı çalışmaların henüz aşılamamış olması, onun bu tarihin bir
parçası olmasından, bir başka deyişle yazdığı tarihin canlı şahidi olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu özellikleriyle Togan, yerli-yabancı birçok araştırmacıya hem
yayımlanmış olan bilimsel çalışmaları hem de hatıralarıyla kaynaklık etmeye devam
etmektedir.
Bildiğimiz kadarıyla, Togan'ın evrakı metrukesi ailesi tarafından muhafaza
edilmektedir. Ancak, onun yurtdışındaki dostlarıyla meslektaşlarına gönderdiği bazı
mektup veya evraklar Almanya, Avusturya, Fransa ve Macaristan gibi çeşitli
ülkelerde keşfedilmeyi ya da incelenmeyi beklemektedir. Yaklaşık altı yıl kadar önce
Ankara'daki Millî Kütüphane'de Togan'a ait bir not defteri bulunmuştur. Bu defteri
ortaya çıkararak araştırmalarımızda kullanmamız için bir kopyasını bize veren genç
Japon araştırmacı Ono Ryosuke olmuştur. Bu defter, Millî Kütüphane Katalogunda
Y2. A. 5910 numarası ile kayıtlı olup Zeki Velidi Togan'ın Türkistan, Basmacılar ve
Enver Paşa hakkında kendi el yazısıyla tuttuğu notları içermektedir. Bu kısa
makalede amaç, Togan'a ait belge niteliğindeki bu notların bir kopyasını
araştırmacılara takdim ederek ileride yapılacak çalışmalara katkı sağlamaktır.
Rus İhtilalini takiben önce Başkurt ardından Türkistan istiklal mücadelesine katılan
Togan, değişen askerî ve siyasi duruma göre Rusya'da ve Türkistan'da farklı bölge ve
şehirlerle giderek buralarda faaliyette bulunmuş ve birçok yerel liderle temas
kurarak müzakereler gerçekleştirmiştir. Bölgenin sivil ya da savaşçı liderleri dışında
Lenin ve diğer üst düzey Bolşevik temsilcilerle de görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Silahlı olarak Basmacı Hareketine dâhil olduktan sonra kimi Türkiye Türkleriyle de
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irtibatı olmuştur. Bunlar arasından şüphesiz en önemlilerinden biri Şehit Enver
Paşa'dır. Togan, Enver Paşa ile yaptığı görüşmeleri ve onun Basmacı Hareketi
içindeki faaliyetlerini Bugünkü Türkistan ve Yakın Mazisi (Arap harfleriyle, Kahire
1928-1940) ve bu kitabın kısmen yenilenerek Latin harfleriyle Türkçe olarak
yayımlanan hâli Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi I 1 ile Hâtıralar2 adlı
eserlerinde anlatmıştır.
Bu kısa bilgilendirmenin ardından Togan'ın Türkistan, Basmacılar ve Enver Paşa
hakkında notlarına haiz elimizdeki defterle ilgili bilgi verecek olursak; Defter, kapak
ve arka kapak dâhil kırk altı (46) sayfadır. Kapakta matbu olarak basılmış yazılar
olup bunların karşısında el yazısıyla, Sınıf Türkistan ve Enver Paşa Hakkında, Bolşevik
İnkılabı Hakkında Mülahazaları, Notları Havidir ibareleri sıralamıştır. Yedi sayfanın boş
olduğu defterde iki buçuk sayfa yan yazılmıştır. Defterin ilk sayfasında 23 Aralık
1979 mührü bulunmakta olup altında el yazısıyla Musa Carullah Bigi - Helsinki
yazılmıştır. Ayrıca Y T K B harfleri ayrı ayrı yazılmıştır. B harfi Musa Carullah Bigi Helsinki yazısı ile aynı kalemle yazılmışa benzemektedir. Ayrıca, 2. sayfada, Bombay
Misteri Mahalle? Muhammed Gulam Sadık,3 -Tehran Şiran Turan Teran= İsfiran ? Tegeran
yazıları göze çarpmaktadır. Notların tam olarak ne zaman, nerede yazıldığı ile ilgili
bir bilgi olmasa da defterin içinde yer alan tarihlerden ve kapaktaki matbu
yazılardan, Togan'ın bu notları İran ya da Afganistan'da bulunduğu süre içinde
kaleme almış olduğunu, yani 1923 senesinde yazdığını düşünmek mümkündür. Not
defteri elimize geçtiğinde Zeki Velidi Togan'ın kızı, Prof.Dr. Sayın İsenbike Togan
Hoca ile 18 Aralık 2011'de haberleşmiştik. İsenbike Hoca, Zeki Velidi'nin imzasını
teşhis etmiş ve defterdeki notların Kabil'de tutulduğunu söylemişti. Togan, Cemal
Paşa'nın öldürülüş hikâyesini de kısaca aktardığına göre bu notları 21 Temmuz
1922'den sonra kaleme almıştır diyebiliriz. Bu aşamada bir başka soru da bu not
defterinin neden ailesinde olmadığı ve Milli Kütüphane'de bulunduğudur. Bize göre
bu not defteri, muhtemelen Togan'ın bir arkadaşına okuması ya da saklanması için
bırakılmıştır. Bir ihtimal bu kişi, Musa Carullah Bigi olabilir. Onun vefatından sonra
not defteri bir şekilde kütüphaneye verilmiştir diye düşünüyoruz. Diğer yandan
defterin son sayfasında kalemle 7.000 TL yazdığı görülmektedir. Buradan yola
çıkarak defterin Millî Kütüphane'ye satılmış olduğunu da düşünmek mümkündür.
Togan'ın not defterinde yer alan bilgilerin büyük çoğunluğu, daha sonra kaleme
aldığı eserlerinde yayımlanmış gözüküyor. Basmacılar ve Enver Paşa ile ilgili
aktardıkları özellikle Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi I ile Hâtıralar adlı
eserlerinde yer almaktadır. Enver Paşa, Bugünkü Türkili'nde sayfa 407'den
başlayarak anlatılmaya başlanmıştır. Bu kitabın 429 - 474'üncü sayfalar arasında
kalan bölümü, Enver Paşa'nın faaliyetleri, Zeki Velidi ile görüşmeleri, Basmacılık gibi

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d410210 (Erişim tarihi 24.12. 2017)
Bahsi geçen eserler; Zeki Velidi Togan, Hatıralar, Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Türklerinin
Milli Varlık ve Kültür Mücadeleleri, Tan Matbaası, İstanbul 1969 ve Zeki Velidi Togan, Bugünkü
Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul 1981.
3 29 Şubat 1964'den 30 Mart 1965'e kadar Jammu Kaşmir Başbakanı ve Bölgenin Hindistan' a
bağlanmasının ardından, 30 Mart 1965'den, 12 Aralık 1971'e kadar Chief Minister (Eyalet
Başbakanı) olarak görev yapmıştır. (http://jammukashmir.nic.in/PDF/cmarchive.PDF (Erişim
tarihi 24.12. 2017)
1
2

230

ZEKİ VELİDİ TOGAN'IN MİLLÎ KÜTÜPHANE'DEKİ ŞAHSİ NOT DEFTERİ

konulara ayrılmıştır. Hâtıralar kitabında ise 384'üncü sayfa ile 400'üncü sayfalar arası
da Enver Paşa ve Basmacılarla ilgilidir.
Araştırmacıların dikkatine sunduğumuz bu defter, Türkistan, Basmacı Hareketi ve
Enver Paşa ile ilgili içerdiği bilgiler ve notlar itibarıyla önem arz etmektedir. Yeni
araştırmalara ışık tutacak bir kaynak neşri yapmış olmayı umarak defterin kopyasını
ek kısmında sunuyoruz.
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MEHMET ALİ AYBAR’IN PENCERESİNDEN
SOVYET SOSYALİZMİNE BAKIŞ
ER CAN GEÇGİ N *

Giriş
Mehmet Ali Aybar’ın Türkiye sosyalist hareketi içerisinde özgün bir yeri
bulunmaktadır. Onun özgünlüğü, kişisel hayatı (beşeri çevresi -aile sermayesi ve
kültürel sermayesi) ile teorik ve pratik hayatını uyumlu ve tutarlı bir çizgide
yürütebilmiş olmasından ve aynı zamanda kendi dönemindeki sosyalistlere göre
sosyalizmin evrensel ölçütlerini yerel koşullara uygun bir şekilde hayata geçirecek
güler yüzlü yerli bir sosyalizmde ısrarcı olmasından ileri gelmektedir. Bu çalışmada
Aybar'ın reel sosyalizme yönelik eleştirilerine odaklanmakla birlikte, onun bu tavrını
besleyen hayat hikâyesine, etkili kırılma noktalarına da değinilecektir.
Mehmet Ali Aybar, 5 Ekim 1908’de İstanbul’da dünyaya gelir. Çocukluğu II.
Meşrutiyet dönemi ile Milli Mücadele yıllarında geçer. İstanbul’un emperyalistler
tarafından işgaline şahitlik eder. Galatasaray Lisesi'ni ve devamında İstanbul Hukuk
Fakültesi'ni bitirir. 1931'de atletizmde 200 m. Balkan rekorunu kırar. Aynı fakültede
anayasa hukuku asistanı, sonrasında hukuk doktoru ve devletler hukuku doçenti olur.
Doktorasını Sorbonne Üniversitesi'nde yapar. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman işgaline
giren Paris'tedir ve bisikletiyle Fransa'nın güneyine kaçarak Akdeniz yoluyla
Türkiye'ye döner. 1945'te Vatan gazetesinde demokrasi odaklı yazılar kaleme alır.
1946'da Milli Şef İnönü'yü eleştiren 'Kâğıt Üstünde Demokrasi' başlıklı yazısından
dolayı doçentlik görevine son verilir. 1946’da Demokrat Parti' den (DP) milletvekili
adayı olur ancak seçilemez. 1947'de Siret Uncu ile evlenir. Çok partili hayata geçiş
sürecinde haftalık Hür ve Zincirli Hürriyet adlı gazeteleri çıkartır; lakin ikisi de
dönemin sıkıyönetimince kapatılır. Eleştirel yazılarından dolayı ceza alır ancak
1950’deki genel af ile kuzeni Nazım Hikmet'le birlikte serbest kalacaktır. Bir süre
avukatlık yapar. Teklif üzerine 1962’de Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) genel
başkanlığına seçilir. 1966’da ABD’nin Vietnam işgalindeki suçları dolayısıyla
Vietnam’da incelemelerde bulunur ve Russell Mahkemesince kurulan mahkemenin
başkanı olur. 1965 ile 1969 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilir. 1968’de
Sovyetler Birliği’nin Çekoslovakya’yı işgal etmesine karşı tavır alır ve bu tavır parti
içindeki bölünmenin derinleşmesine, daha doğrusu su yüzüne çıkmasına da sebebiyet
verir. Zira o dönemde TİP, Sovyetlere ideolojik bağımlılık ilişkisindedir. Özgün
fikirlerini bu zaman diliminde daha güçlü bir şekilde ortaya koyar ve komünist
*

Dr. Öğr. Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye.

245

ERCAN GEÇGİN

partilerin anti-demokratik yapılarından dolayı totaliter rejimlere yol açtığını vurgular.
‘Güler yüzlü sosyalizm’, ‘Türkiye’ye özgü sosyalizm’ anlayışına dayalı şekilde,
bağımsızlıkçı bir duruş sergileyerek TİP’in Sovyetlerin yörüngesine girmesine karşı
direnç gösterir ve bu görüşleri, partideki fikir ayrılıklarının yoğunluk kazanmasına da
gerekçe olur. 1968 gençlik hareketlerinin tazyikiyle partideki muhaliflerin baskısı
artar. Partideki anlaşmazlıklardan ötürü 1969’da parti genel başkanlığından, 1971’de
ise parti üyeliğinden istifa eder. Muhaliflerinin tutuklanmasına karşın aktif bir şekilde
hemen yeni bir parti ile yoluna devam etmek yerine bir süre bekler. 1975’te savunmuş
olduğu tezler ışığında (örneğin tek dönem seçilmek gibi) Sosyalist Devrim Partisi’ni
(SDP) kurar. Parti, 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte kapatılır. 1982’de DİSK davasında
avukatlık yapar. 1995’te kalp yetmezliğinden hayata veda eder. Aybar, 1968’de
‘Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm’, 1973’te ’12 Mart’tan Sonra’, 1979'da
'Marksizm’de Örgüt Sorunu’, 1987’de ‘Neden Sosyalizm’ ve 1988’de üç ciltlik ‘TİP
Tarihi’ adlı kitabını yayımlar. 1989’da ise Uğur Mumcu ‘Aybar ile Söyleşi’ adlı kitabı
çıkar.1
Aybar'ın ölümünden sonra onun fikirlerini ele alan tez ve kitaplar2 yazılıp
sempozyumlar düzenlenir. Nesnel koşulların değişmesi ile birlikte Türkiye sol
hareketinin kendini yenilemesi sürecinde Aybar'ın fikirleri de yavaş yavaş itibar
kazanmaya başlasa da onun istediği istikamette bir siyasal örgütlülük etkileyici
seviyede ortaya çıkamayacaktır. Zira totaliter yapıdan arınmış, özgür bireyi
sosyalizmin güler yüzüyle buluşturabilen yeni siyaset biçimlerin gelişmesine
geleneksel siyasal yapı pek imkân sunmamıştır.
Aybar'ın fikirlerinin güncelliğini sağlayan pek çok faktör söz konusudur. Bunlardan
birincisi; biçimsel açıdan onun sahip olduğu sosyal ve entelektüel çevrenin Türkiye'nin
fikir hayatına bunu tartışılır kılma gücüdür. İkincisi; içerik açıdan Aybar'ın fikir ve
analizlerinin haklılığıdır. Sovyet sosyalizminin totaliter yapısının sosyalizm
tahayyülüyle örtüşmediğini ve sosyalizmin özüne uymayacak bir istikamette
bunalıma girdiğini Sovyetlerin yıkılışından çok önceleri farklı biçimlerde dile getiren
Aybar'ın analizlerini tarih büyük ölçüde doğrulamıştır. Üçüncüsü ise onun 'özgürlük'
ve 'özgür birey' vurgusudur ki bu durum Türkiye'nin modernleşme sürecinde
yaşamakta olduğu 'bireyselleşme' sorunudur esasında. Türkiye'nin toplumsal
yapısının (sosyal, ekonomik, politik, eğitim ve kültürel bütünlüğün) bireyin özgür bir
kişiliğe sahip olmasını engelleyecek karakterin belirleyiciliğini devam ediyor oluşudur
ki bu yapının totaliter yapıları (örgütlenmeleri) ve anlayışları, otoriteryen kişilik
eğilimlerini yeniden ürettiğini söyleyebiliriz.
Genel olarak baktığımızda Aybar’ın hem bir düşün insanı veya aydın kimliğiyle öne
çıkan bir şahsiyet hem de pratikte mücadele etmeye çalışan bir eylem insanı olduğunu
görmekteyiz. Kızı Güllü Aybar, Sempozyum kitabının (2003, s. xii) girişi için kaleme
aldığı yazıda babası için şunları belirtmektedir: “Babam yaşamı boyunca birçok
eyleme önderlik etmiş ve daha da önemlisi, kısa zamanda doğrulanmış politik tezler
ortaya atmış çok önemli bir bilim adamı olmasına karşın, hep yalnız bırakılmış bir

Aybar'ın biyografisi ile ilgili bilgiler, onun adına düzenlenmiş olan sempozyum bildirileri kitabı
olan 'Özgürleşmenin Sorunları' (2003) eserin girişinden faydalanarak yazılmıştır.
2 Aybar üzerine iki yüksek lisans tezi hazırlanmış ve ikisi de kitap olarak basılmıştır. Bkz. Ünlü
(2002), Doğan (2005).
1
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insandı.” Aybar’ın yalnızlığı esasen diğer sosyalist akımlardan ve isimlerden farklı bir
noktada konumlanmasından ileri gelmektedir. Aybar’ı o noktaya sürükleyen birtakım
hususlar söz konusudur. Maddi hayatta yaşadıklarının tecrübesi (özellikle çocukluk
ve gençlik yılları), çeşitli kırılma anları, yaşam dünyasını zenginleştiren sosyal çevresi,
farklı alanlarda bulunmuş olması ve sahip olduğu kültürel sermaye gibi etkenler,
onun özgür birey olma istencine dayalı sorgulama gücüne erişmesini sağlamıştır.
Nihayetinde ‘özgür birey’ tasavvuru ile sosyalizmin dayanışmacı kolektivizmini
birleştiren bir hatta yolculuk yapmasında bu hususlar önemli besleyici kanallar
olmuştur.
Aybar’ın Eleştirel Yaklaşımını Besleyen Kaynaklar
Aybar’ı sosyalizm düşüncesi ve Sovyet sosyalizmi eleştirisi demokrasi fikrinden;
ulusal bağımsızlık ideali bireysel bağımsızlık/özerk kişilik yapısından; totalitarizm
eleştirisi ise 'özgür birey' ile ideolojik bağımsızlık düşüncesinden ayrı
değerlendirilemez. Aybar’ın siyasal karakterinde hepsi de birbiriyle bağlantılı ilişkisel
bir bütün içinde anlamlıdır.3 Onun siyasal duruşunu daha iyi kavramak açısından
yaşam dünyasında öne çıkan birtakım noktalara yoğunlaşmamız yerinde olacaktır.
Bunlardan birincisi Aybar'ın hayat tecrübesinden ileri gelen farklı alanlardaki yaşam
dünyasının birikimi; ikincisi entelektüel eğilimleri; üçüncüsü de bunlarla bütünleşen
siyasal kişiliğidir. Bunları ayrı kategoriler şeklinde değil de, hayatının önemli analitik
yönleri olarak düşünmek gerekir.
Aybar’ın; aile, iş, eğitim sosyal hayat bakımından sosyal ve kültürel sermayesi; siyasal
düşün ve siyasal çevre bakımından siyasal sermayesi; mesleki ve genel entelektüellik
birikim bakımından entelektüel sermayesi dönemin ortalamasına göre daha iyi
seviyededir. Aybar, İstanbul doğumludur ve İttihatçı bir aileden gelmektedir (dedesi
Hüseyin Hüsnü Paşa, babası Tahsin Bey). ‘Aybar ile Söyleşi: Sosyalizm ve Bağımsızlık’
(1996) adlı kitapta ‘bey takımından’ geldiğini ifade etmiştir.
Yaşam dünyasındaki eleştirel tutumunda etkili rotalara sahip üç kırılma anı (daha
doğrusu üç işgal şahitliği ve bunlara duyduğu tavır) üzerinden devam edecek olursak;
ilk olarak karşımıza İstanbul’un işgali zamanındaki çocukluğu çıkar. 1918'de işgalin
fiili olarak başladığı zaman 10 yaşındadır Aybar. Nihat Sargın, 1966'da Aybar'ın
kendisine 12 yaşındayken İtilaf donanmasının gelişini, topları saraya çevirişini,
Boğaz'a demir atışını gördüğünü, gözleri dolduğunu, sesinin kısıldığını, “çocuktum
ama bunun ne demek olduğunun ayırdına varacak kadar büyümüş bir çocuktum”
dediğini aktarır (akt. Ünlü, 2003, s. 291). Büyüyen çocuk, emperyalist işgallerden
kurtuluşu müjdeleyen Milli Mücadele’ye4 de şahitlik ederek biraz daha büyüyecek;

Aybar’ın düşünce dünyasını besleyen kaynaklarla ilgili farklı yaklaşımlar da ortaya atılmıştır.
Sözgelimi Ünlü (2003), Aybar'ın düşüncesinin 1995'teki ölümünden geriye doğru ele
alındığında dört damardan geliştiğini (ulusal bağımsızlık, sosyalizm, demokrasi ve Marksizm)
ve bu damardan giden iki kanın (bilim anlayışı ve bağımsız düşünebilme yeteneği) söz konusu
olduğunu savunur. Ünlü, özellikle 1945-50 arasında Aybar’ın demokrasi, sosyalizm ve
bağımsızlığın özünü kavradığı, sonraki yıllarda entelektüel olarak bu düşüncelerini
geliştirdiğini ileri sürmektedir.
4 Milli Mücadele yıllarında ailesindeki bireylerden pek çoğu Anadolu'ya mücadele için
geçecektir. Hüseyin Hüsnü Paşa, Tahsin Bey, Ali Fuat Cebesoy, İsmail Fazıl Paşa-kısa bir
süreliğine Nazım Hikmet, bu isimlerden bazılarıdır.
3
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ulusal bağımsızlığı tüm bünyesinde hissederek yaşayacak ve tutkulu bir yaşam
felsefesi haline dönüştürecektir ömrü boyunca. ‘Nasıl Bir Sosyalizm kitabında, “Biz
Türkiye sosyalistleri, Kurtuluş Savaşı Türkiye'sinin uzantısıyız" (Aybar, 2011, s. 167)
diyecek ve tam bağımsızlığa vurguyu şöyle ifade edecektir: "Türkiye'yi bağımsızlığına
ancak sosyalist bir iktidar kavuşturabilir. Hem Amerika'dan, hem Rusya'dan aynı
uzaklıkta bir dış politika izlenmesini savunan ve ideolojik bağımsızlığını, ulusal
bağımsızlık kavramının vazgeçilmez bir öğesi olduğunu vurgulayan yalnız
Türkiye'ye özgü sosyalizmi savunanlardır."5
İkinci kırılma anı yine bir işgal şahitliği olan İkinci Dünya Savaşı sürecinde Alman
ordusu tarafından Paris’in işgal edilişi ve bisikletle Aybar’ın Fransa’nın güneyine kaçış
sürecidir. Üçüncüsü ise birebir şahidi olmasa bile özü itibariyle bu işgallerden pek de
farklı yorumlamayacağı SSCB’nin 1968’deki Çekoslovakya işgalidir. TİP Genel
Başkanı olarak bu işgali eleştirir, tepki gösterir; ardından bu tepkisi parti içinde
Sovyetlere sempati ile bakanlar ile Aybar muhalifi olan tüm isimler için de önemli
kırılma gerekçesi olacaktır.
Aybar’ın üç işgale karşı aldığı tavır, sadece anti-emperyalist tutumunu
derinleştirmemiş, aynı zamanda zihinlere tahakküm eden emperyalizme karşı
duruşunu da önemli ölçüde beslemiştir. Zira emperyalizm ya da hegemonya, sadece
askeri veyahut ekonomik-politik işgal biçiminde değil, zihinlerde de tesis
edilmektedir. Genel anlamıyla ‘totalitarizm’ diyebileceğimiz topyekûn bağımlılığa
karşı özgür bireyi, özgür iradeyi, bağımsız düşünebilmeyi, bağlantısız kalabilmeyi ve
bunlarla birlikte ideolojik bağımsızlığa sahip olmayı yaşamı boyunca ilke edinmeye
çalışmıştır Aybar. Bireye, topluma, düşünme biçimine, siyasete, örgütlenmeye ve
ideolojiye yaklaşımı esasında benzeşen bir mantığa sahiptir ki bu mantık her
bakımdan bağımsızlıkçılık ve özgürlükçülük olmuştur.
Bağımsızlıkçı duruş ve özgürlükçü tutum Aybar’ın 1940’larda çıkartacağı gazetelerin
isimlerindeki sembolik anlamda da karşılık bulacaktır: Hür ve Zincirli Hürriyet. Elbette
bunda ulusal ölçekte tek partili rejiminin, küresel ölçekte totalitarizmin kol gezdiği ve
savaş sonrası dünyanın özgürlük arayışının da dâhil olduğu zamanın ruhunun bir
yansıması da söz konusudur. Aybar’ın yazım hayatındaki yeri ve duruşu da bu açıdan
özgündür. Onun farklı yerlerde konumlanışının özgünlüğüne katkı sağladığı bir
husus da 1940’larda Milli Şef ile muhalifliği ile bilinen daha soldaki Tan yerine, daha
liberal tarzda yayın yapan Vatan gazetesinde yazmasıdır. Kişisel ilişkilerin, özel olarak
da Ahmet Emin Yalman’ın teklifinin etkili olduğu Vatan gazetesi, onun entelektüel
yolculuğunda kritik bir paya sahiptir. Çok partili hayata geçiş sürecinde Demokrat
Parti’den vekil adayı olması da bunun bir devamı olarak okunabilir. Bu
konumlanışları, Aybar’ın liberal eğilimine ilişkin değil, özgürlük ve demokrasi
anlayışının bir gereği olarak yorumlamak gerekir. Ayrıca birey, özgürlük ve
demokrasi eksenindeki ilgi birikiminin Türkiye’de devlet anlayışının ve iktidarın

5

Aybar’la aynı kuşakta sayılabilecek ve en az Aybar kadar ulusal bağımsızlığa ve özgür birey
olarak birlikte yaşama tutkusuna sahip pek çok ismin çocukluğunda şahit oldukları hadiselerin
toplumsal karakterlerini etkileyen izler bıraktığını söyleyebiliriz. Söz gelimi Muzaffer Şerif’in
İzmir’de; Niyazi Berkes’in Kıbrıs’ta; Zekeriya Sertel’in Balkanlarda küçük yaşlarda
yaşadıklarının bağımsızlığa ve özgürlüğe farklı eksenlerde sahip çıkmalarında önemli
katkılarının olduğunu söyleyebiliriz.
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tavrının; reel sosyalizmde ise genel totaliterlik anlayışının eleştirisinde beslendiği
temel gıdalar olmuştur.
1940’lı yıllarda sosyalist ülkeleri ‘iktisadi demokrasiler’ şeklinde nitelendirip eleştiren
Aybar, bu yıllarda demokrasi vurgusu baskındır. Her şeyin kâğıt üstünde kurulu
olduğunu oysa demokrasinin üniformasız ve izafi hakikatlerin rejimi olduğunu, bilim
gibi yorumlanması gerektiğini belirttiği ve demokrasinin üstünlüğünü ferde verdiğini
ifade ettiği “Kâğıt Üstünde Demokrasi” adlı yazısında şunları yazar: "Istırapları ve
sevinçleriyle, saadet arayan gönlüyle, eti ve kemiğiyle fert, demokraside gaye; cemiyet
vasıtadır. Cemiyet ve hükümet fert içindir, yoksa fert cemiyet için değil". Bu aktarımı
yapan Ünlü'ye (2003) göre Aybar 1960'lı yıllarda dile getireceği "sosyalizm insan
içindir, insan sosyalizm için değildir" formülasyonunun ilk örneğini burada
görebileceğimizi belirtmiştir. Bu değerlendirmeden hareketle Aybar’ın eleştirel
yolculuğunun kâğıt üstünde demokrasi eleştirisinden kâğıt üstünde sosyalizm
eleştirisine doğru uzanacağını söyleyebiliriz. Zira ona göre olması gereken,
sosyalizmde üretim araçlarının kamulaştırılmasıdır ve aynı zamanda işçilerin
toplumsal hayatın her alanında söz ve yetki sahibi olmalarını savunan bir demokratik
sosyalizm tasavvurudur. Özgürlük gibi sosyalizm de zincirlidir aslında onun
düşüncesinde. Ancak bunu daha güçlü seslendirmesi zaman alacak; ama toplum-birey
ilişkisinde toplumu veya büyük anlatının bireyi feda eden anlayışına ve bu anlayışın
yönetim organizasyonunda ortaya çıkarttığı bürokratik yapıyı sosyalist ya da liberal
veyahut karma modelleri benimseyen her türden realiteye eleştirel yaklaşacaktır.
Avrupa ve Fransa’nın Etkisi
Aybar’ın duruşu Sovyetlerin sosyalist anlayışından farklı bir rotaya sahiptir. Doğan
(2005) Aybar’ın özellikle Fransa ve Almanya’daki sosyalist eğilimlere daha yakın
durduğu kanaatindedir, ki bu yorumun isabetli olduğunu söyleyebiliriz. Aybar’ın
Marksizm ve sosyalizm üzerine yazılarına baktığımızda referansların büyük
bölümünü Fransızca kaynaklar oluşturmaktadır. Dolayısıyla Aybar’ın sosyalizmi
yorumlamasında Fransa’daki yorumların ve tabii ki diğer batılı ülkelerdeki
yorumların tesirinin olmaması imkânsızdır. Aslında sadece Aybar özelinde değil,
genel olarak Sovyet sosyalizmi Türkiye sosyalistlerinde ağırlıklı olarak Avrupa'dan
dolayımlanarak yorumlanmıştır. Esasında bu durum, Türkiye'de entelektüel üretimin
(eğitim vs de dâhil) Avrupa eksenli oluşundan ileri gelir. Jön Türklerden bugüne pek
çok fikri hareketin merkezi Avrupa olmuştur. Modernleşme ekseni gibi düşünce
eksenleri de batıdaki tartışmaların izdüşümünü taşır. (Batıyı eleştiren batılı metinler
de dâhil olmak üzere). Ayrıca hem aydın sınıfı hem de toplumsal taban bakımından
Avrupa elverişli ola gelmiştir.
Fransa, modernleşme sürecinde pek çok ülkedeki fikri hareketlere ilham kaynağı olma
işlevini üstlenmiş bir ülkedir esasında. Özellikle Fransız Devrimi ve devrim sonrası
süreçte bu misyonu devam etmiştir. Osmanlının modernleşmesi sürecinde de bunu
görmekteyiz. Sözgelimi Jön Türk hareketinin ideolojik ocağı Paris’tir. Aydınlanmanın
ilerlemeciliğini, akılcılığını, bireyciliğini Fransa’daki kültürel atmosferden etkilenerek
Türkiye’ye uyarlamaya çalışan pek çok aydını ve bu aydınların siyasete yön verme
gayretlerini bilmekteyiz. Türkiye’nin çıkış yolunun ya da nasıl kurtulacağının
reçetesini Fransa’da aramak çok tesadüfi olmasa gerek zira Batı uygarlığının genel
karakterinin embriyonik merkezi burası olmuş ve bir ölçüde bu durum bazı
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zamanlarda da abartılmıştır, Batı-merkezliğe kadar veyahut dramatik bir şekilde aşırı
batılılaşmaya kadar uzanmıştır. Pek çok siyasal hareketin ilham kaynağı olan Fransa,
Türkiye’deki sosyalist hareket için de önemli bir yere sahip olagelmiştir. Misal, 1968
öğrenci hareketleri bu minvalde özel bir yerdedir. Ancak konumuz bağlamında
Aybar’ın sosyalist fikirlerini içselleştirmesi, olgunlaştırması açısından Fransa’daki
tecrübe onun siyasal hayatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle Fransa’daki
entelektüel iklimin, sosyalist düşüncenin oradaki niteliği Aybar’ın ideolojik
yöneliminde ve onun bağımsızlıkçı duruşunda, Sovyetlere mesafeli kalışında önemli
bir yeri olduğunu iddia edebiliriz. Bunu Aybar’ın edilgenliğine yormak yanlış
olacaktır, sadece yön belirleme aracı olarak görmek gerekir. Bu açıdan Fransız
Komünist Partisi’nin Fransa tarihindeki yeri, önemi ve anlamı meseleyi doğru bir
bağlama oturtmak açısından hayatidir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sürecinde
Hitlerin işgaline karşı Fransız Komünist Partisi’nin göstermiş olduğu direniş
örgütlemesi partiye uzun zaman geniş kitleler nezdinde ciddi itibar sağlayacaktır.
İkinci Dünya Savaşı süreci aynı zamanda Stalin’e sempatik yaklaşmayı da beraberinde
getirecek ve Stalin’e eleştirilerin olgunlaşması Çin’deki devrime, Mao Zedung’un yeni
bir sosyalist merkez olarak sahneye girişiyle mümkün hale gelecek, 1960’lardan sonra
kırılmalara ve yavaş yavaş Sovyetler eleştirisine doğru evrilecektir. Fransız Komünist
Partisi; Çekoslovakya işgaline karşı söylem düzeyinde bir eleştiride bulunsa da çok
açık ve net örgütsel bir karşı tutum sergilemeyecektir Sovyetlere yönelik. Bu ikircikli
tutum parti içindeki tartışmaların derinleşmesine dair de önemli bir kırılma olacaktır.
1968 öğrenci hareketleri ile de yeni bir süreç söz konusu olacak, yeni ve özgün fikirler
filizlenmeye başlayacaktır. Sözgelimi Mao Zedung’un Çin’de öncülük ettiği devrim ve
onun düşüncesi Althusser’in Marksizm yorumunda önemli tarihsel dönemeçlerden
birini teşkil edecektir. Keza Arap dünyasında Sosyalizmin yayılımı, İslam-Sosyalizm
buluşmasına dair düşüncelerin yaygınlığı (örneğin Garaudy), Marksizmin kentsel
hayatın ve yeni kültürel ortamın yorumlanmasında yeni eleştirel bir çerçeveye
oturtulması gayretleri de (örneğin Lefebvre) 1960 sonrasında mümkün hale gelecektir.
Bütün bu gelişmelerin Türkiye’deki sosyalist hareketleri etkilemesi kaçınılmazdı.
Dolayısıyla Fransa Komünist Partisi’nin hem tarihsel tecrübesi hem de içindeki
tartışmalar Aybar’ın Türkiye İşçi Partisi’ne, genel olarak partinin ideolojik ve pratik
işleyişine önemli ipucular kazandırdığı ortadadır.
Örgüt Sorunu, Bürokrasi Makinesi ve Totalitarizm
Aybar'ın reel sosyalizm eleştirisinin genel olarak örgütlenme, bürokrasi ve
totalitarizm eksenlerinde kümelendiğini söyleyebiliriz. Sovyetlerin, temelde devrimle
birlikte Leninist parti modelinden dolayı 'bürokratik sosyalizm'i inşa ettiğini öne süren
Aybar, bu görüşünü 26-30 Ağustos 1978 tarihlerinde Cumhuriyet gazetesinde
yayınlanan ve 1979'da 'Marksizmde Örgüt Sorunu: Leninist Parti Burjuva Modelinde
Bir Örgüttür' adıyla basılacak olan kitabında olgunlaştıracaktır. Özetleyecek olursak
Aybar (2011, ss. 233-294; ss. 300-301) bu eserinde, Marksizm'de örgüt meselesinin
derinlemesine ele alınmadığını, genel olarak eleştirilse bile bunun teorik değil pratik
açıdan yapıldığını dile getirir. Ona göre örgütlenme şekilleri her şeyden önce üretim
tarzıyla doğrudan bağlantılıdır ve her üretim tarzı kendini var etmek için kendine
özgü üretim biçimi ve de örgütlenme üretir. Kapitalizmin örgütlenme modelinde
sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi söz konusudur. Merkezci, dikeyine
hiyerarşik, tepeden inme disiplinli bu örgütlenme biçiminde toplumda ayrıcalıklı ve
250

MEHMET ALİ AYBAR’IN PENCERESİNDEN SOVYET SOSYALİZMİNE BAKIŞ

azınlıkta olan burjuva sınıfının çıkarına hizmet eden, emekçileri sömüren, onları
itaatkârlığa razı edecek şekilde 'buyuran-buyurulan' ilişkisi üreten bir 'makine'dir.
Kapitalist sistemde devletten, ticaret şirketlerine, partilerden dernek ve sendikalara
kadar tüm burjuva örgütlerinde yetki, piramit gibi üstte toplanmaktadır. Leninist
partinin burjuva modelde olmasının nedeni, onun da burjuva örgütlenme modelinde
olduğu gibi merkezli, dikine hiyerarşik, tepeden inme disiplinli, askeri tonda 'öncü
müfreze', işçi sınıfına dışarıdan bilinç götüren6 ve belirli bir kesime ya da partiye
zamanla imtiyazlar tanıyan ve bunu Marksizm, Leninizm ve de sosyalizm adına
meşrulaştırmaya çalışmasıdır. Başlangıçta profesyonel devrimcilik adına yola koyulan
parti, devleti ele geçirince ona da kendi karakterini vermiş ve azınlığın buyruğunda
olan makineye dönüşmüştür. Yani Leninist modelde de tıpkı burjuvadaki gibi
buyuran-buyurulan ilişkisi vardır. Ki Sovyetlerde bu model, özellikle de Stalin'in
emperyalizmle mücadele adına hem muhaliflerini hain etiketiyle tasfiye etmesinde ve
iktidarını korumasında hem de sanayileşme/kalkınma dolayısıyla emperyalizmle
rekabet adına emekçi sınıfların itaatkâr ucuz işgücü olarak kullanılmasında işlevsel
kılınmıştır. Leninist modeldeki örgütlenme, sosyalist ülkelerde yeni türden bir
bürokrasinin yaygınlık kazanmasına vesile olmuş, Marksizmi dogmatik ve skolâstik
felsefeye ve hatta dinsel bir biçime büründüren Stalinizmi yaratmış, dahası bu sistemi
Sovyetler diğer ülkelerdeki sosyalist partilere ihraç etmiş ya da onlar bu modele
öykünmüşlerdir. Ayrıca merkezci örgütlenme sosyalist üretim tarzına ve onun
insancıl amaçlarına aykırı düşmekle birlikte sosyalist demokrasinin inşasını da
engellemiştir. Reel sosyalizmde üretim süreçlerinde emekçiler yetki, karar ve denetim
mekanizmalarından dışlanmış, bu mekanizmalar esas olması gereken sosyalist
modelin tersine belirli bürokratik azınlıkta toplanmıştır. Marx'ın işaret etmiş olduğu
bürokrasinin gizliliğe ve sırra dayalı esprisi Leninist Parti modelinde ve devamında
SSCB'nin bürokrasinin devletle özdeşleşmesinde vücuda gelmiştir. Devlet söz konusu
parti modelinde, parti ise burjuva modelindeki buyuran-buyurulan ilişkisi temelinde,
bu ilişki de kapitalist üretim tarzının ruhundan esinlenmiştir ancak adı sosyalist olsa
da aynı biçimde sürdürülen otorite ilişkileri yaratmıştır. Sosyalist dünya insancıl
amacını unutulmuş, ekonomik taban değiştirilirse bunun kendiliğinden ortaya
çıkacağı görüşünü doğuran bürokratik bir ekonomizm benimsenmiş, bu ise sosyalizmi
bunalıma sürüklemiştir. Marksizm’de sosyalist aşamanın devleti eritmeye yönelik
politikası Sovyetlerde ters istikamette parti devleti olarak bürokrasi başlı başına amaç
haline dönüştürülmüş, devlet daha da güçlendirilmiş ve bunalımı giderek
derinleştirmiştir. Ortaya topyekûn itaate ve biat etmeye dayalı, şiddet tekelini elinde
bulunduran polis devleti çıkmıştır. Sosyalist dünya bütün bunlardan dolayı
bunalımda olduğunu dile getiren Aybar'a göre (2011, s. 267-281) hatası ve sevabıyla
bu anlayışın, modelin tarihe gömülmesi gerektiğini savunmuştur. Ona göre bürokrasi
üreten bu makinenin artık rafa kaldırılarak tekrar Marx'a dönülmesini, 'yabancılaşma'
ve 'fetişizm' üzerinde duran Marksist hümanizmayı esas alan, emekçilerin gücüyle
yaratılan 'dip dalgası' ile 'kendisi için bir sınıf' olma gayesinde, 'kalımlı' yöneticilik
yerine işçi sınıfının öz devinime uygun, yatay örgütlenmeye dayalı özgürlükçü bir
düzen kurulmalıdır. Nitekim bu görüşlerini Aybar her ne kadar TİP'te tam anlamıyla
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Bu noktada Aybar; Kautsky'nin Lenin üzerinde etkisi olduğunu öne sürmektedir.
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hayata geçiremese de Sosyalist
pratikleştirmeye çalışmıştır.

Devrim

Partisi'nde

tüzük

ve

programda

1987'de yayınlanan 'Neden Sosyalizm?' adlı eserinde bu düşüncelerini yeniden ve
daha sesli bir şekilde şöyle ifade eder Aybar (2011, ss. 155-156): "Merkezci örgütlenme
biçimi, sermayenin yoğunlaşıp merkezileşmesi hareketine paralel olarak burjuvaziye
hizmet etmiş, burjuvazinin egemenliğini sağlamış bir aygıttır. Bürokrasi üreten bir
makinedir. O bürokrasi ki, onu üreten makine ile bütünleşmiş ve burjuvaziye körü
körüne hizmet etmiştir. Şimdi bu örgüt modeli, sosyalist devrim yapmaya hazırlanan
bir parti tarafından benimsenir ve evrimden sonra, üretim araçlarını devletleştiren bu
parti, ele geçirdiği devleti de buyruğu altında merkezci bir aygıt olarak örgütlerse- ki
örgütler- parti yöneticileri ekonomi ve politikadan başlayarak sanat ve bilim dâhil,
tüm toplum yaşamına egemen bir oligarşi oluştururlar (...) Merkezci örgütün yönettiği
yeni bürokrasi, egemen sınıf durumuna gelir ve ne sömürü ne de baskı kalkar. Böylece
sosyalizm doğamadan yozlaşır. Burjuva toplumunda kapitalist üretim tarzına bağlı,
onun bir sonucu olan merkezci örgüt modeli bu kez neden rolü oynar ve sosyalizmin
kurulmadan bürokratik bir yozlaşma içine girmesi sonucunu doğurur. Örgütlenme
modelleri yansız aygıtlar değildir. Merkezi örgütler nerede olsa bürokrasi üretir."
Aybar bu yapısal durumun sadece SSCB'de değil, Çin ve diğer sosyalist ülkelerde de
geçerli olduğunu dile getirir. Daha da önemlisi bu durum sosyalist devletler için de
değil, diğer ülkelerdeki sosyalist partilerin de niteliğini belirlemektedir. Aslında bu
durum sosyolojik muhteva taşımaktadır ve Aybar bunun sosyalist dünyadaki
tezahürünü eleştirmekte, totalitarizme dikkati çekmekte ve dolaylı olarak da birey
sorununa, onun az gelişmiş ülkelerdeki otoriteryen kişilik tipine/buyurgan veya
yetkeci kişiliğe, bu kişiliğe dayalı bürokratik modeldeki parti anlayışını da eleştirmiş
olmaktadır.
"İnsanın sosyalizm için değil, sosyalizmin insan için olduğu" bir anlayışı geliştirmek
gerektiğini savunan Aybar, Stalinizm eleştirisini Lenin' giderek ve Lenin'i de Marx'a
giderek eleştirir. Marx'a gitmek Aybar (2011, s. 295) için aynı zamanda Marx adını
paravan yaparak, kendi yorumunu onun yorumuymuş gibi sunanlara karşı -ama
Marx'ın fikirlerini de dogmatik şekilde sorgusuz sualsiz benimseyerek değil- Marx'ı
iyi irdeleyerek ve onun önerdiği bilimsel yöntemi kullanarak özgürlükçü bir düzen
kurmak gerekir. Bu doğrultuda Marx'ı temel alıp "özgürlükçü bir düzen kurulabilmesi
için ortak üreticiler, doğa ile alışverişini akılcı, insan doğasına en yaraşan biçimde ve
en az emekle gerçekleştirmeli; işleri birlikte yönetip, birlikte denetlemelidirler" diye
yazacaktır Aybar (2011, s. 291).
Aybar’ın Sovyet Sosyalizmine Eleştirisinde Negatif Diyalektik
Aybar’ın eleştirileri esas olarak örgüt, totaliterlik ve bürokratikleşme noktalarında
yoğunlaştığını belirtmiştik. Özellikle de Leninist parti modeli eleştirisi bu
doğrultudadır. Aybar’a (2011, s. 132) göre Leninist parti modeliyle sosyalizm
kurulamaz. Keza ona göre Sovyet deneyimi, sosyalizmin demokrasisiz
kurulamayacağını göstermiştir. Aybar eleştirilerini Marx’ın metinlerine giderek
temellendirir ve daha insani boyuttan meselelere yaklaşır. Sözgelimi ‘yabancılaşma’
olgusuna yaklaşımı bu doğrultudadır şunları not eder bu konuda: “Devlet
makinesinin tepeden inmeci yöntemlerden sıyrılarak işlemesi ve kendi içinde
totaliterliği önceleyecek frenlerle donatılması sosyalizme geçiş döneminin başlıca
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özelliği olmak gerekir. Ayrıca işçi hareketlerinin de, burjuva toplumundaki
kazanımlarını koruyarak demokrasinin daha yüksek basamaklarına tırmanması
gerektir.” (Aybar, 2011, s. 143). Sovyetlerde ise devlet mekanizması ve de bürokrasi
işçi sınıfını, ezilenleri özgürleştirmek yerine bilakis onları ezen bir hüviyete
kavuşmuştur ona göre. Bu noktada Aybar’ın eleştirileri ve de Sovyetlerin bir
özgürleştirici ideoloji olarak sosyalizmi araçsallaştırmaları sonucunda bambaşka bir
noktaya evrilmiş olmalarını Adorno’nun ‘negatif diyalektik’ kavramı ile
açıklayabiliriz. Adorno önemli bir isimdir, zira o da benzer süreçlerden geçmiş,
sosyalist fikirler ile reel sosyalizm arasındaki uçurumu bu kavram ekseninde dolaylı
olarak yorumlamıştır.
Adorno, Platon’dan beri üzerine durulan ve olumlu bir anlamda kullanıla gelen
‘diyalektik’ kavramını farklı bir açıdan ele alıp yorumlamıştır. Ona göre diyalektik
özdeşliğin farkında olunmasıdır. Klasik anlamda diyalektikte ‘özdeşlik’ esasta
‘sentez’dir; ‘çelişki’ ise ‘anti-tez’. Negatif diyalektik ‘özdeşlik’, ‘çelişki’nin bir
günahıdır, başarısı değildir. Zira ‘çelişki’, düşmanı olan ‘özdeşlik’le yüzleşmekten
korkmaz. Çelişkiden arınmak boşunadır. Diyalektik gibi negatif diyalektik başı sonu
bağlı değildir. Hegel ve Marx’ın diyalektiğinden farklıdır. Bunu Sovyetlere
uyarladığımızda esasında olumlu olarak görülen bir devrimin bir zaman sonra nasıl
olumsuzlanarak negatif bir diyalektiğe doğru yol aldığını görüyoruz.
Sadece Sovyetler eleştirisinde değil, Aybar’ın Leninist parti modeli eleştirisi de negatif
diyalektik ekseninde yorumlanabilir. Zira özgürleştirmesi beklenen parti bilakis
üyeleri köleleştiren bir yapıyı, yani totaliter bir örgütlülüğü beraberinde getirmiştir.
Bu yüzden burjuva tarzı bir model demiştir ona.
Peki, Aybar bu eleştirisini TİP’te somutlaştırabilmiş midir? Kimine göre evet, kimine
göre hayır. TİP içinde veya TİP’in dışında olmakla birlikte onu etkilemek isteyen
grupların söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Sadun Aren, Nihat Sargın, Behice
Boran örgüt içindeki önemli muhalif isimlerdir. Ki bunlarla ayrılık Beşli Takrir’le
birlikte yollar ayrılacaktır. Doğan’ın (2005) görüşme yaptığı Nabi Yağcı (Haydar
Kutlu), Aybar’ı eleştirerek onun TİP’te farklı seslere imkân tanımadığını, çok aşırı bir
kontrol içinde olduğunu, oysa gençliğe yön verebileceğini belirtmiştir. Buna karşın
Doğan’ın (2005) görüşme gerçekleştirdiği bir diğer isim olan Uğur Cankoçak, ki
kendisi Aybar’ın en yakınındaki isim olmuştur, Aybar’ın son derece demokratik bir
tutum sergilediği kanaatinde bulunmuştur.
Bütün bunlarla birlikte Aybar Türkiye analizlerini derinleştirir ve çıkış yolları arar.
Azgelişmişlik çemberinden kapitalist yolun izlenmesi halinde sömürü ilişkilerin
devam edeceğini, insanların sömürüden kurtulup kişiliklerini bulabilecekleri sistemin
sosyalizm olduğunu ve sosyalizmin de eşitlik ve özgürlük rejimi olduğunu
savunmuştur. Sosyalizmin demokrasiye kapalı bir rejim olmadığını belirten Aybar,
ikisinin uyuşabileceğini savunur. Sovyetlerdeki reel sosyalizmin gelişimini tepeden
inme biçiminde ve devamında talihsiz şekilde sosyalizmle bağdaşmayan süreçlere
girdiğini belirtir. Sovyetlerle ilgili bürokrasi ve totaliterizm noktalarında eleştirilerini
dile getirir, Leninist parti modelini eleştirir ki, bu model Türkiye’deki sosyalist
hareketlerin de esin kaynağı olması hasebiyle Aybar’ı kendi siyasal mahallesinde
eleştiriler almasına neden olur. Sovyetlerde bürokrasinin yeni bir tahakküm tesis eder
hale gelişi ve bunun totaliter bir ideolojik rejimi bina etmesi en temel eleştiri
noktasıdır. Diğer taraftan Sovyetlerin Türkiye’yi de içine alan bölgesel yayılmacılığı
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ve uluslararası güç dengelerinde kendi hegemonyasını kurma yolunda sosyalist
ideolojiyi araçsallaştırması da bir başka eleştiri konusu olmuştur. Aybar’ın dünya
sistemi bağlamına, tarihsel sürece ve çok boyutlu ilişkilere dayandırarak ortaya
koymuş olduğu fikirler Sovyetlerin Türkiye üzerindeki etkisini sosyalist hareket
özelinde anlama ve yorumlama şansını bize sunmaktadır
Aydın ve İşçi Sınıf İlişkinde Yarı-Organik Bir Aydın Olarak Aybar
Aybar’ın gerek teoride gerekse pratikteki konumu ve de kendi zamanındaki diğer
Türkiyeli sosyalistlerden ayırt edici önemli bir niteliği de aydın-sınıf ilişkilerinde
‘organik aydın’ niteliğine uygun bir karakter olmasıdır. Organik aydın kavramını
İtalyan Marksist Gramsci’den ödünç almaktayız. Gramsci’ye(2014) göre organik
aydın, sivil toplum içinde düşünce ve inançları düzenleyen ‘hegemonya’nın tesisinde
ve hegemonyanın toplum nezdinde genişlemesinde ve yayılmasında önemli role
sahiptir. Sözgelimi papazlar ve gazeteciler gibi aktörler son derece karmaşık meselleri,
siyasal olguları gündelik dile çevirip anlaşılmasını sağlayan ve geniş kitlelerin nasıl
hareket etmesi gerektiğini sahip oldukları etki gücüyle yayanlardır. Organik aydınlar
aynı zamanda ‘hegemonik blok’ denilen ve toplumdaki egemen güçleri n(sanayiciler,
aristokrasi, küçük burjuva gibi ) birliğinde de işlevsel roller üstlenmektedirler.
Gramsci’ye göre kendi çıkarların birliğini tesis eden ya da örten ideolojik bir
hegemonyada organik aydınlar büyük rol oynar. Ona göre böylesi bir hegemonyayı
kırmanın ya da ‘karşı hegemonya’ yaratmanın önemli bir yolu gizil sosyalist eğilimleri
seferber etmekten, organik aydınların dönüştürülmesinden veya sosyalist aydınların
oluşturulmasından geçmektedir. Böylesi dayanışma bloğunun inşasında kendisi için
sınıfın zihinsel-entelektüel dönüşümünde organik aydınlar önemli roller
üstlenebilirler. Zira toplumundaki kültürel liderlik için bu gereklidir. İşte Aybar’ın
gerek hukukçuluğu ve akademik kimliği ve gerekse bu kimliği pratik anlamda
partilerde ezilen sınıflarla birlikte yeni bir boyuta dönüştürmesi organik aydınlığına
yorumlanabilir.
Aybar'ın tamamen sınıfa dayanmasa bile fikri olarak işçi sınıfının önderliğine
soyunmuş bir siyasal anlayışı benimsemesi tamamen olmasa bile yarı-organik aydın
karakterine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu durum Türkiye’deki örgütlülük
sorununa ve örgütlenme kültürüne, bireyler arası ilişkilere de uzanmaktadır.
Türkiye’de genel olarak tüm siyasal fikri hareketlerde ve elbette sosyalist hareketlerde
de kişisel husumetlerin ideolojik kılıflar kazandığını tarih bize göstermiştir. İşçi sınıfı
ile aydın sınıfı arasındaki ilişki göze çarpan yabancılaşma; aydın sınıfı içindeki
ilişkilerle bütünleşince tam anlamıyla organik aydınının ortaya çıkmaması Aybar’dan
kaynaklı bir durum değil, toplumsal bir durumdur.
Eski DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu (2003, ss. 26-27), işçi sınıfı ile aydın sınıfı
arasında Aybar’ın tutumuyla ilgili şu bilgileri verirken aslında Aybar’ın organik aydın
duruşunu da temellendirmiş olmaktadır: “Hocamızın parmak bastığı konulardan
birisi de sosyalist hareketin parçalanmışlığıdır. Bu parçalanmışlık, işçi sınıfından
kaynaklanmamıştır, hep okumuşlardan gelmiştir. Aydınların gerek sosyalist harekete
geçirdiği bilinci, sendikal mücadeleye getirdiği boyutu ve mücadelenin yerli yerine
oturtulmasındaki emeğini ben minnetle, şükranla karşılıyorum. Hocamız Mehmet Ali
Aybar’ın aydın arkadaşları ile yaptığı birçok tartışmalara şahit oldum. O tartışmalar
bitip, o kişiler ayrıldıktan sonra beraber saatlerce oturup konuşurduk. O, bu
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tartışmalardan derin üzüntü duyardı. Kelimeyi kullayım mı bilmiyorum? Kahrolurdu.
Bir Behice Boran ile yaptığı tartışma bir Sadun Aren ile yaptığı tartışmadan sonraki
halet-i ruhiyesini biliyorum. Üzüntülerini biliyorum. Ama “haklıyım” derdi. “Ben”
derdi “eğer ortaya koyduğum görüşlerde yanılıyorsam”, ki yaptığı toplantılarda bunu
söylemiştir, hatta meşhur beşli önerge Parti Merkez Yürütme Kurulu’na geldiği vakit
yaptığı konuşmada da bunu açıklıkla ifade etmiştir, “Beni lütfen ikna edin.””
Esasında Aybar’ın karşı karşıya kaldığı durum TİP’e has bir husus değildir. Genel bir
kültürel durum olarak siyasette uzun yıllar süren bir eğilimdi. Ve sadece Türkiye’deki
sosyalist harekete ilişkin de değildi. Başka hareketlerde de bunu görebilmek mümkün.
Ancak sosyalist hareketlerde dar grupçuluğun, hizipleşmenin daha yoğun olduğunu
söyleyebiliriz. Bunun nedenlerini tartışmak başka bir araştırmanın konusudur ama
Aybar’ın totalitarizm eleştirisi yaparken onun kendi partisinde bu eğilimleri
gösterdiği yönündeki iddiaları da hesaba katarak, bunu aşmanın hiç de kolay
olmadığını söyleyebiliriz. Ki bunun siyasal kültür olarak yaşandığını bize Mardin
(2011, s. 14) Jön Türklerle ilgili çalışmasından örnekleyerek vermektedir: “Topladığım
bilgiler o zamana kadar Jön Türkler hakkında yazılan eserlerin niçin sistemden yoksun
olduğunu açığa vuruyordu: Oldukça idealist gayretlerle ortaya çıkan bir hareket, az
zamanda inanılmaz derecede yoğun bir entrika, karşılıklı itham ve dedikodu havasına
bürünmüştü. Kişisel uğraşılar Jön Türkler arasında öylesine yoğundu ki sanki
birbirlerini tökezleme stratejisi siyasi fikirlerinin gerçek içeriğini oluşturuyor, teorik
program ise bu gerçek amacın kamuflajı, paravanası ve maskesi olarak ortaya
çıkıyordu.”
Sonuç
Türkiye’de genel olarak sosyalist hareketin dış-yönelimli ve iç-yönelimli toplumsal
karakterler
barındıran
örgütleşmelere/sosyal
kümelenmelere
ayrıldığını
söyleyebiliriz. Aslında bu sadece sosyalist hareketler için değil, genel olarak tüm fikri
hareketler geçerlidir. Dış yönelimlilerin dünyanın herhangi bir yerindeki yeniliğin,
değişimin ve ona öncülük eden düşünsel-ideolojik şemaların bir reçete olarak alınması
ve Türkiye’ye uyarlanması şeklinde cereyan etmiştir. Bunlar esasen kılavuzdan ziyade
yön tayin edici mekanizmalar/aygıtlar veyahut jiroskoplar olmuşlardır. Sözgelimi
TKP, Sovyetleri bu minvalde yön belirleyici olarak kabul etmiş, onun ideolojik
yayılımına göre hareket edegelmiştir. Aybar, TKP’nin dışsal yönelimli ağırlığının
hissedildiği yıllarda sosyalist düşüncesini olgunlaştırmaya çalışmış, ancak bunu Batı
Marksizm’in eleştirel muhtevasından beslenerek gerçekleştirmeye doğru adım
atmıştır. Yerli, ayakları kendi toprağına basarak yükselene ve kendi işçisine,
emekçisine, ezilen tabakalarına dayanarak sosyalist devrimi gerçekleştirme
gayretinde olan bir modeli benimsemiştir. Bu modelin içsel yönelimli olduğunu
söyleyebiliriz. TİP deneyimi böylesi bir hamleyken ondan istifa etmek zorunda kalmış,
ilerleyen yıllarda SDP ile bunu ete kemiğe büründürmeye çalışmıştır. Sovyetlere
yaklaşımı da bu eksendeki duruşuna göredir. Kişisel-bireysel bağımsızlığı, parti
bağımsızlığı ile, parti bağımsızlığını ülkenin bağımsızlığı ile uyumlu bir düşünce
hareketiyle davranıp bu bağımsızlıkçı duruş sayesinde Sovyetleri de, Stalin’i de ve
hatta Lenin’i eleştirel bir gözle değerlendirebilmiştir. Aybar, sosyalizm yolculuğunda
Sovyetleri navigasyon olarak görmek istememiş, bireyin özgür ve bağımsız siyasal

255

ERCAN GEÇGİN

kişiliğinde kavranacak ’saf sosyalizm’i kendi koşullarında inşa edecek yerli bir anlayışı
savunmuştur.
Sovyet sosyalizmine yönelik örgütlenme, bürokrasi ve totalitarizm eleştirileri sadece
sosyalizm özgülünde değil, genel toplumsal alan itibariyle güncelliğini koruyan
eleştirilerdir ve bu yüzden de değerli ve de günceldir.
Aybar, ait olduğu dönem göz önüne alındığında, ortaya koyduğu fikirler ve tutum
açısından özgün bir yere sahiptir. Türkiye’deki sosyalist hareketteki özgünlüğü sadece
teorik değil, aynı zamanda pratiktedir de. Özgür birey, her bakımdan bağımsızlıkçı
duruş, demokrasi ile sosyalizmi buluşturma fikri ve bunu dâhili olduğu siyasal
yapılarda gerçekleştirme gayreti, en bariz göstergelerdir. Onun Sovyet sosyalizmi
eleştirisi aslında bireyin özgürlüğünü, düşünsel bağımsızlığını, yetkinliğini
engelleyen her türden totalitarizmi eleştirisinin özel bir biçimidir. Demokrasi ile
sosyalizmi bireyin özgürlüğü temelindeki toplumsal dayanışmada arayan bir anlayışı
savunmuştur. İnsanın toplumsal özgürlüğünü ‘toplum sözleşmesi’ açısından aramaya
çalışan Jean-Jacques Rousseau 1762’de şöyle tanımlamaya çalışır bu ideal toplumsal
sözleşmeyi: "Üyelerinden her birinin canını, malını bütün ortak güçle savunup
koruyan öyle bir toplum biçimi bulmalı ki, orada her insan hem herkesle birleştiği
halde yine kendi buyruğunda kalsın, hem de eskisi kadar özgür olsun". İşte, toplum
sözleşmesinin çözüm yolunu bulduğu ana sorun budur.” (2011, s. 14). 20.yüzyılın
sosyalist şairlerinden Nazım Hikmet’te bu arayış şu şekilde dile gelecektir: “Yaşamak
bir ağaç gibi tek ve hür/ ve bir orman gibi kardeşçesine,/ bu hasret bizim…”. Mehmet
Ali Aybar ise bireyin toplumsal özgürlüğüne dair arayıştaki bu hasrete ‘güler yüzlü
sosyalizm’, başka bir ifadeyle özgürlükçü sosyalizm diyecektir.
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ÇARLIK'TAN SOVYETLERE GEÇİŞ SÜRECİNDE
TÜRKİSTANLI BİR AYDIN VE HAREKET ADAMI:
TURAR RISKULOV VE MİLLİYETÇİLİĞİ
İ KBAL VURUCU *
M İ KA İL CE NGİ Z * *

Giriş
Turar Rıskulov, Türkiye’de sınırlı bir çevrede, çok az bilinen ve buna bağlı olarak da
siyasi, düşünsel alanda etkisi bulunmayan bir şahsiyettir. “Türk” solu da bu
komünistleri ya çok az bilir, ya hiç bilmez ya da yok sayar.1 Oysa, Turar Rıskulov, “Sol
Düşünce’nin yaşadığı serüvenin son derece önemli bir parçasıdır. Özellikle Türk
Solu’nun mutlaka bilmesi, öğrenmesi ve ders çıkartması gereken kayıp bir zincirin
üzerinde en çok durulması gereken halkalarından bir tanesidir.” (Kakınç, 2013, s. 19).
Türkiye’de son on yıldır tanınması amacıyla yapılan birkaç biyografik nitelikli kitap
çalışması da onu “milli komünizm” liderlerinden biri olarak öne çıkarmaktadır. Bu
doğru bir tanımlama olmakla birlikte Rıskulov’un içinde yaşadığı tarihsel dönem ve
sosyo-politik koşuların ne ölçüde Mollanur Vahidov, Mirseyid Sultangaliyev,
Neriman Nerimanov, Rıskulov gibi siyasi kişiliklerin komünizmi bir amaç olarak mı
yoksa araç olarak mı gördükleri konusunda bir izah getirmemektedirler. SSCB’nin
yıkılışı ile birlikte itibar kaybeden sol düşüncenin kendine yeniden bir alan açmak için
Galiyev, Rıskulov, Nerimanov gibi SSCB döneminde önemli görevler üstlenmiş ve
sonrasında Stalin tarafından katledilen şahsiyetler üzerinden gündeme getirildiği
açıktır.
Bayraktar’a göre büyük Türk dünyası düşüncesini kucaklayan fikrin Kazan’daki adı
Galiyevcilik, Azerbaycan’daki adı Nerimanovculuk, Türkiye’deki adı Kemalcilik,
Türkistan’daki adı Rıskulovculuk’tu (2008, s. 22). Hepsinin ortak amacı Türk
bölgelerinin SSCB’den ayrılarak bağımsız bir devlet olarak inşa edilmesidir.
“Rıskulovculuk” olarak da adlandırılan akımın temelinde yatan özellik, Sovyet
Hükümeti’nin son dönemlerinde birleşmiş Kazak ve bölgedeki diğer Türklerin kendi
kaderlerini kendileri çizme yolundaki mücadele olmuştur. Onun “Türk Sovyet
Cumhuriyeti”nin kurulması, “Türk Halklarının Komünist Partisi”ni kurulması

Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi, Türkiye.
Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.
1 Galiyev’i erken denecek bir dönemde tanıyan gündeme getiren Atilla İlhan’ı bu yargımızın
dışından tutuyoruz.
*
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hakkındaki fikirleri ile onu gerçekleştirmek için yürüttüğü siyasi mücadele
“Rıskulovculuk” olarak adlandırılmıştır.
T. Rıskulov Kazak aydınları arasında “milliyetçi”, “burjuvazi milliyetçisi”, “tahrikçi”,
“Pantürkist”, “faşizm casusu”, “Sovyetlere karşı gelenlerin ideoloğu” ve “halk
düşmanı”, “Türkistan Bolşevik’i”, "Millî Komünizmin lideri", "halk düşmanı" gibi
farklı yaklaşımlarla ele alınmaktadır.
Bu yazıda Kakınç’ın deyimiyle “rota değiştiren bir devrimin çarkları arasında
öğütülen ‘Millî Komünizm’in, Sultangaliyev’den sonra ikinci büyük lideri olan
Rıskulov’un” milliyetçilik üzerine görüşlerinin ne olduğu ve nasıl bir sosyo-politik
zeminde oluştuğuna genel hatlarıyla kısaca değinilecektir.
Ana Hatlarıyla Rıskulov’un Hayatı: 1894-1938
Turar Rıskulov 26 Aralık 1894’te Yedisu Eyaleti Verniy İlçesine bağlı Doğu Talğar’da
dünyaya geldi. Babası Rıskul Cılkıaydarulı 1880’li yıllarda Çarlık Rusyasına bağlı
valiliğin zulmünden dolayı Sırderya Eyaleti Çernayev İlçesi’nden (bugünkü Tülkibas
İlçesi’nden) kaçarak buraya yerleşmiştir. Turar, annesi Kalipa öldüğünde henüz 10
yaşını bile doldurmamıştı. Babası burada da Ruslara karşı ayaklanma suçuyla 1904
yılında Sibirya’ya sürgün edilecektir. Düğün basarak, kendisine, ailesine ve sıradan
diğer işçilere yapılan bütün kötülüklerin odak noktası olarak gördüğü Kaza Yöneticisi
Saymasay Uçkempir’i öldürmesi sonucu bu sürgüne karar verilmiştir.
Saymasay Uçkempir zengin bir bey ve eyalet yöneticisinin de yakın arkadaşıydı.
Öldürülen Beyin akrabaları tarafından Rıskulov’un bütün akrabaları bütün aşiret
darmadağın edildi. Hayvanlarına ve diğer mal varlıklarına el konuldu, aşiret
mensupları dövüldü. Vali, bu cinayeti Çarlık yönetiminin otoritesine indirilmiş bir
darbe olarak gördüğü için ölüm cezası verilmesini istiyordu. Fakat mahkeme,
Rıskulov’un babasını 10 yıl kürek cezasına mahkûm etti. Rıskulov da babasının aldığı
izinle 11 yaşında hapiste babasının yanında kaldı.2 Bu dönemde babasının sürgündeki
hapishane müdürünün faaliyetleri ve Merke’de 1907 yılında kaydolduğu okuldaki
çalışmalar Hristiyanlık propagandası üzerineydi (Konıratbayev, 1994, s. 19).
1907 yılında Merke’deki Rus-Köylü İlkokulu’na kaydolmuş ve aynı okuldan mezun
olmuştur. Babası Verniy Şehri’nin hapishanesinde olduğu dönemde hapishane
müdürü Prihodko çocuk Turar’ı Hıristiyanlaştırmaya çalışmış, çocuk Turar
Merke’deki öğrencilik döneminde de bu tür misyonerlik faaliyetleri ile de
karşılaşmıştır.
1910 yılında Turar Bişkek’teki Birinci Dereceli Köy İşleri Okulu’na kabul edilmiş, bu
okulu Ziraat İşleri Bölümü’nden 1914 yılının Ekim ayında mezun olmuştur. Turar’ın
diplomasındaki bütün alanlar yüksek notlarla doludur. Küçüklüğünden itibaren
adaletsizliği, zulmü, eşitsizliği, millet olarak hor görülmenin acısını tadarak büyüyen
Turar hızlı bir şekilde olgunlaşmıştır. Okulu bitirmesine az bir süre kalmışken Turar’ın
Rusça olarak okul müdürüne yazdığı dilekçesine bakarak, öğrencinin doğal kabiliyeti
ile zekiliğine şaşırmamak içten bile değildir. “Ben oldukça başarılı bir öğrenciydim.’’
şeklinde başlayarak şöyle devam eder: ‘’Çünkü kendimde doğal akıl ve zekâ ile güçlü
bir sezgi bulunmaktadır. Buna rağmen insan yaşamında şanslı dönemler ile bu şansın
2

Bkz: Hüseyin Adıgüzel, Rıskulov, İleri Yayınları, İstanbul, 2005, s. 48; Halit Kakınç, Kızıl Cebe:
Rıskulov, Destek Yayınları, İstanbul, 2013, s. 36;
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kullanılmasına engel olan felaketler, hasımmış gibi karşınıza çıkabilir. Böyle bir felaket
sebebiyle öğrenimim çıkmaza girip, yasal olarak yetişme hakkım perişan olmak
üzereydi. Fakat kendi dayanıklılığım sayesinde üzerimdeki kara bulutları dağıtarak,
III. sınıftan başlayarak okuluma yeniden sarıldım.” Bununla birlikte Turar kendinin
babadan desteksiz kalan avam olan köylü çocuğu olduğunu, savaşarak ilim tahsil
ettiğini, sıkıntılardan ezilip yok olmadan güvenilir ilim tahsil ettiğini, bundan dolayı
da ilim tahsilini devam ettirmeye yardım etmesini istemiştir. Bu dilekçe sırasında arşiv
belgelerinin arasında Turar’ın matematik dersinden yazdığı sınav kâğıtlarıyla Rus
edebiyatıyla ilgili yazdığı kompozisyonları da saklanmaktadır.
Turar’ın dilekçesi kabul edilerek, O’na Samara Şehri’ndeki Orta Dereceli Köy İşleri
Okulu’na kaydolması için özel izin kâğıdı verilmiş, fakat okul müdürü “, onun yer
toprak işlerinde okumasının gereği yok.” – diyerek kabul etmemiştir. Dağı parçalanan,
ümidi kırılan Turar 1915 yılında Taşkent’te yeni açılan Öğretmenlik Enstitüsü’ne
kaydolmaya çalışmış, fakat buraya da “başka milletlerden” olması sebebiyle
kaydolamamıştır. En sonunda o Eğitim Bakanı’na şikâyette bulunarak, özel bir izinle
sınav vererek, okula kabul edilmiştir. Eğitim sırasında Taşkent Şehri civarındaki
Krasnovodsk Deney Alanı’nda bahçıvanlık yapmıştır.
Öğrencilik döneminden itibaren O; milli bağımsızlık, devrim çalışmalarına katılarak
gizli siyasi birliklerin çalışmalarıyla ilgilenmeye başlamıştır. Siyasi kitapların hepsine
kafa yorarak, bu kitapları incelemiştir. Tabiatından gelen zekilikle genç Turar eşitliğin,
bağımsızlığın mücadelesiz gelmeyeceğini, özgürlüğe götüren yolun kolay olmadığını
kavramıştır.
1916 yılının yazında Çarlığa karşı Türkistan Ayaklanması olarak bilinen millî
bağımsızlık isyanı başladı. Bu ayaklanması Çarlık Rusyasının politikalarının doğal
neticesi olmuştur. 25 Haziran’daki savaşın beden işlerine işçi almasıyla ilgili Çar emri
devrim ateşinin tutuşmasına sebep oldu. Emir ülkede 8 Temmuz günü yayınladı.
Alınanlar listesine girmek için birbirinin üzerine çullanan insanları ayrıca Taşkent’te
başlayan heyecanı gören T. Rıskulov Enstitüdeki eğitimini bırakıp, Evliyaata
İlçesi’ndeki Merke Köyü’ne doğru yola çıkmıştır.
Çarlık Hükümeti, Rus işçilerine göre, köylülerden kolayca faydalanılmayan sabırlı,
“ücretsiz” güç şeklinde değerlendirmiştir. Turar Rıskulov bir çalışmasında “Rus
güçlerinin önünde köylülerin güçsüzlüğüne emin olan Çarlık Valiliği işçileri
toplamaya ivedilikle başlamıştır.” demekte ve ancak yer yer Çarlık emrine karşı
itirazların arttığını savunmaktadır.
Kazak halkının bağımsızlığı için mücadeleye başlayan T. Rıskulov 1917 yılının
ilkbaharında Merke’ye giderek, orada “Kazak Gençleri Devrim Birliği”ni kurdu. “1916
yılındaki isyandan dolayı perişan olan Kazak halkının içinde köy ağaları terörünün,
zenginlerin hainliği durmadan devam ettiği dönemde Kazak toplumunun doğrudan
devrim istikametinde yürümek için biz “Kazak Gençleri Devrim Birliği”ni kurduk”–
şeklinde yazmıştır. Birliğe 1916 yılındaki Milli Bağımsızlık Hareketi’nin içinden gelen,
siyasi olarak bilgili, devrim yapma amacındaki 30’a yakın Kazak, Kırgız ve Rus
gençleri toplanmıştır. Birliğin siyasi başkanı olarak T. Rıskulov seçilmiştir. Onlar çok
geçmeden Evliyaata Garnizonu ile Merke Askeri Bölüğü’ndeki devrim amacında olan
askerler ile ilişki kurdular. Bu garnizonlarda Bolşeviklerin fikirleri hâkim idi.” T.
Rıskulov: “Bu dönemde Merke’ye Taşkent Birliği’nin üyesi (Bolşevik) geldi ve bize
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Bolşeviklerin programının önemini izah etti. Böylelikle, biz 1917 yılın ortasında
Bolşeviklerin fikirlerine katılarak onlarla aynı görüşte olduk” demiştir. T. Rıskulov
Eyliyaata bölgesindeli tanınmış Bolşevikler – N.İ. Çernişev, S.K.Hmelevskiy,
S.A.Fedorov – Zavadskiy gibi isimlerle ile yakın ilişkiler kurarak, onların yardımıyla
ilçedeki işçilerin arasında devrim örgütleri çalışmalarını yürütmüştür.
1918 yılında Türkistan Otonom Sovyet Cumhuriyeti’nin millî üyesi olan Rıskulov,
1919 yılında Sağlık İşleri Bakanı olarak, yine aynı yıl Komünist Parti Türkistan
Otonom Sovyet Cumhuriyeti İcra Komitesi Başyardımcısı olarak seçilmiştir. 1920’de
Komünist Partisi Müslüman Bürosunun ve Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nin İcra Komitesi Başkanı (Cumhurbaşkanı) olmuştur. Ancak bu
görevler Moskova’dan gönderilen Türkistan komisyonunca bozulmuştur.
Rıskulov 1921-22 yıllarında Moskova’da Milliyetler Halk Komiserliğinde, 1923-24’te
Türkistan Otonom SSC Halk Komiserleri Şurasının Başkanı olarak görev yaptı.
Aslında Moskova’daki görevleri daha çok göz önünde bulundurulması amacıyla
verilmiş görevlerdi (Bayraktar, 2008, s. 25).
1926’da Mart ve Haziran ayları arasında Kazakistan Komünist Partsinin Basın Bölümü
Sekreteri olarak çalışmıştır. Buradaki görevi sırasında Alaş-Orda geçmişi olan Ahmet
Baytursunov, Halil Sostmuhammedov, Muhammetcan Tınışpayev gibi isimleri
görevlere getirmesi önemli eleştirilerle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır.
1926 Temmuz’undan 1937’ye kadar Ulusal Ticaret Odası Başkan Vekili olarak görev
yapmış, Turksib Yapı İşleri Komisyon Başkanlığı’nı eş zamanlı yürütmüştür.
Rıskulov, pek çok bölgenin sanayileşmesinde önemli görevler üstlenmiştir.
21 Mayıs 1937’de tutuklanan Turar, “halk düşmanı ve dış güçlerle işbirliği yapan bir
örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklanmıştır. 8 Şubat 1938’de 14 dakikalık kısa bir
yargılama sonucunda kurşuna dizilerek idam edilmesine karar verildi. Bu karar iki
gün sonra uygulandı. Turar’ın iade-i itibarı Stalin’in ölümünden ancak 3 yıl sonra 8
Aralık 1956’da SSCB Yüksek Askeri Mahkeme kararıyla sağlandı.
Rıskulov Pantürkist Bir Milliyetçi midir?
Gellner, ulusçuluğu temelde siyasal birim ile ulusal birimin çakışmalarını öngören
siyasal bir ilke olarak tanımlar. Ona göre, bir duygu veya bir akım olarak ulusçuluğu
en iyi tanımlayan ilke budur. Ulusçu duygu ya bu ilkenin çiğnenmesinin yarattığı
kızgınlık ya da onun gerçekleşmesinden duyulan tatminden kaynaklanır. Ulusçu akım
ise bu tür bir duygudan hareketlenir (Gellner, 1992, s. 19).
Gellner, ulusçu duygunun ulusçu ilkenin belli bir şekilde çiğnenmesine karşı özel bir
duyarlılık gösterdiğini belirtir: Eğer siyasal birimi yönetenler yönetilen çoğunluğun
ulusundan başka bir ulusa aitseler bu ulusçular açısından oldukça çarpıcı bir biçimde
siyasal ahlakça hoş görülemeyecek bir aykırılık demektir. Bu durum ya ulusal
toprakların daha büyük bir imparatorluk tarafından yönetilmesi ya da yabancı bir
gurubun yerel hâkimiyet kurmasıyla gerçekleşir. Kısaca ulusçuluk, etnik sınırların
siyasal sınırlanın ötesine taşmamasını ve özellikle - aslında genel ilkenin dışladığı bir
rastlantı olarak - bir devletin içindeki etnik sınırların iktidar sahipleriyle yönetilenleri
birbirinden ayırmamasını öngören bir siyasal meşruiyet kuramıdır (Gellner, 1992, s.
20).
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Rıskulov’un milliyetçilik yaklaşımını anlamamızda Gellner’in kuramı açıklayıcı bir
işlev görebilir. Adı üstünde Türk ülkesi olan Türkistan’da siyasal birimi yönetenler
yönetilen çoğunluğun milletinden yani Türklerden başka bir millete aittir. Çünkü
Rıskulov’un da Türk Cumhuriyeti, Türk Komünist Partisi gibi önerilerinde
ülkesindeki etnik çoğulculuğun yanında siyasi sınırların çoğunluğu oluşturan
Türklerin sınırlarıyla uyuşmaması önemli bir rol oynar.
Rıskulov, SSCB Komünist Partisi organlarının 1924-1925 yıllarında Orta Asya’yı farklı
cumhuriyetlere ayrıma kararına karşı çıkmış ve bundan daha önce de Daha da öte Orta
Asya’daki Türk asıllı toplulukların tek bir Türk Cumhuriyeti içinde ve başlığı altında
birleşmelerini öneren kişidir (Kakınç, 2013, s. 21). Ocak 1920 tarihinde Taşkent’te
gerçekleştirilen Türkistan Komünist Partisi 5. Bölgesel Konferansı’nda Turar Rıskulov,
“Ulusal Sorunlar” üzerine son derece önemli bir rapor sundu. Rıskulov’un,
Türkistan’ın geleceği ile ilgili siyasi programını içeren bu rapor, Taşkent’te bir gün
önce Orta Asya Müslüman Komünist Partisi Örgütleri 3. Konferansı delegelerince oy
birliğiyle kabul edilmiştir. Konferans’ta tek bir Türkistan Komünist Partisi kurulması
ve bunun RK(b)P MK’sine bağlı olması fikrini destekledi (Kakınç, 2013, s. 21).
Önerileri şunlardır:
1- Türkistan Özerk Sovyet Cumhuriyeti’nin adı ‘Türk Cumhuriyeti’ olarak
değiştirilmelidir.
2- Türkistan Komünist
adlandırılmalıdır.

Partisi,

‘Türk

Komünist

Partisi’

olarak

3- Türkistan ahalisinin tamamı, Tacikler dışında, Türkçe konuşan halklardan
oluşmaktadır. Bu nedenle onlar yalnızca ‘Türk’ olarak adlandırılmalıdır.
4- Türk dili, Türkistan’ın devlet dili olmalıdır.
5- Bir Müslüman Türk Ordusu kurulmalıdır ve Müslüman olmayan askerî
birlikler, Türkistan’ı terk etmelidir.
6- Türk Cumhuriyeti, kendi bağımsız anayasasına sahip olmalıdır.
7- Dışişleri, askerî, ticarî ve maliye siyaseti, Türk Cumhuriyeti’nin yetkisinde
olmalıdır.3
Rıskulov’un en önemli siyasi önermelerinin biçimlendiği tarihsel koşulların ana
hatlarıyla gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü, “Türk Komünist Partisi” ve “Türk
Cumhuriyetine” ilişkin yaklaşımları, Rıskulov’un Komünist Partisi ve Sovyet
Devleti’nin tarihi ve politikalarındaki konumunun akışını belirleyici bir etmen oldu
(Kakınç, 2013, s. 78). Peki Rıskulov’un bu önerileri bir milliyetçilik ürünü müdür?
Ortaya koyduğu öneriler dönemini düşündüğümüzde ileri düzeyde bir millet-devlet
(ulus-devlet), millet olma ve milli kimlik projesi olarak görülebilir.
Rıskulov’da milliyetçiliğin dışavurumu olarak görebileceğimiz eylem ve düşünceler
onun toplumun bütün katmanlarında görünür hâle gelen ve bir yaşam biçimine
dönüşmüş eski rejimin hiyerarşik yapılanmasıdır. Velikorus olarak adlandırılan
Büyük Rus milleti şovenizmi etnik alanda, eğitim, kamusal, ekonomik vd. alanlarda

3

İlgili rapordan aktaran (Adıgüzel, 2005, ss. 179-191) ve T. Nurtazin’den aktaran (Kakınç, 2013,
ss. 21-22).
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gözlemlenen hiyerarşik yapılanma bireyin yaşamını kuşatmakla kalmıyor en sert,
kötü, dışlayıcı, yok edici yüzünü gösteriyordu.
Kimlik sorununun başından beri sürekli olarak kozmopolit ve milli olarak tezahür
etmiş olması ve tartışmaların da bu zeminde yürütülmesi dikkat çeker. Rıskulov da
ise bu tartışma tarihsel koşullardan fazlasıyla etkilenir ve hem kozmopolit bir ideoloji
olarak ortaya çıkan komünist ideolojiye mensubiyet duyulurken diğer taraftan da
yaşadığı toplumdaki ırkçı hiyerarşik etnik yapıdan dolayı keskin bir millici olması bu
iki zıt eğilimin birleşmesini beraberinde getirir.
Milliyetçilik aynı zamanda bir millet inşa etme kavgasıdır. Millet ise içinde doğduğu
toplumun etnik, dini, klan, boy-sop gibi küçük grup tartışmalarının toplumsal ve
ekonomik örgütlenmede başat olduğu düzenden bütün bu farklılıkların ana kimlik
olarak millet kimliğinde başka bir ifade ile milli kimlik merkezli örgütlenmeye
geçilmesidir. Burada bahsedilen küçük toplumsal gruplar varlığını fiziksel olarak yok
etmez ama toplumsal işlevlerini önemli ölçüde yitirirler. Rahipler, soylular için
uygulanmayan hukuk kuralları artık herkes için eşitlenmiştir. Rıskulov’un hayatı
boyunca mücadelesi de eşitsizlik, adaletsizlik, ve zulümlere mücadele ile geçti:
“Veliko Ruslar’ın (Büyük Rus) imtiyazlı konumunu yansıtan süper devlet
şovenizmi… Ekonomi ve kültür alanlarındaki fiilî eşitsizlik… Millî baskılar altında
ezilmiş olan ve hala eski millî mağduriyet duygularından kurtulamamış olan birçok
halkta görülen milliyetçilik kalıntıları. Milliyetçilik kalıntıları Velikorus Şovenizmi’ne
karşı bir korunma biçimi olduğu için bu şovenizme karşı kararlı bir mücadele
verilmesi, milliyetçilik kalıntılarının aşılması için önemli bir yöntemdir.” (Kakınç,
2013, s. 200).
Avrupa’daki millet tanımı tartışması Alman ve Fransız tecrübeleri bağlamında
tartışılır. Bu tartışmanın özünde ise millet Fransız örneğinde görüldüğü gibi bir inşa
ürünü, toplumsal bir sözleşme ile sağlanırken, Alman örneği bize millete
mensubiyetin doğuştan getirildiğini gösterir. Rıskulov’da öne çıkan anlayış da çok
uluslu olarak görülen Türkistan’da bir millet inşa etme modelini öne çıkarır. Burası
Türk vatanıdır yabancılar dışarı, gibi bir söylem benimsenmez. Bütün halklar Türk
olarak kodlanır. Buradaki Türk doğaldır ki, tarihten gelen bir bilincin dışavurumu ve
sosyolojik bir gerçekliğin ifadesidir. Örneğin Rıskulov projesinin ilk paragrafından
şöyle denmekteydi: “5 ilden oluşan Türkistan, Türk halklarının –Kırgızların, Sartların,
Özbekler’in Türkmenler’in, Karakalpaklar’ın ve Kıpçakların ülkesi sayılacak… Türk
kökenli olmayan Tacikler ve geriye kalan gelme unsurlar-Ruslar, Yahudiler, Ermeniler
ve diğerleri de buraya dâhil edilecektir.” İkinci maddede yer alan öneri de “Türkistan
Cumhuriyeti bir milli Sovyet cumhuriyeti olarak kabul edilerek burada kendi kaderini
belirleyici halk olarak Türk halkı kabul edilmektedir” şeklindeydi (Kakınç, 2013, s.
116).
Geleneksel bir toplumda kimlik bir sorun olarak görülmez. Çünkü o toplumda
bireylerin cemaat ilişkileri içindeki rolleri bellidir. Kimin hangi boydan ve bu boyun
hiyerarşideki konumu net olunca bu konumdaki kişi ve grupların rolleri de nettir.
Belirsizlik söz konusu değildir. Bu hiyerarşik düzen anlayışı bu toplumlarda kimliğin
bulunmadığı anlamına gelmez. Kimlik sadece tartışılan bir sorun alanı değildir.
İşgallerle birlikte gelen Rus, Yahudi, Ermeni gibi “yabancı” gruplar ise mevcut
toplumdan farklı bir mekân ve kültürel yapılaşma inşa ettikleri için bu iki farklı grup
karşılıklı bir kimlik sorunu oluşturmamıştır. Ta ki, yerli halkın Rus okullarında
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okuması, Rus kültürünün etkisine girmeye başlaması gibi süreçler artık kimlik
sorununu da ortaya çıkarmaya başlamıştır. Bu kimlik sorunları da sonradan gelme
toplulukla yerli halkın etkileşime girdiği noktalarda kendini göstermiştir. Rıskulov
işte bu etkileşim merkezlerinde yer almıştır. Öncelikle güçlü geleneklerin hâkim
olduğu Kazak toplum hiyerarşisine aşağı sınıfa mensuptur. Ve toplum içi hiyerarşik
ilişkilerin görünürlük sağladığı bir dışlanma, ezilme, yoksulluk yaşamıştır. 11 yaşında
girdiği hapishanede Rus devrimcilerle tanışır ve bu “yabancılardan” dil ve kültürlerini
öğrenir. Ve böylece gruplar arası ilişkiler kültürlerarası ilişkiler formatında da tezahür
eder. Rıskulov’da milli kimlik ve siyasal kimliğin oluşumunda bu farklılıklar içinden
çıkılan sosyo-kültürel koşulların belirleyiciliği vardır. Ruslarla hiyerarşik ilişki milli
kimliğin, kendi toplumundaki hiyerarşik ilişkiler de sınıf bilincinin oluşmasında
belirleyici olmuştur.
Rıskulov, gençliğinde 1917 devriminden önce sömürge düzenini, Çar memurlarının
yolsuzluklarını, zengin Kazaklar arasından çıkan yerel yöneticilerin satılmışlığını
eleştiren yazıları beğeniyordu. Ama milliyetçi, Pantürkist, Panislamist içerikli yazıları
ise bir türlü kabullenemiyordu (Adıgüzel, 2005, s. 43; Kakınç, 2013, s. 43). 1920 yılına
kadar sosyal sınıfların dinin olmadığını, dini ayrımcılığın, sınıfların ayrımcılığı esasına
zıt olduğunu düşünür (Kubilev, 1993, s. 71’den aktaran Adıgüzel, 2005, s. 65). O bu
görüşlerini 1920 yılına kadar korudu. Çünkü yaşadıkları gösteriyordu ki, Rus, Ermeni
ve Yahudiler Müslüman Türk halkına ve işçilerine karşı etnik, dini ayrımcılık
yaptıklarının farkına vardı. Bütün bunların geçiş döneminin sancıları olduğunu ve
geçip gideceğini düşünmüştü. Ama öngördüğü gibi olmadı (Adıgüzel, 2005, s. 66).4
Rıskulov, Marksizm’le 1916 ayaklanması sırasında, kendisi gibi birçok insanın
toplumsal ve siyasal faaliyetlere katıldığı günlerde tanıştı (Kakınç, 2013, s. 43;
Adıgüzel, 2005, ss. 67-68). Rıskulov, Pantürkizm ve Panislamizm’e sıcak bakmıyordu.
1916 Ayaklanması sırasında Kazak aydınların davranışlarını eleştirirken milliyetçilik
ve Alaş Orda’cı suçlamasını kullanır (Adıgüzel, 2005, ss. 184-185). Yani çok genç
yaşında bile Pantürkizm’e, Panislamizm’e ve milliyetçiliğe sıcak bakmıyordu.
Rıskulov’da ilk milliyetçilik bilinci küçük yaşta içinde yaşadığı toplumdaki Büyük Rus
şovenizminden dolayı ortaya çıkmış olsa da, bir makale yazarak bu duygunun somut
olarak tezahür ettiği olay 17 Haziran 1918 tarihinde Taşkent’te Türkistan
Bolşeviklerinin büyük çoğunluğu Ruslardan oluşan ilk kongresinde yapılan anti-Türk
içerikli ırkçı konuşmalardır. Burada yapılan konuşmalar ve alınana kararlar
Rıskulov’da milli eğilimin oluşması ve diğer milletlere mensup Bolşeviklere de, milli
meselelerde güven duyulmaması gerektiği düşüncelerini uyandırdığı için önemlidir.
Burada ortaya atılan görüşler: Türkistan köylüsünü yok edilmesi gereken bir düşman
olarak gördüklerini söylediler. Köylülerin, aptal ve cahil olduklarını, bugün için
onlardan devrimci proleterlere yol arkadaşı olarak yararlanabileceklerini, ama bu
aptal ve geri zekâlı insanların er ya da geç karşı devrimci saflara geçeceklerini bu
yüzden yol yakınken bunlardan kurtulmak gerektiğini açıkladılar (Adıgüzel, 2005, ss.

4

Hüseyin Adıgüzel, Rıskulov, İleri Yayınları, İstanbul, 2005, s.66; Sultan Galiyev ve Neriman
Nerimanov da benzer şikâyetlerini Lenin ve Stalin’e bildirmişlerdi. Fakat değişen bir şey yoktu.
Çünkü, Nerimanov’un belirttiği gibi, “Bu uygulama Rusya Komünist Partisi’nin resmi
ideolojisi haline getirilmişti.” Bk. (Adıgüzel, 2005, s. 66).
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184-185). Rusya’dan gelen bir beyanname ise kendisinin tamamen Bolşevik harekete
katılması yönündeki şüphelerini yok eder.
3 Kasım 1917 tarihinde “Rusya Halklarının Hakları Beyannamesi” yayınlanır. Bu
metinde Rusya Halklarının eşitliği ve egemenliği, ayrılmak dâhil kendi kaderlerini
belirleme hakkı, milli ve milli-dini imtiyazların kaldırıldığı, azınlıkların özgürce
gelişim hakları ilan edildi. Bununla, Türkistan halklarına karşı Çarizm ve burjuvazi
tarafından uygulanan baskı ve zulüm politikalarının sona erdirildiği teyit edilmiş
oluyordu (Kakınç, 2013, s. 58; Adıgüzel, 2005, s. 85). Rıskulov için bu beyanname
mutluluk ve sevinç kaynağı oldu. Sovyet Hükümeti’nin Rusya ve Doğu’nun Tüm
Emekçi Müslüman kitlelerine Çağrısı’nda, ulusal ve kültürel kurumlar, inanç ve
gelenekler özgür ve dokunulmaz olarak nitelendirilmekteydi: “Kendi ulusal
hayatınızı özgürce ve engellenmeden kurunuz. Bu sizin hakkınızdır. Rusya’nın tüm
diğer halkları gibi sizin de haklarınızın devrim ve bu devrimin organları olan İşçi,
Asker ve Köylü Sovyetleri tarafından korunmakta olduğunu biliniz.” (Kakınç, 2013, s.
59; Adıgüzel, 2005, ss. 86-87).
Lenin ve Stalin de “Türkistan yerli emekçi kitlelerinin sosyalist devlet kuruculuğu
çalışmalarına katılımlarının sağlanması gerektiğini vurguladı.” (bk. Kakınç, 2013, ss.
86-87). Rıskulov’un yerli halkın devrime katılımı yönündeki yaklaşımları böylece en
üst düzeyde geçerlilik kazanıyordu. “Bu noktada ve en azından söz konusu aşamada,
çok uluslu Türkistan’da milliyetler arasındaki ilişkiler meselesi çerçevesinde, RK(b)P
MK ve Rusya Federasyonu Sovyet Hükümeti’nin siyasal çizgisi ve Rıskulov’un siyasal
çizgisinin tam olarak örtüştüğünü görüyoruz. Bu husus, her ikisi de 1919 Mart’ında
gerçekleştirilmiş olan Türkistan Komünist Partisi 2. Kongresi ile Türkistan
Cumhuriyeti Sovyetleri’nin 7. Olağanüstü Kongresi’nde alınan kararlarla bir daha
teyit edildi (Kakınç, 2013, s. 87). Konferansta, Türkistan yerli halkı arasında yapılacak
olan çalışmaları örgütlenme, milliyetler meselesinin çözümlendirilmesi ve Türkistan
Cumhuriyeti halkları arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırmak için öneriler
getirmekle yükümlü olan Müslüman Bürosu’nun kurulması yönünde bir karar daha
alındı (Kakınç, 2013, s. 87). Müslüman Komitesi şu çalışmaları yapacaktı: Kitleler
arasında siyasal ve kültürel eğitimler düzenlemek, Bolşevik Partisi’nin ve Sovyet
Hükümetinin milliyetler politikasının gerçekleştirilmesi çerçevesinde gereken
önlemleri almak (Kakınç, 2013, s. 87).
Rıskulov, Türk Sovyet Cumhuriyeti konusundaki önerisini şöyle gerekçelendiriyordu:
“Cumhuriyet’in (Komünist Partisi’nin de) yeni adı, Türkistan ahalisinin etnik yapısını
daha doğru ve derinden yansıtmaktadır. Ayrıca bu değişiklikler, Müslüman
Bürosu’nun feshedilmesinin Müslüman Komünistlerin devrim sürecindeki rolünü
zayıflatmayacağını, tersine güçlendireceğini Müslüman emekçilere kanıtlamış
olacaktır. Nihayet bu durum, dış Doğu ülkeleri halklarının sempatilerinin artmasına
neden olacaktır.” (Aktaran Kakınç, 2013, s. 108). Sonunda Türkistan Komünist Partisi
Eyalet 5. Konferansı, Lenin’in mektubuna karşılık olarak gönderilecek metni onayladı.
Frunze Taşkent’e gelince Türkkomisyon’da öneriler ikinci kez görüşüldüğünde,
bunların kabul edilemez olduğunu ileri sürdü. Rıskulov’un “Türk Komünist Partisi”
ve “Türk Cumhuriyeti” önerileri, sonraları hep olumsuz yönde değerlendirildi ve
Pantürkizm, Panislamizm, Milliyetçilik ve Milli eğilimcilik ile suçlandı (Kakınç, 2013,
s. 109). Oysa Rıskulov, Türkistan komünist Partisi’nin 3. Kongresi’nde yaptığı
konuşmasında sınıf mücadelesinin enternasyonalizmi ve emekçilerin kendi kaderini
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belirleme hakkını birarada ve bağlantılı olarak inceliyordu. Bu bağlamda şunu
vurguluyordu: “Milli mensubiyet duygusu, geri kalmış ülkelerde özellikle güçlüdür.
Buralarda halklar, tebaa durumunda olup egemen sınıflarca istismar edilmekteydi ki
Rusya’da yerli halklar bu durumdaydı.” (Kakınç, 2013, s. 96).
Kakınç’a göre, Rıskulov’un Pantürkizm’i de Sovyet tarih yazarlığında sıkça
karşılaşılan bir suçlama oldu. Rıskulov’un Pantürkizm’le suçlanmasının nedeninin,
Türkistan’daki tüm Türk halklarını tek bir Türk Cumhuriyeti çatısı altında
birleştirmek olduğu açıkça ortadadır. Kakınç, Rıskulov’un Pantürkizm’i ile kendi
yaptığı tanım doğrultusunda bir ilişkisinin bulunmadığını belirtir. Ona göre
Pantürkizm, ulusal-şoven bir ideoloji olup, Türk dillerinde konuşan tüm halklar
(öncelikle Müslüman olanlar) tek bir millettir ve Türkiye’nin önderliğinde tek bir
devlet oluşturulmalıdır görüşünü vaaz eder. Rıskulov ise, bir Türk Cumhuriyeti
kurmayı düşünürken hiçbir yerde Türkiye’nin adını anmamıştır. Türkiye
önderliğinde bir Türk Cumhuriyeti’ni hiçbir zaman düşünmemiştir.5 Üstelik,
Rıskulov’un kurulmasını önerdiği Türk Cumhuriyeti’ni yalnızca bir Sovyet
Cumhuriyeti olarak düşünüyordu. Rıskulov’a karşı yöneltilen Pantürkizm suçlaması
da bu açıdan tamamen tutarsızdır (Kakınç, 2013, s. 111). Bir diğer özelliği de Türk
Komünist Partisi, aynen Ukrayna, Litvanya, Letonya ve Belorusya komünist partileri
gibi RK(b)P’nin organik bir parçası olarak düşünülmekteydi. RK(b)P’nin parti
örgütlenmesine ilişkin temel ilkeleri doğrultusunda, parti yerel örgütlerinin kuruluş
ve faaliyetlerinin enternasyonal özellikleri de dikkate alınmıştı (Kakınç, 2013, s. 115).
Kısacası Rıskulov, Türk Cumhuriyeti’ni Sovyet tipinde ve de Sovyet Rusya’ya bağlı
olarak düşünmekteydi. Çok uluslu Türkistan’ın devlet yapılanması konusunda ileriye
doğru atılmış bir adımdı (Kakınç, 2013, s. 116).
Kakınç, Rıskulov’un siyasi kariyerinde son derece önemli iki evrenin söz konusu
olduğunu belirtir: Birincisi, Türkistan’ın karşı karşıya bulunduğu “Açlık Felaketi”,
ikincisi de, kronikleşen ve ülkede normalleşmeye engel olan Basmacı Hareketi’dir
(Kakınç, 2013, s. 57). Türkistan’ın Ruslardan kurtarılması amacını benimseyen
Basmacılarla mücadele Ruslar açısından önemliydi. Çünkü Basmacılar Çarlık
döneminde kurulmuş ve 1922’de Türkistan genelinde sayıları 60 bin olarak kayıtlara
geçmiştir. 1928’e kadar mücadelelerine devam etmişlerdir. Önde gelen Sovyet
politikacılarının da tespit ettikleri gibi Basmacılık sömürgeci Rus hâkimiyetine karşı
ortaya çıkmış ve örgütlenmiş bir direniş hareketidir. Hiçbir çetenin 60 bini bulan
mensubu olmaz. Halkın Basmacılara karşı tutumu, yerel Komünist yöneticilerin, halkı
hor gören, onları insan yerine koyamayan davranışları ile büyük destek boyutlarına
ulaşmıştır.6
Bunu da Kakınç, Rıskulov’un Enver Paşa’ya tavrını örnek göstererek destekler. Bakü’deki
Kurultay’da Enver Paşa Rıskulov ile görüşmeyi denedi, ama kesin red cevabı aldı. (Kakınç,
2013, s. 165).
6 Bk. (Adıgüzel, 2005, s. 224); Türkistan Cephesi komutanı Frunze’ye göre, “Basmacılar, çeteciler
değil. Eğer böyle olsalardı, onları kısa bir zaman içinde ortadan kaldırmak mümkün olacaktı.”
… Stalin’e göre Basmacılar: “Basmacılık Hareketi, Orta Asya’da 1918-24 yıllarında zenginler ve
mollalar tarafından yürütülen siyasi haydutluk şeklinde göründü. İstekleri, Orta Asya
cumhuriyetlerini Sovyet Rusya’dan ayırmaktan ibaretti.” … Sovyet Komiseri Skalov’a göre,
Basmacılık: “Basmacılık, Türkistan halkının yabancı hâkimiyete karşı millî isyanı olarak devam
etti.” (Aktaran Kakınç, 2013, s. 67); Rıskulov, Pravda gazetesinde yayınlanan bir makalesinde
5

265

İKBAL VURUCU & MİKAİL CENGİZ

Sonuç
Basmacılığın Türkistan’ın bağımsızlığını savunması ve sömürgecilikten kurtarılması
gibi bir amacının olmasına rağmen Rıskulov’un Basmacılığa karşıt bir konumda yer
alması ilginçtir. Yukarıdaki önerileri açık bir şekilde ulus-devlet ve milletleşme
olgularının kurumlaşması yönünde atılmış bir adımdır. Bu önerilerin kabul edilmiş
olması da dikkat çekicidir. “Türk” Kavramı ve “Türk kimliği” merkezli bu
milletleşmenin de Sovyetler bünyesinde ele alınması Rıskulov’un yetişme ortamının
bir etkisi olarak görülebilir. Gündelik yaşamında görmüş olduğu ailevi sorunlar ve bu
sorunların toplumsal boyutları üzerinde durulabilir. Babasının zor koşullarda
yaşarken zengin bir kişiyi öldürmesi üzerine öldürülen kişinin ailesi tarafından
akrabalarının her birinin cezalandırıldığı bir toplumsal düzen ve sürekli bağlı olduğu
boy ve sınıf sebebiyle dışlanması ve hakarete uğraması önceliğin iç grup sorunlarına
yönelmesine sebep olmuş olabilir. Bu sebeple Panislamizm ve Pantürkizm
ideolojilerine ve konularına ilgisiz kalınmış olabilir. Pratik olarak Rıskulov’un Açlık
Döneminde ve 1916 isyanında milli bilincin oluşmasında ve keskinleşmesinde
belirleyici olduğu açıktır. Ruslar tarafından yerli halkın yani Türklerin etnik bazda
katliamlara uğraması, dışlanması ve gönüllü Rus birliklerinin Türkler üzerinde
estirdiği katliam ve eziyetler etnik nefreti uyandırdığı için de Kazak ve Türk kimliği
önceleniyor.
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FİKİR TARİHİ VE SOSYOLOJİSİ EKSENLERİNDE TÜRKİYE’DE
SOSYALİZMİN GÜZERGÂHLARINDAN KESİTLER:
SELANİK’TE BİR RUS VE İNEBOLU’DA SPARTAKİSTLER
M EHM E T Ö Z D EN *
‘İnsanın çoşkun koşulardan eli boş dönmekte
olduğunu idrak ettiği bir çağı vardır’
David Hume
1-Bir İç-Tenkid Söylemi Olarak ‘Büyük Fikirler’ Yokluğu ve Sosyalizm
Hilmi Ziya Ülken’in, 496 sayfalık Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi’nin 1.5 sayfalık
önsözüne Türkiye’nin son yüz yıllık fikir performansına dair küçük mazeretlerin
eşlik ettiği büyük bir karamsarlık egemendir:
‘Yüzyıllar boyu savaş halinde bulunduğumuz bir dünya karşısındaki
mukavemetler ve devrimler, sonunda İmparatorluğun yıkılmasıyla yeni bir siyasi
bünyenin meydana çıkışı, bu bir asırlık fikir hayatını çoğu ihtiraslı, günlük siyasi
eyleme bağlı ve derin olmaktan uzak bırakmış, Batının fikir köklerine nüfuz
etmek ve yeni fikirleri geniş bulutlarıyla kavramak imkânı bırakmamıştır.
Mesela Fransız ihtilalinin dünyaya yaydığı fikirler Türkiye’ye de girerken, bu
hareketin arkasındaki büyük düşünürlerin bütün eserleriyle tanınması ve
tartışılması gerekirken, onlardan hemen hiçbir şey çevrilmemiş ve Türk düşünürleri
yakın yıllara kadar gazete ve haftalık dergi sayfalarında günlük sorulara cevap
vermeye çırpınan dar bir çerçeveye sıkışıp kalmışlardır. Bu açıdan bakınca
Tanzimat ve Meşrutiyetin olduğu kadar Cumhuriyetin fikir tarihinin de sathi
olduğunu belirtmek gerekir.’1 (abç)

Fikir tarihimizin bir başka üstadı Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908
(ilk baskı: İstanbul: Türkiye İş bankası yay. 1964) başlıklı etüdünün ikinci baskısına
(1983) yazdığı ‘Önsöz’de gene Ülken’in karamsarlığını paylaşır. Mardin’in nihai
hükmü sadece 1895-1908 aralığı için değil tüm 19. yüzyılı ihata eder:
‘19. Yüzyıl düşünce tarihimiz üzerindeki incelemelerimin bana öğrettikleri
şunlardır: 19. Yüzyıl Türk düşünce tarihinden bahsetmek mümkün değildir.
Ancak bir 19. Yüzyıl ‘düşünce sosyolojisi’nden bahsedebiliriz. Bu sosyoloji de
bana ‘Batılı’ ve ‘Batıcı’ olmanın başta hiç de kestiremediğimiz zorlukları olduğunu
anlatmaktadır’ .2 (abç)

İlkin Mardin ve Ülken’in ‘düşünce’ derken felsefi/soyut-spekülatif düşünceyi ve
felsefi düşünce’den de büyük filozofların eserlerini kast ettikleri aşikardır. Onlar,
Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.
Hilmi Ziya Ülken; Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2. Baskı, İstanbul: Ülken yay. 1979. Eserin
ilk baskısı 1969 tarihlidir.
2 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, 7. Baskı, İstanbul: İletişim yay. 2000, s. 16.
*

1
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Türkiye’nin entelektüel zaafının en çok felsefi derinlik yoksunluğunda temayüz
ettiğini düşündüler. Saniyen Mardin için, fikrin kendisi yerine sosyolojisinin öne
çıkmasının sebepleri, Batılı ‘büyük fikirler’in müesses Osmanlı ‘kültürü’ tarafından
erozyona uğratılmasında saklıydı. Bu kültür O’na göre, ‘Osmanlı devlet yapısı ve
işlevlerine, bürokratik dünya görüşüne, kısa vadeli, devlet için geçerli, yalınkat pragmatizme’
dayanmakta ve batılı büyük felsefi cereyanları bir çeşit doğal tahrifat ve sathiliğe
mahkûm etmekteydi.3 Mardin diğer yandan bu görüşlerindeki latent-özcü
oryantalizme karşı gene aynı sayfalarda ‘Ne var ki Osmanlı toplumunun Batı’da belirli
bir tarihte ortaya çıkan spekülatif tarzdaki düşünceye yer vermemekle birlikte, belki Batı’daki
kadar etkin fakat konulara bambaşka bir açıdan bakan bir düşünce sistemine sahip olduğu da
güvenle ileri sürülebilir.’ diyerek şerh düşmektedir. Bu açıdan Mardin, politik bir proje
olarak Kemalizmin muasır medeniyet yönelimini –uygar bir Türk sivil toplumu
oluşturma potansiyellerini-onaylarken, onun kültürel –entelektüel zaaflarının iç –
tenkitçisidir.4 Çünkü Ülken ve Mardin, entelektüel donanım itibarıyla Ahmet Rıza
ve/ya Recep Peker’in sahip olmadıkları Batı felsefesine vakıf olmanın üstünlüğü
içinden konuşmaktadırlar. Her ikisi için de cari Türk modernizmine savaş ilan etmek
için mazeret arayan anti-Kemalistler sıfatı yakıştırılmaz. Onların eleştirileri dostane
bir iç eleştiri ve Kemalist pratiğin oluşturduğu medeni camia içinde yer alan
bürokrat ve entelektüel arasında bir diyalog olarak da mütalaa edilebilir. Başka bir
ifadeyle subayların kurduğu devletin medeni çerçevesini, asri imkânlarını tasdik
eden her iki profesör onun fikir zafiyetini göstermek hevesindedirler. Netice olarak
her iki eleştiri, yüksek fikir yokluğunu merkeze alan yüksek seviyeli bir iç-tenkit
türüdür.
Diğer yandan mezkûr ‘kusur’ anlatısı büyük ölçüde makrodur, tarihi-sosyolojiktir,
bütünüyle oryantalist kaygının eseri olmasa da ondan izler taşır. Esasen ‘büyük fikir’
yokluğu’ anlatısı, ‘burjuvazi’nin yokluğu ve ‘sivil-toplum’un zayıflığı, ‘Batı’ya
kıyasla Biz’im Eksikliklerimiz’’ anlatısının mütemmim cüzleridir ve büyük olan
sadece ‘devlet’tir. Devletin kudreti, sivil toplumun ve fikrin zayıflığının sebebidir.
Kısaca bu ‘meta-anlatı’ yokluğuna dair bir ‘meta-eleştiri’dir. Bu tenkit Ahmet MithatDostoyevski mukayesesinde, edebiyat vadisinde de işe yarar, keza Türklere özgü
kusurlara, milli bönlüklere ‘keramet’ler atfedilmesine karşı işlevsel uyarıcılığı da çok
önemlidir.
Fakat ‘meta anlatı’ yokluğu eleştirisinin sağlaması, farklı dönem ve bağlamların ve
her biri farklı kuşak-aktörler tarafından temsil edilen muhitlerin ampirik verileri
ışığında yapılabilir. Bu yazı Mardin’in bir fikir aristokratı olarak dikkat çektiği
kusurları dikkate alarak ve onunla diyalog hâlinde Türkiye’de sosyalizmin tarihine
dair iki örneği irdelemek muradındadır. Bu maksada ulaşmak için kişi fikir tarihi ile
Mardin, a.g.e., s. 14-15.
Mardin’in Kemalizm karşısındaki konumunu kendi cümlelerinden izleyebiliriz: ‘Aşağıdaki
satırları Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin gelişme sorunları içindeki yerini arama taslağı olarak
sunuyorum. Bu arayış Atatürk’ün çağımızın Türkiye’sine şekil vermekteki cehdinin değerini esastan
kabul eder. Atatürk, göğüslediği sorunlardaki tutumuyla gerçekten kurucu niteliğini kazanmıştır. Fakat
iradesinin ürünü olan başarılar bir tarafa, içinde yaşadığı tarihsel süreç ve toplumsal yapılarla olan
ilişkisi değişik ve fazla rağbet görmeyen bir inceleme konusudur. Konuyu deşmek ise kendi müstakbel
çıkarlarımız için gerekli bir ödevdir.’ Şerif Mardin, ‘Atatürk’ü Anarken’, Türkiye Günlüğü, sayı 28
(1994) s. 5.

3
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fikir sosyolojisi şıklarından birini seçmek zorunda değildir, her ikisi bir diğerini
anlamak için gereklidir. Bu çerçevede Temmuz 1908 inkılabı ile başlayan yeni devrin
salt politik değişim açısından değil bilhassa Türkiye’de modern siyaset ve
tefekkürün doğum tarihi olarak görmek çok mümkündür. Jön Türkler hem Hamid
devrinin muhalif gençliği, meşruti inkılabın militanları ve hem de Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucu kadroları olmak itibarıyla fikir tarihi/sosyolojisinin yanı sıra
süreklilik-kopuş (eski hayat-yeni hayat) teması, iki büyük devrime –Fransız ve Rusverilen tepkiler, fikir ve iktidar düzlemlerinin incelenmesine imkân verir.
2- Tanzimat Ricali’nden
Dönüşümü ve Jön Türkler

Jön

Türkler’e

Türkiye’de

Kamusal

Mahfillerin

3 Kasım 1839-29 Ekim 1923 arası Türk siyasi tarihi, ‘hürriyet’ mefhumu etrafında,
Osmanlı monarşisinin yetkilerinin daraltılması mücadelesini içerir. Bu açıdan
Mustafa Kemal Atatürk, Reşit Paşa’nın açtığı patikanın son durağıdır. Ancak
hürriyetperliğin sosyolojik nüvesi zaman içinde farklılaşmıştır. Bu nüvelerin
dönüşümünün mekaniklikten uzak renkli anlatımı için mekan, tipler ve kıyafetler
etrafında o kuşağın edip ve romancılarına müracaat edilebilir.. Kendisi de bir Jön
Türk olan Yahya Kemal’e göre Yeniçeriliğin ilgasından sonra ‘efendi ve çelebi bir nesil
yetiştirmek gayreti yüzünden.. İstanbulin denilen Osmanlı kisvesinin altında, o hükümetin
tam istediği gibi, uslu, akıllı, el pençe divan durur, mütebasbıs, başı aşağıda, sessiz, erkekliğin
her türlü gösterişinden mahrum bir kâtip nesli yetişmişti... Evlenmek isteyen kızın beğendiği,
genç katib’di... Fakat İttihad ve Terakki’nin zuhuruyla birlikte, tüfek ve bıçakla oynar bir
gençlik Mekteb-i Harbiye’nin bir sınıfından taşıverdi.’5
Türkiye’nin geçirdiği istihaleyi kendinde izleyebileceğimiz Fecr-i ati’ci, nev-yunani,
milli edebiyatçı, Kemalist ve Kadro’cu Yakup Kadri de -yeniçeri tavrında
Osmanlı’nın pazusu kuvvetli yiğit erkeğini gören Yahya Kemal’den farklı olarak o
yeniçerilerden nefret eder- ‘Osmanlı ricali’nin iki devir ve tipini iki uzun ceket
(İstanbulin ve redingot) ve iki büyük ev (konak ve köşk) etrafında yazarken adeta
kültür sosyolojisi yapar. 1922 tarihli ‘Naim efendiler bu yaz Kanlıca’ya taşınmadılar.
Zamanlar eski zamanlar değil, iki sene içinde pek çok adetler değişti. Kışın konaklarda, yazın
yalılarda oturan aileler gittikçe azalmaktadır.’ Cümleleriyle başlayan ve Naim Efendi’nin
uçarı torunu Seniha’nın konakta bir sabah verdiği çay partisiyle başlayıp Şişli’de bir
apartmanda tertip ettiği akşam yemeği ile biten ve damadı (Jön Türk) Servet Bey’in

5 Yahya Kemal, ‘Eli Silahlı Gençler’, Tarih Musahabeleri, İstanbul: Fetih Cemiyeti yay. 1975, 97100. Refik Halit eski hayatı üç devir (Aziz- Hamid ve Cumhuriyet) etrafında anlattığı Üç Nesil
Üç Hayat’ta kalem’deki memurun değişik hâllerine yer verir, Hamid devri patrimonyalizmini
örnekleyen ‘ memur olmak hiç bir kayda tâbi değildir; nazır istediğini kaç yaşında ve tahsili ne derecede
olursa olsun memuriyete koyabilir; bir şartla ki, yazısı hüsn ü hatta uygun ve işlek bulunsun..Devam
saati de yoktur; kaleme şafak vakti gelip gün batıncaya kadar çalışanlar olduğu gibi bir uğrayıp çıkanlara,
hatta ayda bir görünüp gidenlere rastlanır.. Maaş verilme zamanı-bayramlar, cülus günü ve kandiller
müstesna-belli olmadığı gibi devletin bir bütçesi, dairelerin kadrosu, barem cetveli de yoktur.’ Tasvirler
yaptıktan sonra Aziz devri kâtibi için Yahya Kemal’e benzer cümleler kurar: ‘Yazıp okuma
bilenlerin az olduğu bu devirde kâtipler şimdiki seçme elektrik mühendisi, şöhretli kimyager, patlayıcı
mevât mütehassısı kadar ilimleriyle öğünürler, azamaetlidirler, vazifelerinde vakarlı, dikkatlidirler... Bir
katip bugünkü müteahhit kadar evlenecek kızların hulyasında mekan tutmaktadır; bilhassa setre pantollu,
hele kravatlı olanları Zümrüdü Anka kuşu gibi ele geçmez, rüyada yaşar bir mahlûktur.’ Refik Halid,
Üç Nesil, Üç Hayat, İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi, ss. 28-30.
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‘Giyotin efendim, giyotin temizler.. Yalnız namussuz kafaların değil, fakat eski kafaların
hepsi de kesilmelidir’ Jakoben cümleler kurduğu Kiralık Konak’ta Yakup Kadri bey
üçüncü tekil şahıs-anlatıcı yazar kipinde söz alarak resmi memur libasları üzerinden
bir dönemlendirme yapar: ‘İstanbul’da iki devir oldu: Biri İstanbulin; diğeri redingot
devri.. Osmanlılar hiçbir zaman bu İstanbulin devrindeki kadar zarif, temiz ve kibar
olmadılar. Tanzimat-ı Hayriye’nin en büyük eseri, İstanbulinli İstanbul efendisidir. 6
Abdülmecid ve Abdülaziz devirlerinin İstanbulin’li efendileri ağır kavuklu, alacalı,
demir çarıklı, boğum boğum yeniçerilerin aksine beyaz pantolunlu, beyaz yelekli,
lustrin kaloşlu ince bir halattan ibaret endamlarıyla temayüz ederler. ‘Hepsi de umumi
işlerden çekinir, hiddetlerinde ve hazlarında ölçülü, namuslu aile babaları ve kibar konak
sahipleri idiler.’7(abç)
Sonra Sultan Hamid idaresi ile birlikte Redingot Devri gelir; bu nesil yarı uşak, yarı
kapıkulu, riyakâr ve adidir, en kibar simalarında bile bir saray hademesi hâli vardır.
Onlarla birlikte eski konak hayatı köşk hayatına intikal etmiştir:
‘Çoğu İkinci Abdülhamid Han devri ricalinden olan bu adamların her biri bir hile
ile efendilerinin arabasına binmiş seyisleri andırıyorlardı. Bunların elinde ne
düşünüşün, ne giyinişin üslubu kaldı; her şey gelenek dışına çıktı; her beyni tatsız
ve soysuz bir Arnuvo ve bir Rokoko merakı sardı; binalarımız, eşyalarımız,
elbiselerimiz gibi ahlakımız, terbiyemiz de rokokolaştı.’8 (abç)

1908 itibarıyla ‘umumi işlere müdahil’, Abdülhamid idaresi ve onun hantal mabeyn
ricalini ‘efendilerinin emirlerine itaate koşulmuş seyisler’ gibi gören, ‘kalem, konak,
köşk’ü ve onların Arapça Farsça terkipli usul-i inşalarını sahte ve gösterişli bir
rokokonun temsilleri olarak algılayan, yeni lisan ve yeni hayat adına konuşan okulkışla, cemiyet, kafe ve dergilerde sosyalleşen, halkçı kökenleri kuvvetli ve genç bir
sosyolojik nüve harekete geçmişti. Yeni sosyolojik nüvenin esasen Hamid devri
maarifinin eseri olduğu ve ancak onun maarif, teknik, mimari alanlarına yatırım
yaparken politik temsil kanallarını kapatan ‘parçalı modernleşme’ anlayışı tarafından
tahrik edildiği açıktır. Dolayısıyla her kim ikinci meşrutiyet devri Türkçülüğünden,
liberalizm ve sosyalizmden bahsediyorsa, öncelikle Sultan Abdülhamid devrinin
yüksek mekteplerinde tahsil gören gençlerinden kısaca Jön Türklerden söz
açıyordur.. Yaşlı bir imparatorluk, sokaklarında hareket ve neşe yerine tedirgin bir
huzurun hâkim olduğu bir coğrafya Genç (ve mektepli) olmayı bizatihi muhalif
olmaya zorluyordu. Reşit Paşa ile Talat paşa arasındaki statü, davranış kültürü
arasında bu fark görünür olduğu gibi, Yeni Osmanlılar cemiyeti ile İttihad ve Terakki

6 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak, 21. Baskı, İstanbul: İletişim yay. 1999, s. 20. Yahya
Kemal eski nazırlardan Memduh Paşa’nın Esvat-ı Sudur (1912) adlı kitabındaki tarzı, bir
karakter ile ilişkilendirerek İstanbulin olarak niteler: Mehmet Memduh Paşa’nın ‘Üslubu
büyükten küçüğe kadar her ferdin karşısında önü ilikli ağır ağır, mustalâh konuşan bir şahsiyeti ilham
ediyor; bir şahsiyet ki cûşişden ârî, durgun, hele katiyen sinirsiz. Edebiyatı edeb diye tarif eden bu resmî,
mustalâh, beliğ neslin üslübunu bir kelime hulasa edebilir: İstanbulin’ Yahya Kemal, ‘İstanbulîn
Üslûbu’, Mektuplar, Makaleler, İstanbul: Baha matbaası, 1977, s.227-230. Sultan Abdülmecid ve
Aziz zamanlarında İstanbulin ile İkinci Abdülhamit devrinde redingot denilen –ve aralarında
küçük farklar bulunan -gösterişli memur ceketleri hakkında bkz. Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim
Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, İstanbul: Doğan Kitap, 2015, s. 140, 200-201.
7 Kiralık Konak, s.22
8 Kiralık Konak, s. 21-22.
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Cemiyeti arasında da çok belirgindir; keza Ömer Naci gibi kendi hikâyesinde
kuşağının hikâyesini cem’ etmiş aktivistlerin önceki devirlerde örneği yoktu.
1908 yılında yirmi -otuz yaşlarında olan kuşağın, ’93 harbi sebebiyle zarar
görmedikleri hesaba katılırsa, sayılarının artmasına paralel olarak daha çok yüksek
tahsil imkânlarından yararlandıkları ve Osmanlı rokokosu dışında bir kültürasyon
ve kimlikleşme çabalarına girdikleri de rahatlıkla söylenebilir.
Bu çerçevede İlan-ı Hürriyet/Temmuz inkılabının hemen ferdasında başlayan
sosyalist cereyanların da örgütlendiği yeni dönem esas alınacak olursa;
1-1908 sonrası için pekâlâ sadece fikir sosyolojisi değil ve fakat onunla birlikte bir
fikir tarihinden bahsedilebilir. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmed Ağaoğlu, Celal
Nuri, Sait Halim Paşa, Halide Edip, Şehbenderzade A. Hilmi, Ahmet Şuayıp, Ömer
Seyfettin, Köprülüzade Mehmet Fuad, Yahya Kemal gibi isimlerin varlığı bu iddiayı
teyit eder. Gökalp, Akçura, Ömer Seyfettin ve Köprülü gibi isimlerin herbirinin
Türkiye’de sosyoloji, siyaset bilimi, modern hikâye ve tarihçiliğin kurucu figürleri
olduğu zaten izaha muhtaç değildir.9 (Namık Kemal nasıl 1860 lar kuşağının en
müessir ismi ise, 1908 sonrası için şüphesiz taraftar ve muarrızları nezdinde
yaratttığı etki itibarıyla Ziya Gökalp’tir.) Diğer yandan, Yusuf Akçura’dan ve Ahmet
Ağaoğlu’na Zeki Velidi’den M. E. Resulzade’ye uzanan İstanbul’daki Rusya Türkleri
ve onların Türkçülükten Türkolojiye Osmanlı kültürel-ideolojik evrenine getirdiği
kavram sepeti radikal boyutlarda ve sadece bu döneme özgüdür. Başka pek çok
isimlerle de genişletebilecek bu siyaset ve ilim kadrosu için pekâlâ ‘Genç Münevver
ve Partizanlar Cumhuriyeti’ metaforu kullanılabilir. 1908 itibarıyla kuvveden fiile
geçen bu ‘cumhuriyet’in üyeleri, hürriyet fikri ve heyecanını, meşruti rejim
formüllerini, selefleri genç Osmanlılardan tevarüs etmekle birlikte zümre olarak
onlardan farklıydılar.
Namık Kemal kuşağı, Osmanlı eski rejiminin pekala saray içi hizip kavgalarını
indirgenebilecek hikmet-i hükümetçiliğine karşı ‘vatan, hürriyet, terakki’ gibi soyut
nosyonlara itibar kazandırmalarına ve ‘gazete’ gibi modern kamu araçlarına sahip
olmalarına rağmen, Elias’ın ‘saray toplumu’ ya da Yakup Kadri’nin ‘konak’
seçkinleri teşbihiyle uyumlu bir kültürel sermayeye sahiptiler.10 Nitekim Tanpınar

Şerif Mardin’in uzmanlık eseri tetkiklerinin 1908 itibarıyla son bulduğunu ve esas itibarıyla
onun fikir tarihimizin sırtındaki ‘geleneksel-edebi’ yüklerden kurtularak akademikleştiği İkinci
Meşrutiyet sonrası ve Cumhuriyetin ilk döneminin fikir/siyaset hayatına dair esaslı tetkiklerinin
olmadığını hatırlamak gerekir. Son tetkiki Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 aralığını inceler
ve orada biter. Şerif Mardin’in fikir tarihimizdeki yerine dair bir tartışma onu da fikir
sosyolojisinin konusu yapabilir. Söz gelimi mehazları arasında M. Weber, E. Shils, Karl
Mannheim’e sıkça rastlanır, ancak W. Benjamin, Gramsci, Sartre ve neredeyse yoktur. Bu
tercihin onun sosyal bilim anlayışı ile alakalı olduğunu şüphe yoktur. Diğer yandan Mardin’in
esas önemi, eserlerini verdiği dönem itibarıyla köy öğretmeni Kemalizmi ile SBF yıllarında şahit
olduğu fakülte/kantin sosyalizmi arasında sıkışmış Türk sosyal bilimlerine başka -modern
analiz imkânları olduğunu hatırlatmasıdır.
10 Namık Kemal’in Yeni Osmanlılar cemiyetinden yoldaşları zadegana mensuptular: ‘Mahmud
Nedim Paşa’nın yeğeni Mehmed, Suphi Paşa’nın oğlu Âyetullah, Yusuf Paşa’nın oğlu Nuri, İskender
beyin oğlu Reşad beyler’ idi. Bkz. Ahmet Hamdi Tanpınar, ‘Namık Kemal’in Hayatı ve Eserleri’,
Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergah yay. 2016, s. 227. Yeni Osmanlı’lardan Ali Suavi’yi
9
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Namık Kemal’i saraylara layık görür ve onu: ‘Hersekli Ahmet Hikmet’in evinde,
Abdülaziz devrinin henüz müşevveş, fakat eski Osmanlı efendiliğini tamamıyla bırakmamış
zevk ve hayat telakkisinin yetişdirdiği genç bir şair olarak..’, ‘Yusuf Kamil Paşa’nın
konağında şark ve garbın en müsrif debdebesiyle donanmış bir selamlık odasında..’, ‘sırtında
Üçüncü Napoleon devrinin o şık kostümlerinden biri olduğu halde, saçlarının hemen
resminin bize sakladığı o dağınık kıvrımları, kesilmiş top sakalı, geniş alnıyla Paris
kahvelerinin birinde..’, ‘Dolmabahçe sarayının ağır vişne çürüğü perdeleri arasından karşı
Boğaz sahillerinin bir mükafat gibi gibi göründüğü yüksek tavanlı bir odasında’ hayal
eder.11
2- İkinci Meşrutiyet devri fikir hayatı Cemil Meriç’in deyimiyle gazetenin
havailiğinden ve kitabın ciddiyetinden uzak olanı temsil eden ‘Dergi’ler etrafında
cereyan etmiştir. Şinasi, Namık Kemal ve Ahmet Mithat zamanının gazete ve
ceridelerinin yerini bu devirde mecmualar almıştır: Ulum-ı İktisadiye ve İctimaiye,
İştirak, Sırat-ı Müstakim, Genç Kalemler, Türk Yurdu, İslam Mecmuası, İktisadiyat
mecmuası, Himmet, Halka Doğru, Kurtuluş ve pek çok diğerleriyle birlikte fikir ve
siyaset dergilerde vücut bulmuştur. Esasen gazete ve dergiler etrafında kentli ve yeni
fikirlere açık kitle toplumunun muhayyel üyelerine yönelik neşriyat, aynı zamanda
halk hatipleri de olan Danton ve Robespierre’in gazetelerinde, Bakunin ve Lenin gibi
politik göçmenlerin L’Avant-Garde (1878 İsviçre), Iskra (Leipzig 1900) ayrıca Ahmet
Rıza’nın Meşveret, Tunalı Hilmi çevresinin Osmanlı dergilerinde olduğu gibi politik
güç devşirmenin yaygın yollarından biriydi. 1908 yılı sonrası fikir dergilerinin önceki
‘hürriyet-istibdat’ edebiyatına dönük politik ajitasyona ağırlık veren Jön türk
neşriyatından farkı, retorik yerine fikrin, hürriyet yerine cemiyet meselelerinin
ağırlık kazanmasıdır. Bu değişimin esas sebebi Osmanlı meselelerinin sadece
‘hürriyet ve kanun-ı esasi’ yokluğundan, dirayetsiz sadrazam ve rüşvetçi
memurlardan ibaret olmadığının anlaşılmasıdır. Milliyetçilik, liberalizm, sosyalizm,
İslamcılık kendi kavramlarıyla Osmanlı-Türk sosyal zaaflarının teşhis ve
müzakeresine total bir bakış sunmaktaydılar.
Naşir-i efkârı olduğu dergilerin çokluğundan da anlaşılacağı gibi, devrin hâkim
siyasi düşüncesinin Türk milliyetperverliği olduğu söylenebilir. Türk
milliyetçiliğinin dergilerin yanı sıra Türk Ocağı gibi zamanın gençlik ve
münevverleri için, Cumhuriyet Devrindeki Halk Evleri ve Fikir Kulübleri gibi,
konferans, temsil ve kadın görünürlüğüne sahiplik eden medeni-entelektüel bir işlevi
vardı. Hüseyinzade Ali gibi sessiz fakat müessir bir etki yaratan, Ziya Gökalp gibi
garb ilminden şarklı bir mürşit gibi bahisler açan iki milliyetçi figürün aynı zamanda
İttihat ve Terakki’nin merkezi Umumi üyeleri olmaları, milliyetçiliğin yaygınlık
kazanmasında hesaba katılmalıdır. Fakat bu milliyetçiliğin imparatorluğun son
devirlerinin kozpolitizminden, kaotik hallerinden izler taşıyan çok katmanlı bir
anlam ve figürlere sahip olduğunu hatırlamak gereklidir. Milliyetçiliğin Avrupa
modernliğin mebdei ya da ürünü olması bir yana,12 Türkçülüğün, tıpkı Cavit

sonraki kuşağın komitacılarının henüz istikrar kazanmamış proto-tipi, populist-romantik
isyankâr olarak mütalaa edebiliriz.
11 A. Hamdi Tanpınar, ‘ Namık Kemal’in Muhtelif Simaları’, Edebiyat Üzerine.., s. 223-225.
12 Milliyetçilik ile modernite arasındaki ilişkiyi bu yönde tartışan bir eser için Liah Greenfeld,
Milliyetçilik: Moderniteye Giden Beş Yol, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Alfa yay. 2017, s. 19-52.
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beylerin liberalizmi, Mustafa Suphi’nin sosyalizmi gibi, Türk düşüncesinin
muasırlaşmasının göstergesi olduğu ve Durkheim’ın Gökalp vasıtasıyla Türkiye’nin
‘Büyük Düşünür’ ihtiyacını giderdiği söylenebilir. Ancak aynı Gökalp, Durkheim’in
yanında Beyazıd-ı Bistami ve Mete hanı da telaffuz etmektedir. Serezli hahamın oğlu
Moiz Kohen onun Selanik’ten arkadaşı ve Tekin Alp ismini vererek İktisadiyat
Mecmuasının editörlüğüne getiren de o’dur. Yusuf Akçura milliyetçiliği her zaman
sosyalizan kavramlar üzerinde kendini ifade ediyor, Osmanlı münevverinin şiir ve
hülya ile dolu dünyasının ‘maddi-iktisadi ’ hakikati idrakinde engel olduğundan
şikâyet ediyordu. Keza, sosyalizm bahsinde son dönem Osmanlı sosyalistlerinin pek
çoğunun önceleri Türk milliyetçisi oldukları ve hatta sosyalist evrelerinde de bir alt
metin olarak milliyetçiliklerini sürdürdükleri görülür. Mustafa Suphi, Ethem Nejat,
Şevket Süreyya ve başkalarının nezdinde milliyetçilikle sosyalizmin takdim-tehirleri,
zamanlarının gel-gitleriyle uyumludur. 1908 sonrasında bir kişi aslında bir kaç kişi
ve kimlik taşıyabilmektedir.. Bunun asli sebebi imparatorluk ile milli devlet arasında,
Feurbach’ın metaforuyla söylersek ‘Saray ile Kulübe arasındaki farktan
beslenmektedir. Öyle ki imparatorluk kozmopolitizmi bir yansıması olarak İslamcı
Sırat-ı Müstakim dergisinin yazarları arasında ‘Türkçü’ Yusuf Akçura, Hikmet
Ağaoğlu, Türkçü Yusuf Akçura’nın editörlüğünü yaptığı Türk Yurdu mecmuasında
ise sosyalist Parvus Efendi ve Musevi Moiz Kohen, keza daha sonra TKP içinde
göreceğimiz Ethem Nejat, Zekeriya Sertel, Ziynetullah Nuşirevan (Zenon) beylerin
makaleleri yayınlanmaktaydı. Keza Türkiye’de sosyalizmin öncü isimlerinden
İştirakçi Hilmi’nin İştirak dergisinin 6 Mart 1326/1910 tarihli 4. sayısında yayınlanan
bir makale ve imza dikkat çekicidir. Yazar ulemadan ve İttihat ve Terakki’nin Karesi
mebusu Abdülaziz Mecdi (Tolun) efendidir. Solculukla alakası olmayan ve İştirakçi
Hilmi’nin ahbabı olan bu din adamı ‘Düşün’ başlıklı bu makalede sosyalizmin
ilkelerinin İslamın esaslarına uygun olduğunu söylemektedir. Gene aynı sayıda
İştirakçi Hilmi Şura-yı Ümmet gazetesine cevap verirken sosyalistlik mesleğinin Hz
İsa ile başladığını ve ‘İslamiyette dahi nice âyat-ı kerime ve ehâdis-i şerife ile bu
hususun teyit ve tasdik olduğunu’ beyan etmekteydi.13
3-Ara Söz: Kozmopolit Mekânlar, Anarşist Zamanlar, Melez Fikirler...
‘Devrimler mekâna oldukça oldukça bağlı hadiselerdir. Ortaya çıkan sınıf
karşıtlıkları, kendilerine ait kafeleri, toplantı salonları, meydanları, sokakları ve
işyerleri olan belirli topluluklar arasında belirginleşir. Fransız işçilerin, özellikle de
Parislilerin, ayaklanma dönemlerinde şehir çapında ve bölgesel çapta karşıdevrimci güçlere karşı koordine olmak yerine kendi mahallelerinde barikat
kurmaya yönelmek şeklinde boy gösteren ölümcül alışkanlıklarının kaynağı da
budur.’ Murray Bookchin, Fransız Devriminden İkinci Enternasyonale, çev. Devrim
Keskin, Ankara: Dipnot yay., 2011, s. 14.
‘Herhangi bir çağın çok çeşitli düşünceleri, herhangi bir konunun bir yanında saf
tutmazlar. Bilginin özü gereği diyalektik olduğu, düşüncelerin başat düşüncelere
karşıt olarak oluşturulduğu ve temelde polemikçi nitelik taşıdığı..’ Stephen Kern,
Zaman ve Uzam Kültürü (1880-1918), çev. Ali Selman, İstanbul: İletişim yay., 2013, s.
47.

Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925, 3. Basım, Ankara Bilgi yay. 1978, s.45-46. Yeni
fikirler-eski kavramlar diyalektiği için bkz. Şerif Mardin, ‘Yeni Osmanlı Düşüncesi’, Modern
Türkiye’de Siyasi Düşünce,Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi,I, İstanbul: ;İletişim yay. 2006, s. 42-53.

13
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‘Sultan Hamid zamanında her yerde hürriyetperverler birbirlerini bulurlar,
kendilerine köşeler kurarlar, orada dertleşirlerdi. İzmir’de rıhtım üzerinde Kramer
gazinosunda, Frenk mahallesinde Haylayf pastanesinde bizim de köşelerimiz vardı.
Tokatizade Şekib, Taşlızade Doktor Ethem, Türkçü Necip, Mevlevi Şeyhi Nuri
beylerle akşam üzerleri oralarda birleşirdik.’ Halil Menteşe’nin Anıları, İstanbul:
Hürriyet Vakfi yay. 1986, s. 118.
‘Burada (Selanik) tek bir deniz subayı hafiyelik vazifesinde bulunuyor, fakat vaktini
Olympos karşısındaki gazinoda geçiriyordu; hafiyelik ettiği de yoktu... Rıhtımdaki
gazinolarda toplananlar, biralarını içerken istedikleri gibi konuşurlardı. Onları
tecessüsle dinleyen bulunmazdı. Nasıl ki gizli İttihad ve Terakki cemiyetinin en
taşkın üyelerinden olan Talat, meşrutiyette sadrazam olan Talat Paşa, beş altı
arkadaşıyla Yonyo Gazinosunda bira içerlerken bağıra bağıra saltanat aleyhinde
konuşurlardı da işitenler salonun ücra yerlerine kaçarlardı. Sonraları İttihatçılar, bu
gazinonun yüksek salonlarındaki odalardan birinde toplanmaya başladılar.‘ Kazım
Nami Duru, Hatıralar; İttihat Ve Terakki, Cumhuriyet Devri, Makedonya Hatıraları,
Ankara: Altınordu yay. 2017 s. 212.

Yukarıda epigraflar, henüz iki savaş arası Avrupa’sında diktatörlüklerin
kurumlaşmadığı, Hobsbawm’ım İmparatorluklar Çağı için uygun gördüğü 18751914 tarih aralığında, bazı sektörlerde modern devlete özgü kurumları yerleştirmeye
çalışan eski imparatorlukların diğer yandan patrimonyal şefkat ve bağışlamacılığı da
sürdürdükleri zamanlara, devrimlerin henüz bir diktatörlüğe dönüşmediği ara
dönem ve mekanların atmosferine ışık tutar. Bu devir, sadece coğrafi olarak değil,
kapitalist sanayileşme düzeyleri, burjuva kültürlerinin zayıflığı itibarıyla da
Avrupa’nın periferisinde yer alan ülkelerde, sultanların, şahların ve çarların
şiddetleri simgesel ve ibretamiz bir boyutla sınırlıydı. Onların enkazı üzerine
kurulan iki savaş arası dönemin modern sert rejimlerinin gaz odaları, gulaklar ve
toplu kurşuna dizmeler gibi ceza sistemleri onların dünyasına yabancıydı. Bir
muhalefet üretiyorlar ve fakat modernleşme çabalardan sarf-ı nazar edemiyorlardı.
Abdülhamid’in medrese yerine Mülkiye Mektebi’ne olan ihtiyacı gürültücü gençleri
bir celsede gözden çıkarmasına maniydi.
Dönemin kaotik karakterinin Osmanlı sosyalizminin kurucu figürlerine nasıl
yansıdığının emsalleri mevcuttur. İştirak gazetesi sahibi ve Osmanlı Sosyalist Fırkası
reisi Hüseyin Hilmi Bey (İştirakçi Hilmi), kırmızı fular, kırmızı araba ve
Divanyolu’ndaki Fırka merkezi önüne astırdığı kızıl bayrağı ile Fransızca bilmez bir
‘cahil’ oluşu, Hürriyet ve İtilafçılığı, Mütareke döneminde 1 Mayıs mitinginde
binlerce kişiyi toplaması, İştirak dergisinde katı bir sosyalist ortodoksi yerine
‘anarşist, liberal, Müslüman, sosyalist’ bir halitayı sergilemesi14 titiz bir siyasi
düşünceler profesörünü mutsuz edecekse de fragmanlara, anlatılara, asitmetrik
hayatlara meraklı kültür antropoloğuna neşeli dakikalar yaşatacaktır.
1908 Selanik manzara ve portrelerinin çok yönlülüğü aşağıdaki alıntılardan yeterince
anlaşılmaktadır:
Ben Merkezî Umumi tarafından Paris’e tahsile gönderildim... Ziya, benim tahsil
programımı çizdi: İçtimaiyat ve bilhassa Fransız inkılabı. Öyle sanıyorum ki sırf
14 Hamit Erdem, Osmanlı Sosyalist Fırkası ve İştirakçi Hilmi, İstanbul: Sel yay. 2012, s. 37-46;
Hüseyin Hilmi hakkında ayrıca bkz: Münir Süleyman Çapanoğlu, Türkiye’de Sosyalizm
Hareketleri ve Sosyalist Hilmi, İstanbul: Pınar yay.1964; Rasih Nuri İleri, Türkiye Komünist
Partisinde Anılar ve Değerlendirmeler 1909-1949, İstanbul: Promete yay. 1979.
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İçtimaiyat için tahsile gönderilen ilk Türküm. Ziya’ya Durkheim’in ders
hülasalarını da gönderecektim. Fakat yalnız Durkheim’la kalamazdım... Aramızda
ilk ihtilaf çıkmakta gecikmedi: Bergson’un College de France’ta derslerinden birini
‘Spinoza’nın ethik tahlili’ hulasa ettim ve Ziya’ya gönderdim. Ziya bana böyle eski
mütefekkirlerle uğraşmamamı söyledi.’15

Bu ifadeler Selanik Genç Kalemler çevresinden Mustafa Nermi Bey’e aittir. Kendi
adına okullar açan ve Paris’e öğrenci gönderen silahlı bir cemiyetin (İttihat ve
Terakki) bu tür entelektüel gayretlere imza atması bir yana Mustafa Nermi Bey’in
daha sonra Berlin’de sosyalist Kurtuluş çevresi içinde ortaya çıkması zamanın hızlı
akışıyla açıklanabilir.
Rasim Haşmet ise, Abraham Benaroya’nın başkanlığındaki Selanik Sosyalist İşçi
Federasyonu (Selanik Sosyalist Amele Heyet-i Müttehidesi) nin Türkçe yayın organı
Amele gazetesinin (1909 Ağustos) editörüdür. Bizatihi SSİF adındaki sosyalist etikete
rağmen anarşist-sekter eğilimler sergilemektedir. Devrin Selanik atmosferinin
ilginçliğini göstermesi açısından tipik ve zincirleme bir olay Katalan
anarşist/öğretmen Francisko Ferrer’in16 İspanya hükümeti tarafından 1909 Ekiminde
idamı üzerine Federasyon’un Selanik’te bir nümayiş tertiplemesidir. Selanik amelesi
bu nümayişe siyah matem elbiseleri giyerek gelmiş, enternasyonali söylemiş, farklı
dillerden konuşmalar yapılmış Celal Derviş bey ise Türkçe nutuk irat etmiştir. Celal
Derviş Sabiha Sertel’in ağabeyi, R. Haşmet’in hocası ve aynı zamanda Selanik İttihad
ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen yöneticisidir. Enis Avnibey (Aka Gündüz)in
yönetimindeki Hak gazetesi ise nümayişi övmüş Ferrer adına bir süpyan mektebi
açılmasını önermiştir.17

Selanik Genç Kalemler çevresinden Mustafa Nermi beyin bu ifadeleri, İş dergisinin Namık
Kemal, Ziya Gökalp ve Mehmet İzzet için çıkardığı özel sayı için Gökalp adına kaleme aldığı 13
sayfalık makalede yer almıştır. Selanik’teki Türkçülük akımına dair zengin bilgiler içeren bu
makalede M. Nermi, dostu Gökalp’i bir yandan ilk sistematik düşünür olarak selamlarken diğer
yandan onun fikirlerinin aşıldığını belirtir ve kendi pozisyonunu-1941 itibarıyla- şöyle açıklar:
’Turancılıktan bahsetmeyeceğim. Fakat bütün Türklerde sezgili ve derin bir kültür muaşereti olmalıdır.
Muasır İslamlık meselesi beni hiç ilgilendirmez... Durkheim içtimaiyatı Fransız inkılabı tezleri üzerinde
yükselmiştir. Ziya bunu elinden geldiği kadar yerlileştirmiştir... Bu içtimaiyatın yerine Türk inkılabı
içtimaiyatı geçmelidir. Türk inkılabından anladığım mana Teşkilatı Esasiye Kanunundaki yüksek
prensiplerdir.’ Mustafa Nermi, ‘Ziya Gökalp etrafında hatıralar’, Namık Kemal, Ziya Gökalp,
Mehmet İzzet, İstanbul: İş –Türkiye Felsefi, Harsi ve İçtimai Araştırmalar Merkezi Kitapları,
Gençlik Kitabevi, 1941, s. 177-189. Şu halde Mustafa Nermi bey 1908 de Türkçü, 1918 de
Kurtuluş dergisi yazarı sosyalist, 1938 de ise kemalisttir! İş dergisinin bu derlemesinde
‘milliyetçi’ Mehmet İzzet kısmında makale yazanlardan biri ise gene Kurtuluş Dergisi yazarı
sosyalist Sadreddin Celal’dir: ‘Mehmet İzzet’, age, s. 78-82.
16 F. Ferrer’in 1908 yılında kaleme aldığı anarşist-pedagoji kitabı Türkçe’ de çevrilmiştir: Özgür
Eğitim, Modern Okulun Kökenleri, çev. Hakan Şahin, İstanbul: Pales yay. 2014.
17 İ. Arda Odabaşı, ‘Osmanlı’da Türk Sosyalizminin Doğuşu’, İkinci Meşrutiyet Basınında
Halkçılık, Köycülük, Sosyalizm, İstanbul: Dergah yay.s. 277-278; G. Haupt, P. Dumont, Osmanlı
İmparatorluğunda Sosyalist Hareketler, çev. T. Artunkal, İstanbul: Ayrıntı yay. 2013, s. 238.
Ferrer’le ilgili H. Hilmi’nin İştirak dergisinin iki, dört, yedi ve onuncu sayılarında da yazılar yer
almaktadır: Erdem, Osmanlı Sosyalist.., s. 40; Tevetoğlu, Türkiye’de Sosyalist ve Komünist
Faaliyetler 1910-1960, Ankara, 1967, s.60. Usturumcalı Türk Zekeriya (Sertel)bey ile Selanik
dönmelerinden Sabiha hanımın evlenmeleri, daha önce irtibatları kopuk Müslümanlarla
Sebatayistlerin kaynaşması olarak görülerek devrin matbuatında haber yapılmış, gelinin
15
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4-Selanik’te Bir Rus Kadın Devrimci (1908)
1878 yılı 24 Ocağında silahlı bir kadın çarın St. Petersburg valisi General Trepov’un
makam odasına girdi ve tabancasını ateşleyerek onu yaraladı. Suikastçinin ismi Vera
Zasuliç idi ve diğer bir narodnik kadın figür Vera Figner’in18 arkadaşıydı. Suikasttan
dört yıl öncesinde, 1874 yazında- Pugaçev isyanından 100 yıl sonra- sayıları 25- 30
bin arasında değişen Dostoyevski’nin ‘lise bitirmişler proleteryası’ adını taktığı
içlerinde Prens Kropotkin’in de bulunduğu üniversite gençleri Venturi’nin ifadesiyle
bir çeşit’ Rousseau’cu histerya’ya kapılarak Rusya taşrasına sırtlarında mujik
kıyafetleriyle yola çıkmışlardı. Gayeleri, henüz batı kapitalizminin ifsat edici
etkileriyle ruhu kirlenmemiş rus köylüsüne sahip olup bilincinde olmadıkları
devrimci potansiyeli hatırlatmaktı. Onlar, Herzen’in 1850’lerde estirdiği devrimci
propagandanın etkisiyle ‘sosyal adalet ve eşitliğe dayalı’ sosyalist toplumun
potansiyellerini, Liverpol’un kalabalık amele semtlerinde değil, henüz fabrika
bacalarıyla kirlenmemiş Rus köy ve köylüsünde, onların kadim köy nizamındaözellikleri dayanışma, kendi kendini yönetme, ortak toprak mülkiyeti olan obshchina
ve mir - bulmuşlardı. Onlar nezdinde, sosyalist bir Rusya için, Batı’nın devasamerkezi kapitalist-endüstri kompleksleri örnek olamazdı; bir kere kapitalizm insani
olmadığı gibi, bedeni ve ruhu öldüren korkunç bir şeytandı ve dahası kaçınılmaz
değildi.19 Netice olarak 1870’lerin Rus gençleri zamane Avrupa’sının en garip ve
emsalsiz kampanyasına imza attılar, Rus mujiklerinin ayaklarına gittiler ve fakat
narodnik havariler köylülerin ihbarıyla yakalandılar, bir kısmı işkence gördü,
delirdi, intihar etti. (Onlar mistik karakterleri ve ürkütücü meydan okumalarıyla
aynı zamanda Dostoyevski’nin Ecinniler’ine ilham vermişlerdi) 1874-78 yılları arasına
yayılan yargılama sürecinde bilhassa bir kişi kötülük ve acımasızlığıyla şöhret
kazanmış, narodniklerin nefret öznesine dönüşmüştü: Petersburg askeri valisi
General Trepov. O, tutuklu 193 narodnik zanlıya eziyet etmiş ve içlerinden birini
halkın önünde kırbaçlatarak ölümüne sebep olmuştu.20 Zasuliç şimdi onu
yaralamakla bir nebze olsun yoldaşlarının intikamını alıyordu. Varlıklı bir ailenin
kızı olan Vera Finger ise bu esnada Zürih ve Bern’de tıp tahsil etmektedir,
kadınlardan oluşan amatör ve bir o kadar da heveskâr devrimci bir örgütün faal ve
kaygılı bir üyesidir (Fritsche grubu). Kaygısı aristokrat zevkleri ve doktor olma
hevesi ile örgütün işçi ve köylü kıyafetleri giyerek tarla ve fabrikalara gitme kararı
arasında bocalamasındandır:
‘Nasıl olursa olsun bir fabrika işçisi olmak gerçekten gerekli mi?’ diye soruyordum
kendime... Aydınlar kesiminden birinin alışkanlıklarını ve zevklerini reddetmek
zorunda mıydım gerçekten? Öte yandan, köylü elbiseleri giymek, bir köylü gibi

şahitliğini Talat Paşa, damadın şahitliğini ise Tevfik Rüştü Aras yapmıştır. Zekeriya Sertel,
Hatırladıklarım, İstanbul: Gözlem yay. 1977, s. 80-81.
18 Vera Figner hakkında bkz. Lynne Ann Hartnett, The Defiant Life of Vera Figner, Surviving the
Russian Revolution, Bloomington: Indiana University Press, 2014; Barbara Alpern Engel, Clifford
N. Rosenthal, Beş Kız Kardeş- Beş Narodnik Kadının Anıları, çev. Hüseyin Edeş, Çevdet Aşkın,
İstanbul: Kaldıraç yay. 2012, s. 32-91.
19 Isaiah Berlin, Russian Thinkers, London:Penguin Books, 1994, s. 211-212
20 Sosyalizm Ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim yay. C. 2, s. 495-508; Narodniklerin
daha geniş bağlamları için Franco Venturi, Roots of Revolution, A History of the Populist and
Socialist Movements in 19th Century Russia, revised edition, London phoenix press, 2001, 429-506.
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ayaklarında çizmeleri hissetmek ya da başörtüsü bağlayıp bir kağıt fabrikasında pis
kokulu artıkları ayıklamak için yaşamımı tamamen basitleştirmeyi reddetmem
dürüstçe bir tutum olabilir miydi?.. Son olarak çevremizdeki kadınlar-eğitimli
kesimden olanlar da- bilimsel çalışmalarını terk edip büyük ideal uğruna
toplumumuzun derinliklerine inerken, benim tıp eğitimimi devam ettirmem doru
muydu?’21

Figner bu tereddütler içindeyken İncil’den bir ayeti hatırlar; ’anneni, babanı terket ve
beni izle..’ Netice olarak, aristokrat Rus kızı, İncil’i sosyalizm lehine tefsir ederek
İsviçre’deki tıp tahsilini bırakır, 23 yaşında, Rusya’ya devrimci faaliyet için döner. Bu
arada diğer kadın adaşı Vera ile yolları ayrılacaktır: Narodnik hareketin 1860’tan beri
örgütlü çatısı olan Toprak ve Özgürlük (Zemlya i Volya), halka doğru kampanyasının
yarattığı hayal kırıklığının etkisiyle 1879 yılında fikri ve taktik hususlarda ikiye
bölünür, bu ikili ayrı güzergâhlara saparlar; gariptir ki Zasuliç daha sulhperver Kara
Paylaşım’ın önder kadrosu içinde yer alırken, Vera Figner bir çeşit Rus blanqist
örgütü gibi hareketi seçen Halkın İradesi (Narodnaya Volya)nde yer alır. Figner 1881
Şubatında çar II. Aleksandr’ın bombalı bir suikastla öldürülmesinin tertipçileri
arasındadır. Çarlık polisi tarafından 1883’ün 10 Şubatında tutuklanarak yargılanır,
önce idam daha sonra müebbet hapis cezasına çarptırılır. 20 yılını Petersburg
yakınlarındaki bir adada; mahpushane olarak kullanılan Shlisselburg kalesinde
hapiste geçirir.22
Vera Finger’in heroik-mistik bir figür olarak dâhil olduğu Rus narodnik hareketinin
yaşanmış hikâyesi aslında sosyolojinin fikri nasıl etkilediğinin ilginç bir örneğiydi.
Henüz Marks’ı okumamışlardı, eğer okusalardı onun gösterişli tedhiş eylemleri ile
1830’ların Paris’inde devrim yapacaklarını farz eden Blanquist fesadçılar için
‘devrimin simyacıları’ diyerek alay ettiğini görecekler fakat bu onları yollarından
vazgeçirmeyecekti (Blanqui ismi gerek İştirak ve gerekse Kurtuluş mecmualarında
geçer!).
1908 yılında Petersburg’dan yüzlerce kilometre uzakta, Selanik’te ise Vera Figner bir
İttihat ve Terakki kurucusunun mesaisine konu olacaktı. 1326 (1910) tarihinde ikinci
baskısı çıkan ve üstünde ‘Hâsılât-ı safiyesinin nısfı Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyetine
Aiddir.’ Selanik baskılı, 45 sayfalık bir kitabın başlığı ‘Rus İhtilal Cemiyetine Mensub
Bir Kadının Hayatı’ muharriri/ yazarı G. Saviç, mütercimi Kazım Nami (Duru)dir.
Yazar G. Saviç hakkında herhangi bir malumata rastlanmamaktadır. Saviç soyadına
bakılırsa onun Bulgar olma ihtimali, Rusya’ya tahsile giden Bulgar gençlerinden
olma ihtimali ve İttihat ve Terakki ile yakın münasebeti olan Makedonya iç devrimci
Örgütü ile münasebeti olma ihtimali söz konusu olabilir. Mütercim K. Nami ise,
bilindiği üzere, gibi 1906’da Selanik’te teşekkül eden hafi ‘Osmanlı Hürriyet
Cemiyeti’nin 10 kişilik kurucu heyetinin (yedisi asker üçü sivil) 6 numerolu üyesidir.
Kâzım Bey o sıralar Selanik Üçüncü Ordu müşiriyeti yaveri ve yüzbaşıdır; ‘Mösyö
Nami, Post Restant, Fransız- Salonik’ adresine Avrupa’dan gizlice getirilen ‘evrak-ı
muzırra’yı teslim alan kişi Kazım beydir.23 Nâmi (nâm sahibi, şöhretli), anlaşılacağı
Beş Kız Kardeş, s. 56.
a.g.e., s. 91.
23 Ziya Şakir, İttihat ve Terakki Nasıl Doğdu?, 1, İstanbul: Akıl fikir yay. 2014, s. 165,169. Ayrıca
bkz, Tarik Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, İkinci Meşrutiyet Dönemi, İstanbul: Hürriyet
yay. 1984, s. 21-22. Halil Menteşe’nin aktarımına bakılırsa Talat bey/Paşa Meşrutiyetin ilanından
21
22
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üzere, Kazım beyin sultanın hafiyelerinden kurtulmak için kendine yakıştırdığı
müsteardır. Kazım Nami İttihat ve Terakki’nin silah ve kalemi, daha doğrusu zabit,
muallim, muharrir ve teşkilatçılığı şahsında cem’ etmiş ilk azalarından biriydi24
Asker bir babanın Üsküdar doğumlu oğlu Mehmet Kazım (Nami Duru), 1891’de
Askerî Rüştiye’den mezun olduktan sonra Manastır Askerî İdadisi ve İstanbul
Harbiye Mektebi piyade sınıfından diplomasını almış, Tiran redif taburundaki ilk
görevi esnasında İttihat ve Terakki Cemiyet’ine katılmış, askerliğinin yanı sıra
muallimlik yapmış, Fransızcasını ilerletmiş ve Arnavutça öğrenmişti. 1908
Kasımında ilk baskısı çıkan Saviç’in Rus İhtilal Cemiyetine Mensub Bir Kadının Hayatı
(45 sayfadır) mütercimi sıfatıyla karşımıza çıkan Kâzım Nâmî bey kitabın iç kapağına
çerçeve içinde bir ithaf cümlesi yazmıştır: ‘İhvân-ı Muhtereme-i Cemiyet’e’. İlk sayfa ise
Kazım Nami Bey’in takdim yazısıdır.
‘Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Efradından Olan Muhterem Kardaşlarıma Bir İki Söz:
Bu eseri, Bundan yedi sekiz ay evvel, mahzâ sizin için tercüme etmiş, fakat Paris’deki
matbaamızın pek çok işleri olduğundan gönderib de tab’ettirememiş idim.
Lehü’l-hamd, milletin müştâk olduğu hürriyet güneşi, ahrâr-ı milletin mesai-i ta’b-ı nâpezîriyle, büründüğü radde-yi kesif-i zulmetten kurtularak neşr-i envâr-ı füyûzat ediyor.
Efrâda telkin-i hiss-i fedâkârî maksadıyla tercüme edilen bu eser bugün de büyük bir merak
ile, büyük bir hiss-i takdirle okunabilir.
Korkarım ki tercümedeki adem-i rüsûhum, eserin kıymet-i hakikiyesini tenzil etmiş
olmasın.
Selanik: 18 Ağustos1324/ Kazım Nami’,

Onun hürriyeti övdüğü satırlar; ‘milletin müştâk olduğu hürriyet güneşi, ahrâr-ı milletin
mesai-i ta’b-ı nâ-pezîriyle, büründüğü radde-yi kesif-i zulmetten kurtularak neşr-i envâr-ı
iki buçuk sene kadar evvel bir yaz günü Selanik Millet bahçesinde ahbaplarıyla sohbet ederken
‘Arkadaşlar, gazete ve mecmualar dağıtmak ve okumakla bu iş bitmez. Bir cemiyet kuralım, efradımız
çoğalınca İstanbul’a gidip Sultan Hamid’i öldürelim, meşrutiyeti istirdada teşebbüs edelim’ teklifinde
bulunur. Birkaç gün sonra Yüzbaşı Ömer Naci merhuma şehir haricinde bir ev kiralanır. Orada.. on
arkadaş toplanırlar. Osmanlı Hürriyet Cemiyetini kurarlar.’ Halil Menteşe’nin Anıları, İstanbul:
Hürriyet Vakfı yay. 1986, s. 121. Cemiyetin on kişilik kurucu heyetinden bir diğer isim olan
Mithat Şükrü’nün anılarında mezkûr toplantı ‘Beş Çınar’ bahçesinin çınar ağacının altında
Olimpos biralarını yudumlayıp Selanik’in meşhur gurubunu seyrederek yapılmıştır. İsimler
aynıdır. Bunun için bkz. Mithat Şükrü Bleda, İmparatorluğun Çöküşü, İstanbul: Remzi kitabevi,
1979, s. 21-22; Kazım Nami Duru, Hatıralar, İttihat ve Terakki/Cumhuriyet Devri/Makedonya
Hatıraları, Ankara: Altınordu yay. 2017, s.19-21. Makedonya’da şiddet ortamı, isyanlar,
komitecilik faaliyetleri ve Jön Türk hareketinin gelişimi hakkında bir Osmanlı zabitinin risalesi
için bkz. Şemseddin, Makedonya: Tarihçe-i Devr-i İnkılap, İstanbul: Artin Asadoryan Matbaası
1234.
24 Kazım Nami Duru hakkında bkz. Ali Birinci, ‘Kazım Nami Duru’nun Hayatı ve Eserleri’,
Tarihin Alacakaranlığında-Meşahir-i-Meçhuleden Birkaç Zat- 2, İstanbul: Dergah yay, 2010, s. 306336.; İ. Arda Odabaşı, ‘İttihatçılar İçin Muhterem ve Ulvi Bir Kadın: Narodnik Devrimci Vera
Figner’, II. Meşrutiyet Basınında Halkçılık; Köycülük, Sosyalizm, İstanbul: Dergah yay. 2015, s. 294311. Arda Odabaşı’nın incelemelerinin bilhassa Selanik merkezli, basın, fikir ve siyaset hayatına
dair ciddi katkılar sağladığını belirtmek gerekir. Yazarın yukarıda zikredilen kitabında
topladığı makalelerinden başka gene ilginç bir sima olan Rasim Haşmet’e dair bir kitabı da
vardır: Osmanlı’da Sosyalizm, Türkçülük ve İttihatçılık- Rasim Haşmet Bey-, İstanbul: Kaynak yay.
2011, 358 sayfa. Selanik’in renkli ve çok yönlü bir diğer figürü için bkz. İbrahim Şahin, Selanik’li
Fazlı Necib’in Hayatı ve Eserleri, Ankara: Bilge yay. 2004.
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füyûzat ediyor’ C. Schmitt’in ifadesiyle yeni ‘siyasi ilahiyat’ın Osmanlı edebi retoriği
vasıtasıyla takdim ve vaazının örneğidir.
G. Saviç’in eserinin Kazım Nami diliyle çevirisinde de aynı ilahiyat karşımıza çıkar;
sanki övülen bir din dervişi ve ortaçağ şövalyesidir ‘Kâri’e pek yabancı gelen Vera
Figner namı, Rusya’da en malum ve en muhtrem isimlerdendir. Mâ-fevke’l-beşer bir
cesaretin, terk-i mâsivânın mürâdifidir; ruh-ı kahramaneye has bir sekînetle tahammül
olunan medîd bir mazlûmiyeti, bir müddet beri de ehliyeti tasvir eder.’ (s. 5)
Kazım Nami gibi eli kalem tutan mühim bir İttihat ve Terakki üyesinin Halkın
İradesi adlı Rus sosyalist tedhiş örgütünün militanı Vera Figner’e dair bir kitabdan
haberdar olup onu tercüme etmesinin sebep ve saikleri nedir? Nasıl ki Hobsbawm’ın
1875 itibarıyla başlattığı imparatorluk çağı, kapitalist-endüstriyel kurum ve
girişimler etrafında işleyen bir küreselleşme yarattıysa, benzer bir şekilde birbiriyle
irtibatlı merkez ve alt bölgeler arasında da muhalif ve seyyal bir uluslararası bir
iletişim/etkileşim şebekesi yaratmıştır. Bir kere, Kafkasya ve Balkanların Rusya ve
Avrupa merkezlerinden gelen dalgalara ve karşı tepkilere en açık bölgeler olduğu
söylenebilir. E. H. Carr’ın Romantik Sürgünleri’nde anlattığı Avrupa başkentlerinde
cevelan eden genç Rus ihtilalcileri, aslında bütün 19 yüzyıl boyunca hayatlarını bir
‘aktif ütopya’nın emrine veren, eski rejimin geleneksel rollerini ret eden (her biri
sonraki hayatlarını ailesinden uzak ve bağımsız sürdüren) bütün Jön hareketlerin
ortak hikâyesinin temsili özneleriydiler. 1820’lerin Carbonari, Filiki Eterya,
Dekabristler ve 1830’lar Paris’inin blanquist Societe des Amis du Peuple, Societe des
saisons gibi dar, hafi ve şiddet taraftarı örgütlerinin25 üyeleri ile Bakunin, Garibaldi
gibi tek kişilik seyyal devrimciler 19. yüzyılı demiryolu, buharlı gemiler ve sanayi
fuarları kadar yansıtırlar. Büyük batı başkentlerinin dışında yer alan alt-periferik
bölgeler açısından Selanik, Odesa, Beyrut, Tiflis, Bakü gibi otokrat idarenin
kontrolünün zayıf, Avrupa merkezleriyle iletişimin güçlü ve nüfusun kozmopolit
olduğu liman ve sanayi merkezleri olan kentler devrimci potansiyelleri itibarıyla Jön
hareketlere daha fazla imkânlar sunuyorlardı. Diğer yandan kavimlerinin
istisnailiklerine vurgu yapan volkist milliyetçiliklerin, yabancıların yolunun
düşmediği kendi taşralarında değil kozmopolit merkezlerde teşkilatlanması o çağın
bir ironisiydi. Netice olarak Selanik’in 1908 Osmanlı meşruti devriminin merkezi
adreslerinden biri olması bu ‘alt-yapı’ ile Balkan mümkün olmuştu. Selanik ve diğer
Balkan vilayetleri fazladan Mürzteg programının gösterdiği gibi düvel-i muazzama
ilgisine ve Ömer Seyfettin hikâyelerinin tasvir ettiği kanlı komite tedhişine şahitlik
ediyordu.26 Hakkında bilgi bulun (a)mayan, isminin Slav çağrışımlarından hareketle
1830’lar Paris’inde geniş kitleler yerine görece küçük ve aktif devrimcilerin gösterişli
eylemleriyle ihtilal yapmayı düşünen-Marks’ın ‘devrimin simyacıları’ diyerek küçümsediği
Louis-Auguste Blanqui (1805-1881) önderliğindeki cemiyetler için bkz. Murray Bookchin,
Fransız Devriminden İkinci Enternasyonale.., s. 90- 96. 1789-1848 dönemi Avrupa’sının atmosferine
dair popüler-renkli bir anlatı için Adam Zamoyski, Phantom Terrör, The Threat of Revolution and
the Repression of Liberty 1789-1848, London: William Collins, 2014.
26 Balkanlarda İttihat ve Terakki teşkilatının güç ve yaygınlık kazanmasını açıklarken,
Cemiyet’in Rumeli’nin kaybından endişe duyan ve bilhassa Bulgar komitelerinin şiddetine
maruz kalmış yerli Müslüman ahalinin milli mukavemetini temsil etmesini de hesaba katmak
gerekir. Bunun için bkz. Gül Tokay, Makedonya Sorunu: Jön Türk İhtilalinin Kökenleri 1903-1908,
İstanbul: Afa yay. 1996. Bunun bir örneği, Necati Cumalı’nın yarı-otobiyografik romanında ,
25
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muhtemelen bir Bulgar sosyalisti olan yazar G. Saviç, Bulgar devrimci örgütlerine
ilham veren Rus narodnik hareketinin önemli bir kadın figürüne -Vera Figner-dair
gene muhtemelen Fransızca (mütercim Türkçeden başka sadece Arnavutça ve
Fransızca bilmektedir) bir eser kaleme almış ve kendi çarına, ‘Müstebid Sultan’a’
karşı mücadele veren Selanik İttihat ve Terakki kurucularından Kazım Nami Bey bu
kitabı cemiyetteki kardeşlerine, satıştan gelen kârın yarısı Cemiyet’e verilmek üzere
çevirmiştir.
Kazım Nami Bey, Figner’in şahsında istibdada karşı fedakârca mücadele eden
Resneli Niyazi’nin Rus kadın versiyonunu bulmuş olmalıdır. Çünkü o da çar
otokrasisine karşı kadın olduğuna aldırış etmeksizin kavgaya girişmiştir. Her
ikisinde ortak nokta kötülüğe karşı iyilik, günaha karşı sevap, hesapçılığa karşı
sahihlik adına modern başkaldırıdır. Narodniklerin köylü sosyalist programı ihmal
edilmiştir. Keza Rus narodniklerine dair bilgi ilkin Selanik’te karşımıza çıkmaz;
Azeri Hüseyinzade Ali onların gizli haberleşme usullerinden 1899 yılında Mekteb-i
tıbbiye’deki arkadaşlarına bahsetmiş, Ahmed Agayef Tiflis cimnazyumunda
okurken sürgün narodniklerinden biri onun hocası olmuştu. Daha sonra 1913-1914
yıllarında Celal Sahir’in idaresinde 52 sayı çıkan Halka Doğru dergisinin başlığı bile
1874 Rus narodnik kampanyasını doğrudan hatırlatır ve fakat Osmanlı popülizmini
sadece narodnik ilhamdan ibaret görmek yanıltıcıdır. 27
5-İnebolu’da Spartakistler
1921 Ocak ayında İtilaf işgalindeki İstanbul’da esaret zilletine katlanmak yerine
Ankara’ya geçmeyi tercih eden 20’li yaşlardaki dört şair Yeni Dünya vapuruna
binerek önce Zonguldak ve devamında İnebolu’da konaklamışlardır. İnebolu’da
Kuva-yı milliyenin bir istasyonu vardır ve burada görevli Ayın-Pe (askeri polis)
Ankara’yla telleşerek kimlerin Anadolu’ya geçeceğine karar vermektedir.28 15 gün
kadar sürecek bu mecburi bekleme zarfında İnebolu’nun başka bir köşesinde, geniş
bir evin odasına yerleşen garip insanlarla karşılaşırlar. Gariplikleri görecelidir ve
şairlerin gözündendir; zira onlar daha önce hiç adını duymadıkları bir takım
ecnebilerin bilhassa Almanların ismini telaffuz etmektedirler; Karl Marks, Engels,
Kautsky, Karl Liebknecht, Roza Lüxemburg gibi. Boynunda kırmızı fularla dolaşanı

Florina çarşısında manifutaracılık yapan sessiz ve pek mütevazı-‘namazında niyazında, elinden
Kur’an düşmeyen’- babasının evlerinin selamlığını genç subayların cemiyete kabul merasiminin
yapıldığı gizli bir karargâha dönüştürmesidir. Necati Cumalı, Makedonya 1900, 12 baskı,
İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2005, s. 12-17. İ. Ve Terakki’nin 1906 sonrası Makedon
örgütleriyle ilişkileri hakkında Mehmet Hacısalihoğlu, Jön Türkler ve Makedonya Sorunu 18901918, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008, s. 151 vd.
27 Mehmet Özden, ‘Bir Halkçı Münevverler Platformu: Halka Doğru Dergisi 1913-1914’, Milli
Folklor, 89 (2011), s. 109-119.
28 İstanbul’dan Ankara’ya uzanan bu yolculuğun hikâyesi Nazım Hikmet’in oto-biyografik
esintiler taşıyan romanında -isimler değiştirilerek, şair sayısı dört değil üç olacak şekildeanlatılmıştır. Nazım Hikmet, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim, 20. baskı, İstanbul: YKY, 2017, s. 42
ve devamı. Gerek Va-Nu ve gerekse N. Hikmet’in iki kitabı sadece ‘Spartakist’ anlatısı
içermekle kalmaz, zamanın Anadolu’sundan insan manzaraları sunarlar. Yunan ordusunun
Kütahya-Eskişehir muharebelerinde ilerleyip Ankara’nın düşmesi ihtilali belirince, Bolu
sultanisinde resim hocalığı yapan Nazım Hikmet, Va-Nu ve Mutasarrıf, Bolu’ da Bolşeviklik
ilan edip Rusların yardımıyla Ankara’yı kurtarma planları yaparlar! Yaşamak Güzel.., s. 64-66.
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gençlerin cahillikleriyle güzelce alay etmektedir; ev ziyaretlerinde ilkin ‘buyurun
şairler’ diye karşılanan gençler bir dahaki buluşmada ‘Buyurun Cahiller’ eşliğinde
odaya buyur edilmektedirler. Bunlar kendisinin sosyalist olmadığını beyan eden
Nafi Atuf (Kansu), ile Vehbi (Prof. V. Sarıdal) Bıdıbıdı Servet (Profesör Servet Berkin)
ve kırmızı kaşkolla gezen ise Eğinli bir eşrafın oğlu olan Sadık Ahi beydir. Sadık Ahi
İnebolu’daki gezilerinde dalgalı saçlı şaire ‘böyle kızıl bir boyun atkısı takıp ihtilal
nutukları söylemek, ihtilal şiirleri okumak senin tipine ve manevi bünyene ne kadar
yakışacaktır Nazım’ demektedir. (Bunlar savaş esnasında Almanya’da teşekkük eden
18 kişilik Türk spartakist cemaatinin Berlin ve İstanbul dışındaki, Anadolu’ya
geçmeye çalışan üyeleridir.) Bu yaşanmışlığı bize aktaran Vala Nurettin ve alıntıda
adı geçen Nazım, Nazım Hikmet’tir, o vakte kadar Mevlevi ve milliyetçi Nazım
Hikmet’in ilk defa sosyalizme tesadüf etmesi de bu taşra kasabasında olmuştur
(Diğer iki genç hececi şair ise Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel’dir ve biri
Alemdar’da yazı yazdığı diğeri de Damat Ferit’ten nişan aldığı için İnebolu’dan geri
döndürüleceklerdir. Bilgiç ve sarkastik büyükler ise kendilerine Spartakist29 adını
yakıştıran Almanya’da tahsil için bulunmuş Osmanlı gençleridir.30 Savaş ve devrim
onları Almanya da yakalamıştır. Harb-i Umumi’de silah arkadaşlığının
güçlendirmek adına Alman ulemasından Dr. Ernest Jackh’in teklifiyle ve Enver
Paşa’nın iştirakiyle 1915 Ekim’inde bir Türk-Alman Dostluk Cemiyeti kurulmuştur.
Cemiyet bir yıl içinde/1916 senesi Osmanlı tebaasından iki yüzü aşkın orta mektep
talebesini Alman şehirlerine okumak için göndermişti.31 Almanya’da doktora
yapmak için bu sıralar Bahriye mektebinde hocalık etmekte olan Paşazade bir
muallim yeni evlenmiştir ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa hem gelinin ve hem de
damadın ailelerini yakinen tanımaktadır. Yeni evlilere Almanya’da iki aylık bir
balayı hazırlar ve 1918 de Dersaadet’ten yola çıkılır. Fakat geri dönüş 11 ay sürer.
Almanya’da 11 aylık mecburi ikamet süresinde 9 Kasım 1918 devrimi Kayzer

29 Spartakistlerin ilkin ‘Spartakis Birliği’ (Spartakusbund) ismi altında örgütlenmeleri Alman
Sosyal Demokrat Partisi (SPD)’nin savaş taraftarı politikasına karşı çıkan ve kendisi de
Reichstag’da SPD milletvekili olan Karl Liebknecht’in bürosunda 1916 Ocak ayında toplanan
kongrede geçekleşmiş, içlerinde Kautsky ve Bernstein’in de bulunduğu daha radikal sosyal
demokrat milletvekilleri SDP çoğunluğu tarafından ihraç edilince, onlar da 6-7 Nisan 1917’de
Gotha’da Alman Bağımsız Sosyal Demokrat Parti (USDP)’yi oluşturmuşlar ve Spartakis örgüt
de onlara iltihak etmiştir. Spartakisler 30 Aralık 1918’de bu kez USDP’den ayrılarak Alman
Komünist Parti (KPD-Kommunistische Partei Deutschlands)sini kurmuşlar, takip eden hafta
içinde çıkan Spartakis ayaklanmasının (5-6 Ocak 1919) yenilgiye uğraması üzerine KPD’nin iki
önemli lideri K. Liebknecht ve Rosa Lüxemburg freikorpslar tarafından öldürülmüşlerdi. 5 yıl
süren kalkışma, nümayiş ve işgallere rağmen Almanya’da devrimin Rusya’dakine benzer bir
idareye yol açmamasının sebeblerini, bolşevik tarzı bir sosyalizme karşı duyulan ortak endişeyi
paylaşan SDP lideri (ve Weimar Cumhuriyeti başkanı) F. Ebert ile General Groener’in istikrarlı
işbirliğinde ve alman proleryasının fabrika kültürü ve disiplinine dayalı ‘muhafazakâr’ siyasi
kültüründe aramak gerekir. (M. Bookchin, Spartakistlerden.., s. 17-94; ) Kiel’deki Alman harp
gemileri mürettebatının, İngiliz donanmasına saldırı emrini dinlemeyerek 30 ekim 1918 de
isyan etmeleriyle başlayan Alman devriminin özet anlatımı için ayrıca bkz. Christopher Clark,
Iron Kingdom, The Rise and Downfall of Prussia 1600-1947, Penguin Books, 2007, s. 619-640
30 Vala Nurettin, Bu Dünyadan Nazım Geçti, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1969, 2. Baskı, s.56-62.
31 Aytaç Yıldız, Üç Dönem Bir Aydın: Burhan Asaf Belge (1899-1967), İstanbul: İletişim yay, 2011, s.
34-35.
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Wilhelm’i Hollanda’ya sığınmaya mecbur eder, cumhuriyet ilan edilir, sokak ve
fabrikalar devrimci nümayişlere sahne olur. Geleceğin Türk Ocakları başkanı
Hamdullah Suphi Bey bütün bu olaylara Cemal Paşa’nın lütfuyla bulunduğu
Berlin’de şahitlik eder.32 O sırada Almanya’da Werner Sombart nezaretinde doktora
tezi hazırlayan Vedat Nedim Tör ile Nurullah Esat (Sümer) ve Vehbi (Sarıdal) da
bulunmaktadır. Berlin’deki Türk kolonisi Kanstrasse no 8 de (Lozan ve Cenevre’de
Osmanlı talebelerinin kurdukları Türk Yurdu Cemiyetleri gibi) bir Türk Kulübü
kurup, başkanlığa Hamdullah Suphi’yi sekreterliğe de Mehmet Vehbi beyi
seçmişlerdir.33 Berlin’deki Türk Kulübü daha sonra Alman devrimi merkezli
tartışmalarda milliyetçiler ve sosyalistler olarak bölünmüşlerdir. Sosyalistler Türk
Kulübünde işçiler için gece dersleri düzenleyip bir İşçi Derneği de kurmuşlardır. Bir
kısmı da sokak gösterilerinde, barikatlarda yerlerini alarak Alman devrimci
milisleriyle saf tutarlar.34Almanya’da sosyalizme meyleden Türk gençlerinden-Hilmi
Hakkı ve Ethem Nejad başta olmak üzere- bazıları 1918 sonbaharında Türkiye İşçi ve
Sosyalist Partisi (Arbeiter und Bauern Partei der Turkei) kurmuşlardı.35 Şimdi Berlin
sosyalistleri arasında yer alan Ethem Nejat ve Mustafa Nermi Bey ise 1908 meşruti
devrim yıllarında Türk milliyetperverleridir. Diğer yandan, Türkiye ve Almanya’da
vaziyetin kötüleşmesi üzerine 1919 yılında Almanya’daki Türk öğrenci, subay ve staj
için gelen imalat-ı harbiye ustabaşı ve işçilerinin Türkiye’ye dönüşlerinin
ayarlanması için sefir Rifat Paşa herkesi Berlin’deki Osmanlı sefaretinde toplar.
Onları Türkiye’ye götürmek için Akdeniz gemisi Hamburg limanına demirlemiş
bulunmaktadır. Bu çevrenin bir kısım üyeleri gemiye binmeden hemen önce 1 Mayıs
1919 tarihinde tek sayı çıkan (bir ve ikinci sayılar bir arada) Türkiye İşçi ve Çiftçi
Partisi’nin naşir-i efkârı olarak Kurtuluş isimli bir sosyalist mecmua yayınlar.36
Akdeniz gemisi ile türlü badirelerden sonra 19 Mayıs 1919 da İstanbul’ ulaşır.
Kurtuluş çevresinin bir kısım üyeleri İstanbul’da dergiyi aynı isimle 5 sayı daha
çıkaracak (ilk sayı 20 Eylül 1919-son sayı 19 Şubat 1920), diğerleri ise Milli
mücadeleye katılmak üzere Ankara’ya doğru yola çıkarlar. Vala Nurettin ve Nazım
Hikmet’in İnebolu’da tesadüf ettikleri renkli ve bilgiç spartakistlerden bazıları

Mustafa Baydar, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Anıları, İstanbul: Menteş kitabevi, 1968, s. 42-46.
Tunçay, s.293.
34 Tevetoğlu, Almanya’daki Türk sosyalistlerinden bir kısmının Alman Sosyal Demokrat Partisi
(SDP) ve bazılarının da Spartakistlere katıldığını ve hatta 1919 Mart spartakist ayaklanmasında
birkaçının öldürüldüğünü belirtmektedir. Tevetoğlu, s. 83-84. (Spartakist ayaklanma Mart değil
Ocak ayında tertiplenmiştir.)
35 Tevetoğlu, s. 83.
36 Kurtuluş mecmuasının tamamı –Berlin üniversitesinde felsefe okuyan ve 24 yaşında
veremden ölen Lemi Nihat’ın Hortlak hikâyesi hariç-sadeleştirilerek ve Rasih Nuri İleri’nin 15
sayfalık Önsöz’üyle Anadolu yayınları (İstanbul) tarafından yayınlanmıştır-297 sayfa. (Türk
soluna dair birçok ilginç ve detaylı birçok kitabı olan Rasih Nuri İleri’nin kendisi ve ailesi de bir
araştırmaya konu olabilir. Babası TİÇSP üyesi olan Suphi Nuri İleri’nin amcası ‘batıcı’ Celal
Nuri İleri’dir ve soyadları iki kardeşin 1 Ocak 1918 de ortaklaşa çıkardıkları İleri gazetesinden
gelmektedir.) Kurtuluş dergisine dair son inceleme Stefo Benlisoy’un kaleminden çıkmıştır:
‘Türkiye’li Spartakistler ve Kurtuluş Dergisi’, Mete Tunçay’a Armağan, (der. Mehmet Ö. Alkan, T.
Bora, M. Koraltürk), İstanbul: İletişim yay, 2007, s. 461-497.
32
33
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bunlardır.37 Bunlar Türk sosyalizmine dair öncü çalışmalardan zaten isimleri bilinen
ve fakat çoğu bugün unutulmuş portrelerdir. Kurtuluş dergisinin yazı kadrosuna
daha sonra partinin de başına geçecek olan Selanik doğumlu, Paris Tıp Fakültesini
birincilikle bitiren Dr. Şefik Hüsnü38 de katılacaktır. Kurtuluş yazı heyetinde
Sadrettin Celal, Şefik Hüsnü, Ethem Nejat, Reşat Nuri (Drago) gibi sosyalist isimlerin
yanı sıra İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Falih Rıfkı, Nafi Atuf gibi tarafsız kişilere de yer
vermekteydi. Keza mezkur sosyalist zümre içinde zamanla ‘münevver sosyalistler’
ile ‘ihtilalci sosyalistler’, Türkiye ile Komintern gerçeklikleri arasında kavgalar
yaşanacaktır..
Sonuç Yerine
Bu makalede isimleri geçen mekânlar, cereyanlar ve portreler, henüz istikrar
bulmamış rejimlerin, anarşist zamanların, bir velvele yaşayan kentlerin, fikrin ‘şahsi
ve muhterem’ olmaktan çıkarak politikleştiği, milliyetçilik, sosyalizm ve liberalizmin
takdim-tehire uğrayarak melezleştiği, gençlerin henüz devlet memuru olmadan önce
romantik -anarşist suretlere büründüğü zamanlardan izler taşımaktadır. Diğer
yandan devlet-i aliyye son savaşında Almanya yerine İngiltere ile müttefik olsaydı,
Berlin yerine Londra’da okuyacak olan Türk talebesi Türkiye’ye liberalizmi
getirebilir miydi? Cevabı hayli müşkil bu soru bir kenara konulursa, bu makalede
ismi geçen genç Türk münevverlerinin 1908-1921 sonrası politik sicilleri aşağıdaki
gibidir:
Vera Figner gibi ‘muhterem bir Rus kadını’nı Türklere tanıtan, Selanik ihtilal
teşkilatının on kurucusundan biri olan Kazım Nami bey, erken bir vakit askerlikten
istifa edip maarif vadisine girecek, içlerinde mürşit bildiği Ziya Gökalp’e dair bir
eserin de bulunduğu 50’ye yakın kitap yazacak, Duru soyadını aldıktan bir yıl sonra
‘1935’e Yüce Atatürk beni Manisa milletvekilliğine seçtirmez mi?’ cümlesiyle açıkladığı
gibi 1935-1943 yılları arasında mebusluk yapacak, şekere yapılan zammı uluorta
eleştirdiği için başbakan Saraçoğlu tarafından yeni dönem için aforoz edilecek,
Selanik ve İttihat ve Terakki yıllarını ise Atatürk etrafında şu cümlelerle
değerlendirecektir: ‘İttihatçılar vatan haini, kötü insanlar olsalardı, Büyük Atatürk,
Selanik’te sonradan İttihat ve Terakki ile kaynaşan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
kurucularından hocamız Naki’yi, Mithat Şükrü Bleda’yı, Edip Servet Tör’ü, İttihad ve

Berlin’deki Türk sosyalistlerine ‘spartakist’ denmesi, onlardan bazılarının Spartakistler dâhil
Alman solunun düzenlediği mitinglere katılması bir yana, muhakkak ki romantik bir
yakıştırmadır. Aksi olsaydı Kurtuluş dergisinde bunun izleri görülürdü. İlk sayısı Alman
spartakist önderler K. Liebknecht ve R. Lüxemburg’un öldürülmelerinden hemen sonra ve
üstelik Berlin’de çıkan Kurtuluş dergisinde bu hadiseye yer verilirdi. Bu iki isim ancak Kurtuluş
dergisinin İstanbul’da çıkan 3 üncü sayısında (Kasım 1919) yer bulabilmiştir: ‘Dünya bir yıl
içinde üç sosyalist bilgin ve önderi, o insanlığı sevenleri kaybettiğinden çok zarardadır. Geçen kışın
sonlarına doğru Alman sosyalist hareketlerinin en cevval ve ateşin uzuvlarından ünlü Libkneht ile
madam Roza Lüksenburg ve Kurt İster muhafazakâr ve İmparatorluğa tapan milliyetçiler tarafından
vahşi bir surette telef edilmişlerdi.’ Kurtuluş, s. 161.
38 Şefik Hüsnü’nün Kurtuluş’ un kapanmasını müteakip çıkan Aydınlık gazetesindeki yazıları
Gökhan Atılgan’ın sunuş’u ve Şeyda Oğuz’un çevirisiyle yenilerde yayınlanmıştır bkz. Şefik
Hüsnü, Toplumsal Sınıflar, Türkiye Devrimi ve Sosyalizm, İstanbul: Yordam Kitap, 2017. Şefik
Hüsnü’nün 1946 tevkifatında kendisini anlattığı ifadesi için bkz. Aclan Sayılgan, Solun 94 Yılı
1871-1965, Ankara: Mars Matbaası, 1968, s. 78-81.
37
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Terakki İzmir genel sekreteri Celal Bayar’ı, Ohrili Eyüp Sabri’yi, nihayet ben. Büyük Millet
Meclisi’ne alıp arkadaş edinir mi idi?’
İnebolu macerasının canlı tasvirini borçlu olduğumuz, Selanik valilerinden Nurettin
Paşa’nın oğlu, 1901 doğumlu Vâlâ Nureddin, Galatasaray Lisesi orta kısmından
mezun olduktan sonra bir müddet Viyana Ticaret Akademisinde okuyarak akabinde
Nazım Hikmet’le İstanbul’dan Moskova’ya doğru uzun bir yolculuğa çıkacak-bu
arada onun aslı Fransızca Sosyalist Enternasyonal marşını Türkçeye çeviren ilk kişi
olduğunu da hatırlamak gerekir- ve akabinde sosyalizm yerine roman ve gazetecilik
mesleğini seçecek, Akşamcı, Ayşe Duyar, Hatice Süreyya gibi müstearlarla fıkralar
kaleme alacak, içlerinde Katerina ve Baltacı (İstanbul, 1928), Aşkın Birinci Şartı
(İstanbul 1930), Karacaahmed’in Esrarı: Meşhur Polis Hafiyesi Yılmaz Ali’nin Maceraları
(1933), Hayatımın Erkeği (1939) gibi yirmiye yakın roman kaleme alıp on civarında
kitap çevirecektir. Refik Halid, Tan gazetesinin 22 Ocak 1941 tarihli nüshasında VaNu (ve R. Cevad Ulunay) için övgü ve sempati dolu satırlar kaleme alacaktır: ‘İkisi de
yüksek aile evladı, lakin kabuklarından sıyrılmayı bilen afacan İstanbul çocuklarıdır, maziyi
bütün adet ve ananeleriyle, hâli bütün kıymet ve eksikleriyle bilirler. İkisi de Galatasaray
sultanisi talebesindendirler, Şark ve Garb’ın kavşağında terbiye görmüşlerdir... Vâ-Nû’nun
yıllardan beri umumi menfaat namına verdiği nasihatler, yaptığı irşatlar şayet bir araya
toplansa, bir ‘kitap’ vücude gelir ve bunların tatbikine imkân bulunsa dünya cennete
dönerdi.’
Kırmızı fuları ve sosyalist nazariyatın kökenlerini ahi teşkilatına kadar götürmesiyle
dikkat çeken İnebolu spartakistlerinin en gösterişlisi Eğin eşrafından 1895 doğumlu
Binbaşı Hacı Hüseyin beyin oğlu, 1917-18 yıllarında Berlin Hukuk Fakültesinde
okuyan Sâdık Ahi, yurda döndükten sonra bir müddet Büyükada’da kasaplık,
memleketinde Belediye meclis üyeliği ve çiftçilik yapmış, sosyalizm/idealizm yerine
Kemalizm/realizmi seçerek yeni ideolojisiyle mütenasip şekilde soyadını Ahi yerine
Türklük ailesine devlet kararıyla katılan Eti olarak değiştirmiş ve 1946-1954 yılları
arasında iki dönem Malatya’dan CHP milletvekilliği yapmış ve 14 Mayıs 1957
tarihinde vefat etmiştir.
Soyadı gene zamanın Türk tarih tezinden izler taşıyan fakat Va-Nu’da ismi
geçmeyen Berlin sosyalistlerinden Nurullah Esat Sümer, 1899 yılında İzmir’de
doğmuş 1919 yılında Berlin Yüksek Ticaret Mektebini bitirdikten sonra 1922’de bu
kez Frankfurt Üniversitesinde iktisat doktorasını tamamlamıştır. Spartakistler
arasında Vedat Nedim’den sonra Almanya’da doktora yapan ikinci isimdir. (Aynı
çevreden Hamit Sadi Selen ise Viyana doktoralıdır.) Nurullah Esat Bey 1941 ara ve
1943 ve 1946 genel seçimlerinde CHP Antalya milletvekili olmuş, Saraçoğlu
hükümetinde Maliye Bakanlığı, İsmet Paşa’nın son başbakanı (İslamcı) Günaltay
kabinesinde ise Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Sümer, 1961 Anayasası
gereği oluşturan Cumhuriyet Senatosuna ise İstanbul CHP senatörü seçilmiştir.
Netice olarak eski zamanların milliyetçi ya da sosyalist gençlerinin kısm-ı azamının
nihai güzergâhlarında Kemalist bürokrata, devletin organik münevverlerine
dönüşmelerinin izahı için sadece fikir sosyolojisine değil siyaset sosyolojisi ve
psikanalize de ihtiyaç olduğu açıktır. Mardin’in belirttiği gibi, bu bir yere kadar
batılı/modern olmanın ilk bakışta fark edilmeyen zorluklarıyla ilgilidir. Türkiye’nin
her zaman kitabiyatı aşan, kendine özgü ve devlet merkezli, batılı formlar içinde
Osmanlı muhtevalar içeren bir hikâyesi olmuştur.
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Tatar edebiyatı klasiği, ansiklopedik bilim adamı, ünlü siyasetçi, Hizmet Kahramanı
unvanı sahibi Alimcan İbrahimov (1887-1938), XX. yy.ın otuzlu yılların sonuna kadar
Tatar dünyasında önemli rol oynayan, edebiyat ve medeniyet tarihinde derin iz
bırakan, o dönem edebiyatına farklı değerler katan önemli şahıslardandır. 1905 yılı
Birinci Rus inkılâbı etkisinde edebiyat dünyasına katılan İbrahimov’un tüm hayatı ve
çalışmalarında Tatar halkının bir asırlık tarihi yaşamı, millet hayatındaki hızlı
değişimleri, ruhi dünyasını saran hayalleri, sevinçleri ve geçirdiği hayat badireleri
yansımaktadır. Çok zor ve mücadele dolu hayat süren Alimcan İbrahimov,
kendisinden sonra çok zengin bir edebi miras bırakmıştır. “Otuz yıllık sanat
hayatında dört roman (Bězněñ Könner, Yeş Yörekler, Kazak Kızı, Tiren Tamırlar), üç
povest yani uzun hikâye (Tatar Hatını Niler Kürmiy, Kızıl Çeçekler, Ademner), yirmi
hikâye (Kötüçěler, Tabigat Balaları, Diñgězde, Merhümněñ Defterěnnen vb.), bir
piyes (Yaña Keşeler), sosyal alanda farklı dalları yansıtan düzineden fazla ilmî eser,
beş yüze yakın tenkit makalesi yazar. Türk halkları ve Tatar tarihini, toplumsal
kanunları, eğitimimizin geçmişini ve geleceğini konu alan çalışmaları onu sadece
Tatar aydınları arasında değil, ülke genelinde tanıtır ve ün kazandırır” (Minnullin,
2012, s. 7).
Güzel ve zengin tabiatlı Başkurdistan topraklarında doğup büyüyen yazar, edebiyata
1905 yılındaki İhtilal neticesinde ilgi duyar ve ilk olarak aydınlanma fikirlerini
savunan düzyazı eserleriyle başlar. “Zekiy Şekěrtněñ Medreseden Kuvıluvı” (Zeki
Öğrencinin Medreseden Kovulması) (1907) ve “Yeşler Heyatınnan Běr Levhe”
(Gençlerin Hayatından Bir Levha) (1909) isimli hikâyelerinde gericilik eleştirilir;
dünya bilimine, hürriyete susayan gençler öne çıkarılır. Ülkedeki tarihi değişimler,
milli şuurun uyanması etkisiyle yazarın özellikle 1910-1912 yılları arasındaki
eserlerinde ve tenkit makalelerinde milli ideal, milli tarih, hayatın anlamı, halka
hizmet etme, milli kültürü değiştirme, insan hakkı vb. meseleler ele alınır. İbrahimov
bu dönem için karakterli, fakat başka yazarlardan farklı olan kahraman anlayışını
öne çıkarır. “Araştıran, aydın idealleri ile gerçekliğe karşı duran, karanlık Tatar
dünyasında yaşamak istemeyen, içi karşıtlıklarla dolu kahramanlar.” yaratır
(Celeliyeva, 1976, s. 60). İnsanın kendisinde olan doğal özelliğini, yüce güç tarafından
verilen yeteneğini sadece özgür bir düşünce ile hayata geçirmenin mümkün
olduğunu ispatlamaya çalışır. Örneğin; Utı Süngen Cehennem (Ateşi Sönmüş
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Cehennem, 1911) adlı hikâyesinde, özgürlük düşüncesi, doğuştan gelen yeteneği ve
bilgiyi doğru kullanmayı, ilahî bir görev sayılan millete, halka hizmet etmeye
adamakla ilişkilendirilir. Başka bir eseri, XX. yy. başı Tatar toplumundaki milli ve
ruhi uyanışı sosyal ve psikolojik açıdan ele alan “Yeş Yörekler” (Genç Kalpler, 1912)
romanında milli felsefe romantik açıdan anlatılır. Yani Tatar milletini nasıl ilerletiriz
şeklindeki soruya o romantik sanatçılara has bir çözüm önerir: Milli müzik ve sanatı
geliştirip Tatar milletini kölelikten kurtarmanın mümkün olduğunu düşünür.
Doğuştan “müzik tutkusu” olan başkahraman Ziya, “Müziğimle Tatar’ın esas
ruhunu uyandırırım, paslanan yüreğini temizlerim ve onun zor kaderine bir yenilik
veririm, sisli ve karanlık hayatına bir ışık saçarım.” (İbrahimov, 1974, s. 293) diye
düşünür. Onun düşüncelerine göre, “Halkın ve bir kavmin ruhunu diriltme,
yüreğine can verme” müzik ve resim sanatından başka mümkün değildir.
Edebiyat alanında “Sanatın sanat için mi yoksa toplum için mi?” olduğu meselesi
hakkındaki tartışmalarda da Alimcan İbrahimov sanatın gayesini, milletin ruhunu,
halkın yüreğini açmakta görür. Albom Mönesebetě İle Běr-İkě Süz (Albüm
Münasebetiyle Bir İki Söz) makalesinde “Milletin köklerini halkın yüreğinde hiçbir
zaman yok edilmeyecek derecede güçlendirebilme; sadece milli müzikle, milli
sanatın olağanüstü kuvveti sayesinde mümkündür.” (İbrahimov, 1915, s. 29) fikrini
savunmaya devam eder. Milletin kaderini ve geleceğini bu gizi koruma gücüne sahip
olmada görür: “Sanat; yeni zamanın dinidir, büyük sanatkârlar; o dinin
peygamberleridir.” diyerek, sanatın ve sanatçıların toplumdaki ve milletin kaderini
belirlemedeki önemini yüceltir, idealleştirir.
Böylece edebi hayatının ilk döneminde (1907-1017) romantik prensipler aracılığıyla
yoğun bir şekilde milli problemleri, birey özgürlüğü meselesini yansıtan İbrahimov,
1917 Şubat Devrimini büyük bir sevinçle karşılar. Şubat devriminden sonraki
demokratik değişimlerden faydalanarak, Tatar toplumunda yeniden güç kazanan
milli bağımsızlık hareketine katılır. İbrahimov, Tatar ve Başkurt Müslüman sosyalist
inkılâp partisinin düzenleyicisi ve yöneticisi olarak, çok aktif faaliyetler içinde
bulunur. 1-11 Mayıs Moskova’da ve 16 Temmuz-2 Ağustos Kazan’da düzenlenen I.
ve II. Tüm Rusya Müslümanlar kurultayında sunumlar yapar. Bildiğimiz üzere, bu
kurultaylarda Rusya’da yaşayan Türk halklarının, özellikle Tatar ve Başkurt
Türklerinin müstakil devletini kurma çabası başlatılır. Fakat 1917 Ekim İhtilalından
sonra iktidara gelen Bolşevikler, İdil boyundaki milli hareketi dağıtır ve Ayaz İshaki,
Sadri Maksudi, Fuad Tuktarov, Zakir Kadıyri vs. gibi milli liderler topraklarını, ana
vatanını terk etmek zorunda kalırlar. İbrahimov ise, sosyalist hareketten ayrılır ve
Rusya emperyalizmi halklarına sosyal eşitlik, milli özgürlük, işçi ve çiftçiye “mutlu
gelecek” vaadinde bulunan Bolşevikler tarafına geçer. Sovyetlerin ideolojisine
güvenen ve bu ideolojinin başka azınlık milletlerle birlikte Tatar milletini de
bağımsız ve mutlu bir hayata götürecek tek yol olduğuna inanan A. İbrahimov, yeni
sisteme yürekten hizmet itmeye başlar. 1917-1918 yıllarında Millet Meclisine ve
Kurucu Toplantısına milletvekili olarak seçilir. 1917 yılın aralık ayında Kurucu
toplantı üyesi olarak Petersburg’a gelir ve Sovyet hükümeti kuruluşlarında aktif
çalışmaya başlar. Ayrıca Mullanur Vahitov ve Şerif Manatov ile birlikte Merkezi
Müslüman Komiserliğini kurar (Hesenov, 1974, s. 8). Komiserliğin ana amacını milli
devletçiliğin kalkınmasında gören İbrahimov, ilk olarak Tatar-Başkurt
Cumhuriyetini kurma fikrini teklif eder. Bu ideayı gerçekleştirmek yolunda çok çaba
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gösterir, birkaç kez Stalin ile görüşür, Tatarlar ve Başkurtlar arasında propaganda
yürütür. Fakat kardeş halkları bir devlet sınırları içinde toplama fikri gerçekleşmez,
Grajdanlar yani İç savaşın sonuna doğru Politbüro bu propagandayı yasaklar
(Tahirov, 2012, ss. 16-17). Bütün bunlara rağmen İbrahimov’un çabaları boşa gitmez,
1920 yılın 27 Mayıs tarihinde Tataristan Cumhuriyetinin kuruluşu ilan edilir.
İbrahimov, dönemin siyasi koşulları çerçevesinde hareket etmesine rağmen, yine de
Sovyet strüktürü için güvenilir biri olarak kabul edilmez: bütün hal ve hareketleri
rejim tarafından kontrol altında tutulur. Örneğin; yazarı takip eden ajanlardan
birinin değerlendirmesine göre: ”Tüm yabancı küçük milletler demokrasisi ve onlar,
sosyalistler, Rusya inkılâbının uluslararası değerini anlamıyorlar, onlar bu inkılâbın
tüm dünya faydası için değil, sadece şahsi kaprisleri ve dar menfaatleri için yapılmış
diye düşünürler. Rusya inkılâbının temel düzenleyicisi Rus proletaryası olmasına
tler Birliğinin ideolojisinin temel kuramının başarılinkılâbını kendi kaprislerine
bağlamakta ve ortaya çıkmış bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Rusya inkılâbının
zayıf tarafı da buradadır. Bu zayıflık için suçlu olanlar, yabancı küçük millet
demokrasisi yöneticileridir” (İbrahimov, 2012, s. 82). 1918 yılında yazılan rapordan
Müslüman ve milliyetçi sosyalist İbrahimov’un, “milli menfaatleri düşünen” yönetici
olarak, proleteri için korkunç ve zararlı olan önemli figürlerden biri olduğu
anlaşılmaktadır.
İbrahimov, siyasi çalışmalarıyla birlikte gazetecilik işini de yürütür. İnkılâp
görüşlerini topluma daha etkin bir şekilde iletmek amacıyla 1918-1919 yılları
aralığında Çolpan adında gazete yayınlar. Bunun yayında 1919 yılında farklı
kılıklara girerek, Sovyetlerin en büyük düşmanlarından sayılan Amiral Kolçak’ın
ordusu egemenliğinde bulunan Doğu bölgesine casus olarak gönderilir. Düşman
cephesinde geçirdiği 4 ay içinde o bu bölgedeki halkın nabzını yoklar, onların ve
askerlerin Kızıl Ordu’ya, Sovyetlerin ideolojisine ve Kolçak’a olan bakışını öğrenir.
Başkurdistan’dan Sibirya’ya kadar olan toprakları gezen İbrahimov, cephedeki
gerçek olayları, farklı düşünceleri ve sıkıntıları görür (Gaynetdin, 2007, ss. 144-149).
Burada gördüklerini Düşmanlar Arasında 4 Ay isimli makalesi ( Kızıl Yav (Kızıl
Hücüm, 1919) ile Yaña Kěşěler (Yeni İnsanlar, 1920) dramında, Kızıl Çeçekler (Kızıl
Çiçekler, 1922) adındaki uzun hikâyesinde anlatır.
Yeni İnsanlar isimli dramının temelinde, o döneme has olan üst ve alt yani kızıllar
(Bolşevikler) ve beyazlar (zengin, eğitimli tabaka) çatışması olarak adlandırılan
karşılık yatmaktadır. Köy zengini Hayri ile kızıl komutan Batırhan arasındaki ana
çatışma, ülke genelindeki sınıflar çatışmasının bir yansıması olarak algılanır. Eser
kahramanlarının karakter özellikleri de sosyalist gerçekçilik metodu kısalarında
hangi sınıftan olduklarına göre nitelendirilir. Mesela; köylüleri sömürerek hayat
sürdüren Hayri, acımasız ve şefkatsiz birisidir. O, yeni sistemi kabullenemez ve
Kolçak ordusuna gizlice maddi destek verir. Ekim inkılâbı öncesi sevgilisinin
namusunu korurken adam öldüren ve sürgüne gönderilen Batırhan ise, inkılâp
sayesinde özgürlüğe kavuşur ve kızıl komutan olarak savaşa katılır. Cesur,
yoksulları koruyan, halk menfaatini düşünen Batırhan’ın yanında genç Timerkey ve
öğretmen Kamer, hayatın anlamını halkın mutlu geleceği için kanlı savaşta gören ve
“inkılâbın doğurduğu yeni insanlar” (Ehmedullin, 1980, s.170) olarak öne çıkarılır.
Yazar, o dönem ideolojisini bu kahramanlar aracılığıyla iletir. Örneğin; pek çok genç
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kuşak gibi, Batırhan da kan dökmeyi zaruri ve doğru bir yol olarak sayar: ”Bize,
bizim işçi, çiftçi halkına da düşmanların başları üzerinden özgürlüğe gitmemiz
gerekecek. Başka yol yoktur... Kanlı yol – kutsal yoldur!” (İbrahimov, 1947, s. 426),
der. Fakat nefretin, haklı-haksız insan öldürmenin yanlış olduğunu, insani değerlere
aykırı geldiğini anlayan ve kabullenemeyen tecrübeli yazar, şahsi fikirlerini yaşlı
kuşak aracılığıyla söyletir. Örneğin; Kızıl Ordu ile köyüne dönen Batırhan, kendisine
zarar verenlerden öç almaya başlayınca, yaşlı Şeybek amca:” Yabancı otu
temizliyorum diye, mahsulü zarar verme.” der. Dönem içerisinde anlamlı olan bu
ifadede sanki yazarın gelecekle ilgili öngörüleri de yansımıştır. Zira Sovyetlerin ilk
yıllarında, özellikle 1930’lu yıllarda ne kadar eğitimli ve dürüst insan, bu sırada
İbrahimov’un kendisi de haksız olarak kurban edilmiştir. Yazar, dramda iç savaş
yıllarında bir milletin kendi milletine, akrabaların, kardeşlerin bir birine silah
çektiğini, milli birlik ve insanlık düşüncelerinin geride kaldığını açıkça göstermiştir.
Batırhan ve Şeybek amcanın kan dökmeye farklı bakışları sayesinde, o dönem Tatar
toplumunda yaşanan farklı düşüncelerin çatışmasını görmekteyiz. “Batırhan
sosyalist toplum oluşturma için eline silah almışsa, Şeybek amca gibiler kan
dökmeden de mutlu geleceğe, milli özgürlüğe ulaşma hayalindedirler.” (Minnulina,
2012, s. 126). Dolayısıyla, eseri okuyunca zaman ihtiyaçları çerçevesinde sınıflar
savaşı ve bu savaşta değişim geçiren yeni kahramanların yolu haklı olarak anlaşılsa
bile, eserin gizli içeriğinde başka değerler de yatmaktadır. Yani kan ve nefretle elde
edilen, milletleri ve baba ile oğlu bir birine düşüren, insani değerlere aykırı olan yeni
sistem, insanı mutlu edebilir mi? Dramın sonuna doğru Fethiye teyzenin “Allah’ım,
nereden geliyor, nereye gidiyor bu insanların?” diye şaşkınlık içinde sorması okuru
düşündürür. “Nereden geliyor?” sorusunun arkasında dünyayı alt-üst eden
inkılâpların nedeni hakkında, bundan ziyade ayrıca devrim aracılığıyla insan hayatı
iyileştirilebilir mi gibi düşünceler de bulunmaktadır (Zakircanov, 2012, s. 69).
İbrahimov karmaşık tarihi dönemde Bolşeviklerin yeni insan yetiştirmedeki
yanlışlarını sanki o yıllarda sezinlemiş ve kendi düşüncelerini gizli bir şekilde
belirtmede yaşlı kuşak insanlarını edebi maske olarak kullanmıştır.
Bězněñ Könner (Bizim Günler) romanının “İkinci baskının hatime yerine” adlı
metninde İbrahimov inkılâbın kendi edebi ve siyasi görüşlerine olan etkisini şöyle
değerlendirir: “Ben kendi edebi icat güçlerimin geniş bir şekilde büyümesinin sadece
Büyük Ekim inkılâbı sayesinde mümkün oldu diye düşünürüm. Bundan önce
yayınlanan eserlerimi sadece arayış ve hazırlık basamağının meyveleri olarak
saymaktayım.” (İbrahimov, 1975, s. 439). Bundan dolayı yazar, 1917 Ekim öncesi
yazılan Kazak Kızı (Kazak Kızı), Bězněñ Könner (Bizim Günler), Tatar Hatını Niler
Kürmi (Tatar Kadını Neler Görmez) gibi epik eserlerinin üzerinde birçok değişiklik
yapar ve onları devrim sonrası yayınlar. Örneğin; XX. yy.ın başında Rusya’daki
tarihi değişimleri ve çok farklı siyasi grupların ve akımların faaliyetlerini yansıtan
Bizim Günler romanı 1914 yılında sonuçlanır, fakat sansür edilerek yayınlanması
engellenir. 1920 yılında yayınlanan birinci baskısından İbrahimov memnun kalmaz,
“romanın temel eksikliği – 1905 Devrimini anlamada eserde Lenin’in siyasi
talimatının olmaması,” diyerek belirtir ve 1934 yılında ikinci versiyonunu bastırır
(Hesenov, 1989, s. 195). İsimleri az önce dile getirilen eserlerin ilk versiyonları, uzun
zaman araştırma ve incelemeden uzakta tutulur.
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Devrim, iç savaş ve sınıflar çatışması gibi dönemin güncel konuları İbrahimov’un
diğer eseri, Kızıl Çeçekler adındaki uzun hikâyesinde de devam etmektedir. Eserin
temelinde, bir köyde doğup birlikte oynayarak büyüyen, çocukluk çağları, gençlik
yılları ve yetişkinlik zamanları Birinci Dünya Savaşı, Ekim Devrimi ve Grajdanlar
savaşı dönemine denk gelen beş delikanlının hayat çizgisi yatmaktadır.
Hikâyeden anlaşıldığına göre, Zeñger Çişme (Mavi Pınar) köyünün çeşitli sosyal
tabakalarından olan ve ebedi dostluğa kırk kez yemin eden arkadaşlar, ülke
genelindeki tarihi olaylar etkisinde farklı taraflara dağılırlar. Sadece kendileri
dağılmazlar, ruhları ve düşünceleri de değişir. “Yollar o kadar birbirine zıtlaştı ki, biz
istemeden birbirimizin boğazına yapıştık. Birbirimizin göğüslerine yaklaştık, nişan
alıp vuracak derecede üzücü hallere uğradık.” (İbrahimov, 2002, s. 355) der
hikâyenin ana kahramanı Sultan.
Sosyalist gerçekçilik yöntemi kurallarına göre, eser kahramanlarının hayatı onların
sosyal durumuna ve inkılâbı değişimlere bakışına göre çizilir. Alt tabakadan
yükselen ve kendilerini yeni hayat için feda edenler, yazar tarafından ihtilalın,
savaşın simgesi olan ve kutsal kan rengi sayılan “kırmızı” rengiyle nitelendirilir.
Çiçek, yeni hayatta yaşamaya hak kazanan, yeni gelecek için savaşan genç
kahramanların simgesidir. Böylece hikâyenin ismine sembolik anlam yüklenmiştir.
Bunun yanında, romantik yazarların sık kullandığı giriş kısmında anlatılan olay da
mecazi anlam taşımaktadır. Hikâyedeki ana olaylardan bağımsız olan girişten
anlaşıldığına göre, hikâyeyi anlatan kişiye oradan geçip giden bir ihtiyar, bir avuç
tohum verir. Delikanlı o tohumları baharda yumuşak toprağa eker, ılık yağmurlar ve
güneş neticesinde tohumlar filiz verir ve kızıl çiçekler her tarafa yayılır. Eserin
sonunda kızıl çiçekler sembolüne, yazarın yeni toplumda filiz veren ve ömürlerini
yeni hayat için mücadeleye adayan Sultan, Şahbaz, Gıyleci gibi savaşçılar fikrini
yüklendiği anlaşılır.
Eserde sınıflar savaşı ile yan yana milli özgürlük meselesi de dile getirilmektedir.
Zira İç savaş yıllarında da bir kısım Tatar aydını hâlâ bağımsız devlet fikri
düşüncelerinden vazgeçmemiştir. Yazar, halkın mutlu geleceğe sadece devrimin
çizdiği yoldan ulaşabilecekleri fikrini Gilaci, Sultan ve Şahbaz gibi alt tabaka
vekillerinin hayatı örneğinde vermiş, zengin aile çocuğu Ali ve aydın Fazıl gibilerin
seçtiği milli ve dini yönün yanlış olduğunu da belirtmiştir. Ali’nin intihar öncesi
arkadaşlarına yazdığı son mektubunda yer alan “Sizin düzenleyeceğiniz, kuracağınız
yeni hayatı ben kaldıramam… Eski günlerin, eski ideallerin bir daha geri geleceğine
asla inancım kalmadı… Mal bitti… Ev ve toprak gitti… Güç, vicdan da belirsiz
yerlerde kayboldu. Söyleyin, neyle yaşayabilirim?“ (İbrahimov, 1974, s. 149) gibi
ifadede ideallerini kaybeden zengin tabaka insanlarının trajedisi yansımaktadır.
Yeni hayatta eğitimli aydın insanlara da yer yoktu. Bu fikir Sultan’ın arkadaşı Fazıl’la
ilgili söylediği parçada anlaşılmaktadır: ”Böyle eğitimli adamların bize faydası belki
büyüktür, fakat bunların bini, zor savaş günlerinde bir Gilaci’in, bir Şahbaz’ın kestiği
tırnakları bile olamaz.” der. Fazıl o dönemin bazı milliyetçi aydınları gibi kendi
kıblesini bulmada zorlanır, bir taraftan diğer tarafa savrulur. Sonunda Bolşeviklerin
tarafına geçer ve kendisini yeni sisteme hizmete adamak zorunda kalır.
Kızıl çiçekler hikâyesinin ana konusu, ilk bakışta zamanın ihtiyacına göre ülke
genelindeki sınıflar çatışması gibi anlaşılmaktadır. Fakat yazar bu çatışmayı bir
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milletin içindeki çatışma olarak sunmaktadır. Farklı tabakalardan olan dost gençler,
Tatar toplumunun küçük bir modelini oluşturmaktadırlar. Onlar birlikteyken
güçlüydü, hiç kimse onlara yaklaşamazdı. Ekim öncesi toplumda bir arada anlaşarak
yaşayan fakir, esnaf, molla ve zengin tabakalardan oluşan insan grubu, İç savaş
başlandıktan sonra kendi sınıfını savunmak zorunda kalır. Sınıflar savaşı milli ve
dini birlik beraberliği, arkadaşlığı tanımaz. Yeni ideoloji, eşitlik ve özgürlük altında
ezilen ve yoksul tabakayı koruma altına aldı ve sonra onları kendi hedeflerini
gerçekleştirmek yolunda faydalandı. İbrahimov, fazla vurgu yapmadan, Ekim öncesi
milli ideallerine de yer vermiş diyebiliriz, zira ana kahraman Sultan dostları Ali ve
Fazıl’ı özlemle dile getirmektedir. Albert Yahin’in da belirlediği gibi, “yazarın amacı,
sınıflar arasındaki düşmanlığı kanıtlamak değil, belki de milletin geleceğini, tüm
dünyanı dostluk ve sevgiyle süslenmiş bir şekilde görmek istemektir” (Yahin, 2003, s.
317). Bolşevizm’in Tatar halkına getirdiği, insanlık ve milli ideallerin yıkılmasına
neden olduğu felaketler sadece bunlarla sınırlandırılamaz (Mingazova, 2002, s. 16).
1920’li yılların ortasına doğru kırsal kesimde başlatılan komuna, kolhozlaşma süreci,
bu süreçte yaşanan karmaşık olaylar, zıt düşünceler Sovyet dönemi diye adlandırılan
yıllarda Mirsey Emir’in Agıydel (1935) uzun hikâyesi, Şerif Kamal’ın Matur Tuganda
(Güzellik Doğarken, 1937) isimli romanı ile birlikte, daha doğrusu onlardan önce
Alimcan İbrahimov’un Tiren Tamırlar (Derin Kökler, 1927) adındaki detektif türdeki
romanında ele alınmıştır. Eser zamanında sosyalist gerçekçilik edebi yönteminin en
güzel emsali olarak nitelendirilmiştir. Gerçekten de romanda barış koşullarında
sınıflar çatışması, bu çatışmada Sovyet ideolojisini savunanların üstünlük alması,
edebi kahramanları sosyal geçmişine göre değerlendirme, dini ve milli konuları
eleştirme, parti çalışmalarına ve yöneticilerin siyasetine fazla geniş yer ayırma gibi
özellikler, romanın sosyalist gerçekçilik taleplerine göre yazılan eser olduğunu
göstermektedir. Eserin temelinde yer alan toplumsal olaylar ve onlara bağlı şekilde
yazarın idea düşünceleri, komünist ideolojiye uygun bir şekilde aktarılmıştır.
Derin Kökler romanı ömrünün çoğunu savaşlarda geçiren çiftçi Fehri’nin cesedinin
bulunmasıyla başlanır. Cesedin yanında bulunan kan bulaşmış araba parçası Sadık’a
ait olduğundan, ilk şüpheli olarak işçi komünist Sadık gözaltına alınır.
Soruşturmaların sonunda Fehri’yi zengin Veli Hesenov’un öldürttüğü açıklanır ve
roman, şafak vaktinde Hesenov’un kurşuna dizilmesi ile sonuçlanır. Detektif eser
kuralları doğrultusunda, yazar Fehri’nin katilini arama işine bağlı şekilde olay
örgüsüne çeşitli görüşlerden olan insanları katar ve geriye dönüş tekniğini
kullanarak, ülke genelindeki karmaşık tarihi olayları, ayaklanmaları ve sınıflar
çatışmasını geniş bir şekilde sergiler. Yeni dönemde din adamlarının vaziyeti,
komsomol derneklerinin faaliyetleri, ülkenin dış ülkelerle bağlantısı, dünya
çapındaki siyasi durum vs. gibi olaylar o döneme ait olan sosyal ve siyasi atmosferi
yansıtmaktadır.
Eserin içeriğinden anlaşıldığına göre, Ekim sonrası yeni rejime ayak uyduran
Hesenov, parti yönetiminde çalışan arkadaşlarının desteğiyle, Hizmet adındaki
sovhoza yönetici olarak atanır. Diğer sovhozlara verilmesi gereken maddi desteği ve
iş makinelerini haksız yollarla kendi kurumuna aldırır ve sonunda tüm İdil boyunda
en önde gelen sovhoz olarak tanınır. Bunları açığa çıkartmak isteyen Fehri’den
Hesenov rahatsız olur ve kendi adamlarına ona ders vermelerini emreder. Veli
Hesenov mahkemede “sosyalizmin temelini bozan” ve Fehri’yi öldüren insan olarak
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ölüm cezasına mahkûm edilir. Hesenov ve arkadaşları gibi yeni dönemde de
yaşamını devam ettiren, kökleri derinlere giden eski dönem tipleri, Sovyet
düşmanları böylece temizlenir.
Sovyet döneminde olumlu değerlendirilen bu roman, 1990’lı yıllardan sonra “sosyal
sipariş” üzerine yazılan eser diye acımasız, bazen haksız eleştiriye maruz kalmıştır.
Evet, yazar dönem olayları, sınıflar çatışması ve parti çalışmaları gibi konuları tasvir
etmeye önem vermiştir. Fakat Derin Kökler romanı, bugün de değerini kaybetmeyen,
daha doğrusu İbrahimov’un yeni sistemin yanlışlarını göre bilen ve onları farklı
edebi tekniklerle usta bir şekilde eserine yerleştiren yazar olduğunu gösteren eserdir.
İdeolojinin gücünü kaybettiği dönemde bazı olayları yeni bakışla değerlendirmemiz
ve yazarın sübjektif düşüncelerini yeniden okumaya çalışmamız gerekmektedir.
Bunun yanında, romanın temelini oluşturan çok sayıdaki toplumsal ve tarihi
olayların, değişik insan hayatlarının düzgün bir kompozisyona mantıklı bir şekilde
yerleştirilmesi, İbrahimov’un edebi yeteneğini, büyük yazarlığını bir kez daha
kanıtlar.
Romanda tasvir edilen ve yeniden değerlendirilmesi gereken birkaç olaya değinelim.
Mesela; eserin olumlu kahramanlarından sayılan devrimci Fehri ve Sadık’ın
hayatlarını daha çok savaşta geçirdikleri dile getirilir, sulh hayattaki başarıları
hakkında pek bahsedilmez. Tam tersine Fehri yönetiminde olan sovhozun
başarısızlığı hakkında söylenir. Dağınık ve geride kalan sovhozu toparlamak için
günde 18 saat çalışan zengin Veli Hesenov’un Sovyet dönemindeki çalışmaları ise
eleştirel bakıştan değerlendirilir. Veli Hesenov, haksız yollarla aldığı yardımı
devletin sovhozunu kalkındırmak için mi, yoksa kendi çıkarları için mi kullanmıştır?
O yöneticisi olan sovhoza bu maddi desteği aktarmada kim imkân sağlamış, hâkim
olan Sovyet kanunları değil midir? Bu olay çizgisi Sovyet döneminde insan
başarısının onun sosyal çıkışına göre değerlendirilmesine, çalışkan ve başarılı
insanlara olan bakışın tek taraflı olmasına bir örnektir.
Bildiğimiz üzere, Bolşevikler, yeni düzeni işçi ve çiftçi sınıfından olanların desteğiyle
kurmayı hedeflemiştir. Eğitimli veya zengin olanlara yeni toplumda yer yoktur. Bu
fikirde doğruyu bulmaya çalışan yazar, Veli Hesenov’un oğlu, tıp fakültesi öğrencisi
Mustafa aracılığıyla düşündürücü bir soru sorar: “Nasıl bir sosyalizm! Elifin direk
olduğunu bilmeyen (okuma-yazması olmayanlara bu ifade kullanılır), hayatında
eğik sabanın dışında hiçbir şeyi ele almayan cahil Tatar köyünde, nasıl bir sosyalizm
olabilir? Bu ne kadar anlamsız!” (İbrahimov, 1974, s. 305), der Mustafa. Gerçekten de,
savaşlar etkisinden darmadağın olan ülkeyi daha hızlı bir şekilde toparlama
siyasetinde gönüllü olan eğitimli ve soylu tabaka vekillerin de katılmasına izin
verilmiş olsaydı, toplum daha hızlı ilerlerdi.
Romanda başka bir önemli konu, parti ve parti çalışmalarının insan hayatındaki rolü
meselesidir. Olaylardan anlaşıldığına göre, ailede Sadık ile hanımı Negime arasında
tartışmanın nedeni, Sadık’ın sabahtan akşama kadar zamanını toplumsal
faaliyetlerde, çeşitli toplantılarda geçirmesinden, dolayısıyla ailesini ihmal
etmesinden kaynaklanmaktadır. Zira Sadık “aynı anda birkaç görevde – fabrikasanayi komitesinde, sanayinin yönetiminde, şehir şurasında, ilçe komitesinde… on
bir komisyonda” çalışmaktadır. İbrahimov, bir taraftan, yeni sistemde çalışan insanın
ne kadar aktif olduğunu ve kendisini tamamen Sovyet işlerine adadığını göstermişse,
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diğer taraftan da bu kadar sorumluluk alan insan nasıl bir başarıyı elde edebilir
sorusunun cevabını okura açık bırakmıştır.
Yeni sistemin kendine hizmet eden insanlara da önem vermediği, yine Sadık’ın
hayatından anlaşılmaktadır. Haksızca gözaltına alındıktan sonra kocasını
kurtarmaya çabalayan hanımı Negime, yardım için onun arkadaşları yayına gelir.
Sadık’ın suçsuz olduğunu bildikleri halde, mesai arkadaşları ona yardım etmeye
acele etmez, zira işleri yoğun, parti kongresi devam etmektedir. “Parti, proletaryanın
avangardı olsa, parti işçi sınıfının ve işçilerle beraber aynı tarafta savaşan fakir
köylülerin en bilinçli, en önder güçlerini kendi içine alarak kurulmuşsa, parti üyeleri
kanlı cephelerde, medeniyet, çiftçilik savaşlarında, büyük toplumsal savaşın
ateşlerinde katılarak güçlenmişseler, parti o savaşlar, o toplumsal alevler aracılığıyla
proleteri diktatoryası aracılığıyla tüm emekçileri komünizme götüren büyük bir
orduysa, bu sempozyum işte bu partinin bir parçasıydı.’’ (İbrahimov, 1974, s. 194)
gibi alıntıda bir taraftan parti çalışmalarına övgüler yağdırılır. Aynı zamanda yazar
parti üyelerinin ve yöneticilerinin toplumdan uzaklaşmaya başladığını da
belirtmiştir. Sadece birlikte çalışan arkadaşları için değil, kardeşi komünist Şeyahmet
için bile kongres çalışmaları abisi Sadık’ın durumundan daha önemlidir. Hiç
kimseden yardım alamayan Negime isyan eder ve onun, “Hiç bitmeyen söz! Hiç
birinizin elinden doğru düzgün iş gelmiyormuş! Boş boşa göğsünüzü gererek
geziyormuşsunuz!” diyen sözlerinde dönem yöneticilerinin çalışmalarını gerçekçi
yönden değerlendirir.
Parti delegelerinin oturduğu bina da sembolik anlam taşımaktadır. “Mimari yönden
güzel olan iki katlı yüksek ak binada eskiden mirza soylular derneği olmuştur.
İnkılâp bunun taşına da, mimarına da dokunmamış, güzelliğini de korumaya
çalışmıştır. Tamamıyla eski güzelliğini koruyan görkemli ak bina hâlâ eskisi gibi her
şeyi yaşatmaktadır. Fakat onun sadece iç işleyişi değişmiştir. Binanın içerisine, eski
dönemin soyluları yerine bugün işçiler, köylüler, kızıl askerler doldurulmuştur. Yeni
hayat kurucuları proleter devriminin önündeki işleri, meseleleri ile sabahtan akşama
kadar durmadan uğraşıyorlar. Büyük toplantılar, kurultaylar, sempozyumlar, hepsi
burada düzenleniyor” (İbrahimov, 1974, s. 192). Yazarın eskiden üst sınıfın
kullandığı binaya bugün parti delegelerini yerleştirmesinde önemli bir mecazı mesaj
vardır. Eskiden toplumdan uzak duran mirzaların yerine yeni dönemde işçi ve çiftçi
menfaatini düşünüyoruz diye uzun süren toplantılar, sempozyumlar düzenleyen ve
dolayısıyla onlardan uzaklaşan yeni bir üst sınıfın ortaya çıkışı gösterilmiştir.
Edebi eserlerin dışında, Alimcan İbrahimov bu dönemde Tatar edebiyatı tarihi,
metodolojisi ve teorisi üzerinde de pek çok çalışmalara imza atmıştır. Marksizm ve
Leninizm estetiğine dayalı olan bazı çalışmalarında, Tatar edebiyatı tarihini ve
yazarlarını değerlendirirken tek taraflı yani sosyolojik acıdan ele alan, millilik,
Pantürkizm ve Panislamizm gibi fikirleri acımasızca eleştiren yanlışlarını
görmekteyiz. O dönem, özellikle 1920-1930’lu yıllar Sovyet edebiyatının en karmaşık,
zor ve yanlışlarla dolu bir dönemidir.
Ekim sonrasında sosyal gerçekçilik prensiplerine dayanan ve Sovyet dönemindeki
geniş kapsamlı çalışmaları, zamanı doğru yansıtan hizmetlerinden dolayı Alimcan
İbrahimov 1928 yılında Devlet Sanat Bilimleri Akademisi Üyesi seçilir, 1932 yılında
Rusya Merkez İcra Komitesi tarafından Hizmet Kahramanı nişanına layık bulunur.
Ağırlaşan verem hastalığından dolayı, 1927 yılından itibaren İbrahimov ömrünün
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son on yılını Kırım’da geçirir, çalışmalarını orada devam eder. Fakat 1930 yılların
sonunda doğru yani 1937 yılında milliyetçilikte ve Sovyet hâkimiyetine karşı örgüte
katılmakta suçlanıp gözaltına alınır, Kırım’dan Kazan’a getirilir. Ömrü 1938 yılında
övgü ile dile getirdiği Sovyet hapishanesinde son bulur, eserleri de yasaklanır.
Kazan’da bulunan Pleten hapishanesi duvarında “Otuz yıl boyunca edebiyat
yolunda yaptığım işlerin son günlerinin böyle biteceğini düşünmemiştim. Ne
yaparsın! Tarih doğru değeri verir.” (Şamov, 2007, s. 104) diye yazdığı satırlarda
kendisini yargılamayı zamana bırakmıştır.
Sonuç
Sovyet ideolojisinin Tatar toplumuna ve edebiyatına olan etkisi daha çok Alimcan
İbrahimov’un edebi hayatında net bir şekilde yansımaktadır. XX. Yy.ın başında milli
ideayı ve milli yaşam tarzını romantizm estetiği çerçevesinde yansıtan yazar, Ekim
sonrası çalışmalarında halk ve toplum meselelerini sosyalist gerçekçi bakışla
değerlendirmeye başlar. Yeni ideoloji taleplerine cevap veremiyor diye eleştirilen
romantizmden vazgeçmek zorunda kalır. Yine de Sovyet dönemdeki ilk eserlerinden
olan Yeni İnsanlar dramında ve Kızıl Çiçekler hikâyesinde romantizmin izleri
bulunmakta, fakat yeni dönemde bu metot “inkılâbı romantizm” olarak
nitelendirilmektedir.
Yazarın dünyaya ve sanata olan bakışıyla birlikte, idea düşüncelerini yansıtan edebi
kahramanları da değişmektedir. Milli ideal peşinde olan kahramanlar yerine yeni
dönemde işçi ve çiftçi tabakadan gelen mücadeleci kahramanlar gelir; milli değerler
geçmişte bırakılıp, hâkim ideoloji değerleri öne çıkarılır.
XX. yy.ın başı eserlerinde daha çok insan psikolojisine önem veren ve milli felsefeyi
tüm derinliğinde, çeşitli modernizm akımları yardımıyla açan yazar, Ekim sonrası
çalışmalarında ülke çapındaki önemli tarihi ve inkılâbı olayları tüm genişliğiyle
canlandırmaya başlar. Bu dönemde sosyalistlik gerçekçilik yöntemi doğrultusunda
yazılan büyük hacimli eserlere yönelir. Millete olan sevgisi ve özgürlük aşkı, işçi
sınıfına, halka ve mücadeleye olan bağımlılık duygularıyla değişir.
Sovyet sisteminin çöktüğü doksanlı yılların başında Alimcan İbrahimov’un Sovyet
dönemindeki faaliyetleri bazı bilim adamları tarafından sert eleştirilere maruz
kalmıştır. Fakat zaman ilerledikçe bu şahsın Tatar bilimine ve sanatına olan
katkısının büyüklüğünü anlamaktayız. Özellikle Ekim öncesi çalışmaları, Tatar
medeniyeti ile ilgili düşünceleri hâlâ güncelliğini korumaktadır.
Alıimcan İbrahimov, Sovyet ideolojisinin Tatar milletini bağımsız ve mutlu bir
hayata götürecek tek yol olduğuna inanan, bu yolda fedakârca hizmet eden ve
sonunda bu ideolojinin kurbanı olan yüzlerce Tatar sanatçılarından biri ve en
ünlüsüydü.
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SOVYET İHTİLALİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR:
GARAŞ HAN OĞLU YOMUDSKİY ÖRNEĞİ
TAH İR AŞ İR OV *

Giriş
Sovyetler Birliği döneminde “Ekim” (Oktyabr) kelimesi önemli bir kavramdır. Bu
kavram, Sovyetler Birliğinin ideolojisinin temel kuramının başarılı bir şekilde eyleme
dönüştüğü ihtilali ifade etmektedir. Bundan dolayı Sovyetler Birliği zamanında
Türkmenistan’da Ekim 1917 İhtilalinin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Rusya’da Çarlık
yönetimine karşı birkaç defa ihtilal girişimleri olduğu veya gerçekleştiği ise ayrı bir
gerçektir. Bu ihtilalin sene olarak değil de, ay olarak ifade edilmesi de, o sene içinde
ihtilalin iki defa gerçekleşmesinden kaynaklandığı söylenebilir.
Sovyetler Birliği zamanında Türkmenistan’da ihtilal üzerine çalışmalar söz konusu
olduğunda genel olarak iki ihtilalin öne çıktığını ifade edilebilir. Bunlardan birincisi
1905-1907 yıllardan Rusya İmparatorluğuna karşı gerçekleşmiş olan ihtilal girişimidir.
İkincisi ise, Ekim 1917 yılında yapılan ihtilaldir.
9 (22) Ocak 1905 yılında Pazar günü başlayıp, Çar Nikolay II. sert bir şekilde bastırması
sonucunda “Kanlı Pazar” olarak tarihe geçen 1905-1907 ihtilali üzerine kaleme alınan
eserler genel olarak tarihe not düşme bağlamında, özellikle Sovyet Türkmenistan’daki
çalışmalar söz konusu olduğunda, bu daha da bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
“İlk prova” olarak nitelendirilen 1905-1907 yıllarındaki ihtilal denemesini
sonuçlandıracak yegâne Lenin’in önderliğindeki devrim partisi şeklinde
yorumlanmaktadır. Bu da göstermektedir ki, Ekim İhtilalin düşünce yapısının
yansıması olduğu söylenebilir (Aşirov, 2017: 281). Sovyet Türkmenistan’daki ihtilal
üzerinde çalışmalarda Şubat 1917 ihtilali de, 1905-1907 ihtilali ile aynı kaderi paylaştığı
ifade edilebilir. Nitekim Lenin’in Rusya’ya gelmesini sağlamakla Ekim İhtilali
gerçekleşmesinde önemli rol oynamış olduğu üzerinde durulduğu görülebilir.
Bilindiği üzere Sovyetler Birliği döneminde Türkmenistan’da ihtilal üzerine çalışmalar
genel olarak Ekim İhtilali odaklı olduğu görülmektedir.
I. Sovyet Türkmenistan’da İhtilal Üzerine Çalışmalar
Sovyetler Birliği zamanında İhtilali üzerine çalışmalarla birlikte ona tanıtmak
maksadıyla yıldönümlerini ve jübilesini ayrı bir önem verildiği görülebilir. Nitekim
bu yıldönümlerinde kitaplar, dergilerin neredeyse tüm makaleleri ona bir armağan
olarak çıkmasıyla birlikte ihtilalin temel ideolojisini sağlamlaştırmak ve oluşturduğu
*
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toplumu dünyaya tanıtmak gayesi esas olmak üzere baştan itibaren dünyanın dört bir
tarafından “seçkin bazı şahısları” davet edildiği görülür. Nitekim Türkiye’den de
Nevzat Yalçıntaş’ın davet edildiğini “Türkiye’yi Yükselten Yıllar – Hatıralar” adlı
eserindeki ifadelerinden görülmektedir:
“Sovyet Rusya, 1917 Komünist İhtilali’nin 50. yıldönümü münasebetiyle 1967 yılında
bir kutlama programı tertip etmiş ve diğer ülkelerden seçtiği bazı şahısları da o
ülkelerdeki büyükelçilikleri vasıtasıyla bu programa davet etmişti” (Yalçıntaş, 2012:
552.).

Aynı şekilde ihtilalin jübile döneminde ihtilali üzerine çalışmalar, incelemeler ayrı bir
araştırma konusu olmuştur. M. Annanepesov – J. Devletov tarafından kaleme alınan
“Türkmenistan’da 1905-1907 Yılların Devrimi” adlı eserin girişinde kitap, devrimin 70
yıllık jübilesine bir armağan olarak takdim edilmiştir. Bunun nedeni 1975 yılında
Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkezi Komitesinin “Rusya’da 1905 – 1907 yılların
devriminin 70 yıllığı hakkında” alınan kararda, söz konusu devrimin Rusya
İmparatorluğun döneminde ilk halk devrimi olarak kabul edilmesidir (Aşirov, 2017:
278.).
Bununla birlikte Sovyetler Birliğinde yer şeyde ihtilale gönderme yapılması da ayrı bir
konudur. Örneğin H. Muhammedov’un “İlkinci Revolyutsion Marksistik Gazat
(Leninin “İskra’nın” 75 yıllığına)” (İlk Devrim Marksist Gazete: Lenin’in “İskra’nın”
75 yıllığına) adlı makalesini gösterilebilir (Muhammedov, s.58-60.).
Ekim İhtilalinin yıldönümü çalışmaları her geçen yıldan itibaren daha bir güçlü
şekilde yapılmaya başlandığı görülmektedir. Nitekim V. F. Karpıç, “Turkmeniya k X
– letiyu Oktyabrya” (Türkmenistan Ekim’in 10. yıldönümüne) adlı makalesi 1927
yılında “Turkmenovedeniye” (Türkmen araştırmaları) dergisinde Ekim İhtilalinin 10.
yıldönümüne armağan olarak yayınlanmıştır (Karpıç, 1927: 3-9.). Aynı şekilde
Türkmen araştırmaları dergisinin Yayın Kurulu’ndan “İz dokumentov 1917 goda
(İzvleçenı iz materialov Tsardela N. S. İvanovım) ot Redaktsii (“1917 tarihli
belgelerinden” (N.S Ivanov Tsardela’ın materyalinden çıkarıldı) adlı makalesi de yer
almıştır (1927. s. 21-25.).
A. 1905-1907 İhtilali Üzerine Çalışmalar
Sovyetler Birliği döneminde Türkmenistan’da ihtilal üzerine yapılan çalışmalar,
Sovyet Türkmenistan tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği
gibi, Sovyet Türkmenistan’da ihtilal ile ilgili çalışmalar tarih açısından ilk olarak 19051907 yıllarındaki ihtilal gelmektedir (Aşirov, 2017). Sovyet Türkmenistan’da 1905-1907
devrimi üzerine yazılan yazıları da görülebilir. Nitekim Akademik Tarih ve Düşünce
dergisinde tanıtımını yaptığımız, M. Annanepesov ile J. Devletov tarafından kaleme
alınan “Türkmenistan’da 1905-1907 Yılların Devrimi” isimli kitabı örnek olarak
verilebilir. Aynı zamanda bu eser, Sovyet Türkmenistan’da 1905-1907 İhtilalinin
ideolojisiyle birlikte yazarların yaklaşımı ve devrime yüklediği anlam bakımından da
bilgilendirici eser olabilir. Bununla birlikte A.P. Şelyubskiy “Pyatidesyatiletiye Pervoy
Russkoy Revolyutsii 1905-1907 gg.” (1905-1907 yılların Birinci Rus Devriminin Ellinci
yılı / Jübilesi” (Şelyubskiy, 1955: 3-12.), B. Çekuşin “Revolyutsion Yokarı Göteriliş
Yıllarında Zakaspide Markisistik Krujoklar ve Partiya Guramaları” (Birinci Rus
Revolyutsiyasının 70 yıllığına)” (Devrim İlerleyişi Yıllarında Zakaspi’de Markisitik
Topluklar ve Parti Kurumları” İlk Rus Devriminin 70 Yıllığına) adlı makaleleri de bu
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konuda çalışılmış yazılardandır (Çekuşin, s.79-84.). Ayrıca M. Annanepesov’un
“Kuşkinskiy Garnizon v Revolyutsiyu 1905-1907 gg.” (1905-1907 yılların Devrimde
Kuşki Garnizonu) adlı makalesi Türkmenistan’da 1905-1907 yıllarındaki devrim
hareketini anlama bakımından önemlidir (Annanepesov, 1965:13-19.). Çünkü bu
makalenin ismi de devrimle Türkmen halkının ilgisinin olmadığının da bir
göstergesidir.
Yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız gibi 1905-1907 ihtilalinde Sovyet
Türkmenistan’da sadece Rus Askerlerinin bulunduğu yerlerde hareketlilik olduğu
görülmektedir. Tüm bunlara rağmen bazı makalelerde bu yönde hareketlerinde
olduğunu dair yazılar da görülebilir. Nitekim A.A. Roslyakov tarafından “O
Strategiçeskoy Linii Bol’şevikov Turkestana v Period Pervoy Russkoy Revolyutsii” (İlk
Rus Devrimi Döneminde Türkistan Bolşeviklerinin Stratejik Çizgisi Hakkında) adlı
makalesi Türkistan’daki Bolşeviklerin İlk Rus Devrimi olarak nitelendirilen 1905-1907
yıllarındaki İhtilali hakkında bilgi vermektedir (Roslyakov, 1965: 6-12.). İhtilal
düşüncesinin Türkmen halkı arasında Ruslar ile ilişki içerisine girmesiyle sağladığı
ileri sürülmektedir. Bununla birlikte J. Allakov “Türkmen Romanlarında Revolyutsion
İşlerin obrazı” (Türkmen Romanlarında Devrim Çalışmaların Şekli) adlı makalesinde
şöyle demektedir: “Türkmenistan’ın Rusya’ya biriktirilmesi sonucunda yurtta devrim
gönüllü, devrim idea ile silahlanan insanların ortaya çıkmasına objektif şartlar
oluşturdu” (Allakov, 1961: 77-91.). Ayrıca Türkmen halkında birleşme duygunu
oluşturduğunu ifade edilmektedir. B. El’baum “Birinci Russiya Revolyutsiyasının
Halkları Cebisleşdirmekdaki Rolı” (İlk Rusya Devriminin Halkları Birleştirmedeki
Rolü) adlı makalesi de Türkmenler ile Rusların kaynaşmasına olumlu katkı sağladığı
üzerinde durulmaktadır (El’baum, s. 21-26.).
Aynı şekilde Ekim İhtilali ile sonuçlanmasına götüren nedenler yıllar bağlamında
değerlendirildiği de görülmektedir. Ekim İhtilaline gidilen yolda Türkmenistan’daki
hareketler ile ilgili çalışmalarda görmek mümkündür. Yu. S. Kuznetsev’in “Raboçeye
Dvejeniye v Turkmenistane v Godı Novogo Revolyutsionnogo Pod’yema (1910-1914
gg.)” (Yeni Devrimci Yükseliş Yıllarında Türkmenistan’daki İşçiler Hareketi (19101914).) adlı makalesini bu meyanda zikredilebilir (Kuznetsev, 1962: 14-25.). Sovyet
Türkmenistan’daki çalışmalarda 1905-1907 Devrimi, Ekim İhtilalinin bir denemesi
olarak tarihe yansıtıldığı görülebilir. Ayrıca Sovyet Türkmenlerin bu devrime aktif
olarak katılmamaları da konunun detaylı ele alınmasına da ayrı bir neden olarak ifade
edilebilir.
B. Ekim İhtilali Üzerine Çalışmalar
Ekim İhtilali üzerine çalışmalara Sovyet Türkmenistan’da özellikle önem verilmiş ve
onun topluma getirdiği devrim ilkeleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu yönde ilk olarak
M. Durdıyev ile B. Gurbanov “Türkmenistan’da Oktyabr’ Revolyutsiyasının
Dokumental Hronikası” (Türkmenistan’da Ekim Devriminin Belgesel Kronolojisi) adlı
makalesi ilmi ve tarihi açıdan önemli bir yer tuttuğu görülebilir (Durdıyev - Gurbanov,
s. 92-95.). Bununla birlikte G. Tumanov ile O. Kuz’min tarafından kaleme alınan
“Revolyutsion Göreşin Tarihina Göz Aylap” (Devrim Mücadele Tarihine Bakış) adlı
makale Sovyet Türkmenistan’da ihtilal tarihi üzerine çalışmalar açısından önemlidir
(Tumanov –Kuz’min, s. 88-91).
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Sovyet Türkmenistan’da Ekim İhtilalinin üzerinde yapılan araştırmaların bir kısmında
Türkmenlere üzerindeki olumlu yönleri bağlamında ele alınmıştır. Bunların içinde
sosyal hayat başta olmak üzere eğitim gibi önemli etmenlere dikkat çeken yazılar
yazılmıştır. V. T. Lavrinenko’nun editörlüğünü yaptığı “Velikiy oktyabr i sotsialnoekonomiçeskiy progress v Turkmenistane” (Türkmenistan’da Büyük Ekim ve sosyolekonomik ilerleme) ismiyle yayınlanan makaleler bu konuya dikkat çekmektedir
(Lavrinenko, 1977.). Ayrıca M. Annanepesov’un “Türkmen Halkının Tarihi Ikbalında
Beyik Oktyabrın Rolı” (Türkmen Halkının Tarihi İkbalinde Büyük Ekim’in Rolü) adlı
makalesi Türkmenlerin geleceğini değiştirmede Ekim İhtilalinin önemine
vurgulanmaktadır (Annanepesov, s. 30-35.). Aynı şekilde Aga Garrıyev’in “Beyik
Oktyabr’ ve Türkmenistan” (Büyük Ekim ve Türkmenistan) adlı makalesi de bu
meyanda önemli bir göstergedir (Garrıyev, 1977: 31-39.). Bunlarla birlikte İ. G.
İvançenko tarafından yazılan “K Voprosu Ob Obrazovanii Organov Bor’bı S
Kontrrevolyutsiyey i Organı Revolyutsionnogo poryadka v Turkmenistane (1917-1918
gg.) (Türkmenistan’da Karşı-Devrimle Mücadelede Eğitim Birimlerinin ve Devrimci
Düzenin Oluşturulması Konusu Üzerine (1917-1918).) adlı makalesi ise, Ekim
İhtilalinin Türkmenistan’daki eğitim durumuna ağırlık vermesidir (İvançenko, 1968:
9-15.).
Aynı şekilde Sovyetler Birliği ideolojisinin temelinde yatan ezilen, eğitimsiz bırakılan,
toplumsal yaşamdan dışlanan kadınların kurtuluşunu her zaman dillendirmişlerdir.
Bu kurtuluşu Ekim İhtilalinin bahşettiğini ise her bir yazıda görülebilir. Perimova “Çto
dal Oktyabr’ Turkmenskoy Jenşine (O bıtovom zakonadatel’stve)” (Ekim Türkmen
kadına ne verdi (İç mevzuatla) adlı makalesiyle Devrimin kadınlara verdiği önemi
göstermeye çalışmaktadır (Perimova, 1927: 48-50.). Ayrıca B. Palvanova’nın “Oktyabr’
i jenşinı Türkmenistan” (Ekim ve Türkmenistan’ın Kadınları) adıyla 1967 yılında
Aşkabat’ta yayınladığı eseri bunun ayrı bir örneğidir.
Ayrıca Sovyetler Birliği zamanında Türkmenistan’da Ekim İhtilali ile ilgili yazılar
genel olarak Lenin bağlamında elen alınmış olduğu görülebilir. Bunun ilk
örneklerinden birinin ise A. Gulmuhammedov tarafından kaleme alınan “Büyük
Lenin tarihinin parlak sahifeleri” adıyla 1927 yılında yayınladığı makalesi olduğu
söylenebilir. Bu makalede Abdülkerim Gulmuhammedov’un “Büyük Lenin Tarihinin
Parlak Sahifeleri” adlı makalesinin birinci bölümünü “Fevral İnkılabı Y. Lenin
vatanında” (Şubat İnkılabı S. Lenin vatanında) ismini vermektedir. Çalışmanın diğer
bölümlerinin ismi ise şöyledir: 2. “Y. Lenin gizleniyor”, 3. “Büyük Oktyabr İnkılabı”,
4. “Y. Lenin yaralanıyor”, 5. “Y. Lenin’in aramızdan çıkması”, 6. “Leninsis üç yıl”.
Ekim İhtilalinin Lenin bağlamında çalışmak aynı zamanda her şeyi ona bağlamak
anlamında da gelmektedir. Nitekim S. Narmedov “Horezmde Kontrrevolyutsiyanın
derbi-dagın edilmeği” adlı eserinde şöyle açıklamaktadırlar: “7 Kasım (25 Ekim) 1917
tarihinde Rusya’da sosyalist devrimin zaferinin sonucunda Hive’nin halklarının azat
edicilik hareketi yeni güç ile yaygınlaştı. Buna V. İ. Lenin’in teklifi uyarınca
hazırlanılan (Rusya’nın ve Doğu’nun tüm Müslümanlarına) söylevi büyük derecede
etki etti” (Narmedov, 2017: 256).
Sovyetler Birliği zamanında ihtilali üzerine çalışmaların kitap olarak “İl oğlu” (Halkın
oğlu) olarak bilinen Yakup Nasırlı’nın (1899-1958) “Yoksullar İnkılabının 9’nci yılı:
Oktyabr” adıyla 1926 yılında yayınladığı eseridir (Nasırlı, 1926.). Aynı zamanda bu
eser Garaş Han Oğlu Yomutski’nin de İhtilalin 10. yılına yazdığı makalesini daha iyi
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anlaşılması açısından da önemlidir. Yakup Nasırlı “Yoksullar İnkılabının 9’nci yılı:
Oktyabr” isimli eseri yazma sebebini şöyle açıklamaktadır:
“Ekim İnkılabı sebebinden kendisine geniş hak alan emekçi Türkmen halkına
dünyada inkılap ışığını yakan Rus yoksullarının azatlık için yapan mücadelelerin
göstermek gayesiyle bu kitap yazılıyor” (Nasırlı, 1926. s.6).

Kitabın sonuna şiirlerin eklenmesini ise şöyle açıklamaktadır:
“İşbu kitabın sonunda edebi ekleme de var. Sebebi bir kitaba şiir gazal yazmamızın
sebebi de kızıl burçlarda, mekteplerde, kulüplerde, Ekim İnkılabı geçirmek için hiçbir
edebi materyal bulunmayan Türkmenlere yardım etmektir” (Nasırlı, 1926. s.7).

İloğlu Yakup Nasırlı tarafından, Rus proletaryalarının ihtilal mücadelesinin ve onun
yıldönümlerini faaliyetlerinde materyal eksiklerini gidermek gayesiyle yazılan eserin
başlık ve alt başlıklarının şöyle sınıflandırılması yapılabilir:
A. “Oktyabr İnkılabı ne vakit ve ne sebepten yüze çıktı”
1. “Fevral İnkılabı”, 2. “Hükümet Baylar Elinde”, 3. Vladimir İlya Oğlu Lenin”, 4.
“Oktyabr’dan Sonkı günler”, 5. “Millet Vekillerinin üşmi (Uçreditel’noye sobraniye)”,
6. “Yaraşık”, 7. “Ara uruşlar”, 8. “Biz name için üstün çıktık”, 9. “Dinçlik Günleri”, 10.
“Oktayabr İnkılabının iymişleri (meyveleri)”, 11. “Zahmetkeş Dayhanların
vazifesi”,12. “Oku, Oku, Oku”, 13. “İşçi ve Dayhanları Azat edyan Oktyabr
inkılabıdır”,
B. 1905’nci yıl İnkılabından 1917’nci yıl Oktyabr İnkılabına kadar bir görünüş.
C. Ekler (şiirler): 1. Ek: 1. Bölüm ve 2. Bölüm, 2. Ek: Bir Dayhan’ın düşüncesi (G.B.), 3.
Ek: Denlik Beren İnkılap (H. Gulnazarov), 4. Ek: Oktyabr Bayramı Gelya (M.M.H.), 5.
Ek: Oktyabra Bağışlanya (M.M.H.).
Yukarıda son olarak yer verdiğimiz Abdülkerim Gulmuhammedov’un “Büyük Lenin
Tarihinin Parlak Sahifeleri” adlı 1927 yılında yayınladığı makalesiyle İloğlu Yakup
Nasırlı’nın 1926 yılında “Yoksullar İnkılabının 9’nci yılı: Oktyabr” isimli kitabı,
Yomudski’nin Ekim İhtilali üzerine yazdığı makalesinin değerini anlamak açısından
önemlidir.
II. Yomudski’nin İhtilal Çalışması
A. Garaş Han Yomudski’nin hayatı ve çalışmaları
1. Garaş Han Yomudski’nin hayatı
Kıyat Han’ın torunu olan Garaş Han Yomudskiy, Nikolay Nikolayeviç (Караш
Аннамухамед-оглы (Николай Николаевич) Йомудский) Rus ismini de
taşımaktadır. Zaten Türkmenlerin yazı konusunda anayasa konumunda olan
Türkmen Sovyet Ansiklopedisinin üçüncü cildinde “Yomudskiy” maddesinde
“Yomudskiy Nikolay Nikolayeviç (Han Yomudskiy N. N. ve Yomudskiy Garaş Han
oglı)” şeklinde geçmektedir. Kiyat Han’ın torunu Annamuhammet Yomudski’nin
oğlu Nikolay Nikolayeviç Han Yomudskiy veya Garaş Han oğlu Yomudskiy 1868
yılında doğulmuş, Ağustos 1928 yılında vefat etmiştir (T. S. E., III/337).
Garaş Han oğlu Yomudski’nin hayatıyla ilgili Türkmen Sovet Ansiklopedisindeki
maddesiyle birlikte iki ayrı makale yazılmıştır. İlk A. Ilyasov tarafından kaleme alınan
“Han-Yomudskiy – Öz Dövrünün Oglı” (Han-Yamudskiy – Kendi Döneminin Oğlu)
adıyla “Siyasi Söhbetdeşlik” dergisinde (Ilyasov, s. 58-64), diğeri ise Allayar
Çüriyev’in “Han Yomutskiy” isimli makalesidir (Allayar, 1993.). Bu iki makalede de
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Garaş Han oğlu Yomudskiy hakkında genel bir bilgi verilmektedir. Ancak Sovyetler
Birliği zamanındaki Garaş Han oğlu Yomudskiy’den bahseden çalışmalarda genellikle
burjuva olarak nitelendirmektedir. Türkmen Sovet Ansiklopedisinde ise Garaş Han
oğlu Yomudski’ni şöyle tanıtılmıştır:
“XIX. yüzyılın sonlarında – XX. yüzyılın başlarında Türkmenlerden Rus
samoderjaviyesinin (otokrasinin) eğiten insanlarının biri… Şubat Burjuva –
demokratik devriminden sonra Yomudskiy Zakaspi’de geçici oluşturulan Türkmen
İcracı komitesi adlı milletçi hükümetin birleşimine katılıyor” (T.S.E. III/337).

Aynı şekilde “Türkmenistan SSR-nin Tarihi” adıyla 1959 yılında yayınlanan eserde
Garaş Han oğlu Yomudskiy şöyle tanıtılmaktadır:
“Zenginler grupları ile de, kadetler burjuva ile de sıkı ilişkide olan yarbay N. N.
Yomudskiy o komiteleri oluşturmaya liderlik etmişti” (Türkmenistan SSR-nin Tarihi,
s. 426).

Tüm bunlarla birlikte Zeki Velidi Togan’ın “Hatıralar” adlı eserinde Garaş Han Oğlu
Yomudskiy’i şöyle anmaktadır:
“... Türkmen subayı Han Yomudskiy’nin oğlu Nikolay Nikalayeviç Xan İomudskiy
isminde bir subayla geç vakitlere kadar görüştük. Hayret, bu da bir Kader imiş.
Mamafih Han Yomudskiy Hristiyan olmakla beraber Türkmen milliyetçisiydi. Zaten
bu Han Yomudskiy, çok küçükken Rus generallerinden birisi tarafından, fakir bir
çocuk olarak alınmıştı (doğrusu zorla kaçırılmıştı) onu Hristiyan olarak terbiye
etmişler. Ancak o Türkmenliğini hiç unutamamış, her aynaya bakışının ona
Türkmenliğini hatırlattığını kendisi bana söylemişti. Ben onu 1913 yılından beri
tanırdım. Taşkent ve Petersburg’da defalarca görüştüm” (Togan, 1999, s. 463-464).

Garaş Han oğlu Yomudski’nin Hıristiyan olduğu söylenmekle birlikte Rus Devlet
Askeri Tarih Arşivi belgelerinde bu konuyla ilgili şöyle denilmektedir: “Yomudski’nin
çocuklarının bazılarının 17-20 yaşında olmasına rağmen hala vaftiz edilmediği
söylentileri var” (Kotyukova, 2019: 166). Ancak şu bir gerçek ki, “Свои среди чужих,
чужие среди своих” (Kendi ortamında yabancı, yabancı ortamda kendinin) sözü,
Nikolay Nikolayeviç Garaş Han oğlu Yomudski için de geçerli olduğu söylenmiştir.
Ancak Yomudski’nin çalışmaları bu konu da daha iyi aydınlatıcı olacaktır.
2. Garaş Han Yomudski’nin çalışmaları
Yomudski’nin tarih, etnoloji akademisyenliğini göstermek açısından sadece A.E.
Şmidt ve E.K. Betger’in editörlüğünde “V.V. Bartol’du turkestanskiye druz’ya, uçeniki
i poçitateli” (V.V. Barthold’un Türkistanlı arkadaşları, öğrencileri ve hayranları) adıyla
1927 senesinde yayınlanan eserde, “İz narodnogo predaniya Turkmen, O rodoslovnoy
Turkmen- İomudov)” (Türkmenlerin halk efsanesine göre Türkmen-Yomudların soy
kütüğü) isimli yazısı yer almaktadır. Garaş Han Yomudski’nin Türkmenler ile ilgili
çalışmaların bir kısmı kaynakçada verilecektir.
Yomudski’nin XIX. –XX. yüzyıllardaki Türkmen tarihine önem vermesini ise, 1927
yılında “Turkmenovedeniye” (Türkmen araştırmaları) dergisinde “İstrebleniye
Turkmen vo imya spaseniya çeloveçstva” (İz istorii zakhvata Sredniy Azii Russkim
tsarizmom vo vtoroy polovine XIX veka), (Türkmenlerin insanlığın kurtuluşu adına
yok edilmesi “XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rus Çarlığının Orta Asya’yı işgal edildiği
tarihten”) adıyla yayınlanan makalesinden görülebilir. Yomudski’nin bu konuyla ilgi
kendi ifadeleriyle şöyle söylemektedir:
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“Yeni yetişen neslin çoğu geçmişin hayret ettirici olaylarından haberi de yoktur.
Çoğunluk o dönemi görmedik, sadece “az bir şey” işitmişlerdir, bundan dolayı
geçmiş hakkında doğru düşünceleri, çarlık zamanının geçen tohum ve mikropları
bulup, onları yok etme durumları yoktur” (Yomudskiy, İz. 1927: 13).

Ayrıca Rusya İmparatorluğu dönemindeki Türkmenistan’da gerçekleştirdiği olaylara
dikkat çekmenin gerekliliğini ise şu sözler ile anlatmaya çalışmaktadır:
“Biz Türkistan’ın, özellikle de Türkmenistan’ın yerli halkı Kaufman’ın ve diğer
işgalcilerin yaptığı işlerini değerlendirebiliriz ve değerlendirmeliyiz. Biz onların
yüzündeki yalan ve hale maskesini kaldırmalıyız, bu “hümanist” generallerde
hümanistliğin belirtilerinin de olmadığını, ancak sadece vahşiliğin olduğunu ispat
etmeliyiz” (Yomudskiy, İz. 1927: 16).

Rusya İmparatorluğu dönemindeki olayları değerlendirdiği makalesinde Ekim
sonrası hakkındaki düşüncelerini ise şöyle açıklamaktadır:
“1927 yılında önce “Rusya İmparatorluğunun” monarşi ve burjuva yönetiminin
uzaklaşılmasına on yıl oldu. “Rusya İmparatorluğunun” gevşemesi ile gerçekte
Çarlık kolonisi olan Türkmen ili, çarın dikmelerinin “kültürlü” vahşiliğinden özgür
oldu ve kendi hayatını oluşturmaya başladı” (Yomudskiy, İz. 1927: 13)

Bu anlayışla ele aldığı Ekim İhtilali üzerine çalışması, yukarıda ifade etmeye
çalıştığımız eserlerden hem usul hem de içerik bakımından önemlidir.
B. Garaş Han Yomudskiy İhilal Üzerine Çalışması
Sovyetler Birliği döneminde Türkmenistan’da İhtilal üzerine yapılan çalışmaların en
dikkat çekeni Garaş Han oğlu Yomudskiy tarafından 1927 yılında kaleme alınan
makalesidir. Garaş Han oğlu Yomutski’nin 1927 yılında “Turkmenovedeniye”
(Türkmen araştırmaları) dergisinde yayınladığı “Turkmenı i Revolyutsiya (dest’ let
tomu nazad v Turkmenii), (Türkmenler ve İhtilal: on yıl önce Türkmenistan) adlı
makalesi Sovyet İhtilali açısından özgün ve bağımsız bir çalışmadır. Bu makalenin
önüne “Ot Redaktsii” (Yayın Kurulu’ndan) adı altında uyarı bir yazı eklemiştir:
“Biz Garaş Han oğlu Yomudski’nin bu kısa denemesi ile “Türkmenler ve İhtilal” adlı
konudan denemelerin, makalelerin ve materyallerin büyük grubunu yayınlamaya
başlıyoruz. S. Yomudski’nin denemesini dergide yerleştirmekle yayın kurulu,
yazarın 1916-1919 yılların olaylarının sebeplerini ve sonuçlarını anlatmasına
katılamayacağını ifade ediyor. “Rastlantılar”, “bazı insanların hilekârlığı”, yine de
“rastlantılar” – Garaş Han oğlu Yomudski’nin denemesinde sosyal karakterdeki o
veya bu büyük olaylar anlatıldığında bunlar daha fazla yer alıyor” (Yomudskiy,
1927: I/12).

Düşüncelerine katılmadığı makaleyi dönemin Türkmen araştırmaları dergisinde
yayınlanmasını ise yayın kurulu şöyle açıklamaktadır:
“Ancak Yomudski’nin denemesi, ilk olarak Türkmenistan’daki ihtilal olayları
devamlı beyan etmekte birinci çaba olduğu, ikinciden denemede nitelendirilen
faktları (gerçekleri) ve üçüncüden denemenin 1917 yılın olaylarına aktif katılan
Türkmen’in yazısı olduğu için büyük ilgi oluşturuyor” (Yomudskiy, 1927: I/12).

Han Yomudski’nin bu yazısının sonundaki yazı kurulu tarafından “po povedu ıçerka
K. O. İomudkogo” (K. O. Yomud’un denemesi hakkında) adlı yazıda yazarın
görüşlerine katılmadıklarını dair bilgiyi tekrar söylenmektedir (Yomudskiy, 1927:
II/20).
Garaş Han oğlu Yomudskiy tarafından kaleme alınan 1927 yılında Türkmen
araştırmaları dergisinde “Türkmenler ve İhtilal: on yıl önce Türkmenistan” adı altında
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yayınlanan ve hiç kimsenin sorumluluğu üstlenmediği tekrar tekrar söylenen
makalenin içeriği şöyledir.
1. “Podgotovka Turkmen K Vospriyatiyu Revolyutsii” (Türkmenlerin İhtilali
Algılamaya Hazırlığı)
Garaş Han oğlu Yomudski’nin makalesinin ilk bölümünde şu başlıklara
değinmektedir: Cüneyt’in 1. hareketi, Galkin’in ceza veriş gezisi, Yerli halkın tıl
işlerine seferber edilmesi. 1916 yılının “Karışıklıkları” albay İvanov’un hareketleri.
“Yomutların ayaklanması. Madritov’un gezisi, “Ak Çar”ın itibarinin inmesi.
Yomudskiy makalede, dönemin Türkmen Tarihi aşçısından önemli konularına
değerlendirmektedir. Bunların içinde en dikkat çekeni ise, Cüneyt Han konusudur.
Bununla ilgili makalede şöyle geçmektedir:
“1915 yılında Cüneyt diye bir mert, cesur Türkmen kendi yakınları ve kabilesi ile
eline silah alıp, Hive Han’ının ve onun hükümdarlarının zulmüne karşı açık savaş
çıkmış diye haber Türkmen yurdunda yayıldı” (Yomudskiy, 1927: I/13).

Cüneyt Han’ın Hive Han’ına karşı yürüttüğü mücadele tüm Türkistan’da karşılık
bulduğunu ise şöyle beyan etmektedir:
“Türkmenlerin Hive Han’lığındaki bu hareketinin gerisinde, 1916 yılında yeni
hareket, ancak daha geniş sınırlarda: Türkistan’ın kendisin, Semereç’yan’ın ve
Zakaspi oblastının “yerli oblastlarında” oluşuyor hem de yerli halkın –
Türkmenlerin, Özbeklerin ve Kazak – Kırgızların geniş çoğunluğunu kendine
çekiyor” (Yomudskiy, 1927: I/13).

Bu konuyla birlikte Yomudskiy, Rusya İmparatorluğunun Türkistan’daki cezalandırış
eylemlerine özellikle dikkat çekmiştir. Onun Türkmenlerde ne izler bıraktığını ayrı
ayrı örnekler ile anlatmaya çalışmıştır. Ayrıca da bu zulümden sonra aya
kalkamadıklarını da özetle şöyle beyan etmektedir:
“1916 yılın Zolotov’un tarafından başlanan yıkımından 10 yıl geçenden sonra da
kendine gelemiyor” (Yomudskiy, 1927: I/14).

Yomudskiy makalede bu ve diğer olaylardan sonra Türkmenlerin devrimleri
beklediğini ise şöyle ifade etmektedir:
“1916-17 yıllarının olayları Türkistan’ın yerli halkının Şubat’taki ihtilaline ve
ondan sonraki olaylara olan katılımına büyük etki etmişti; İhtilali ve sonraki
olaylar büyük sevinç ile kabul edildi” (Yomudskiy, 1927: I/13). “1917 yılın
Şubat’ına kadar Türkmenler ansızın (onlar için) gelen olayları kabul etmeye
hazırdılar” (Yomudskiy, 1927: I/15).

2. “Fevral’akaya Revolyutsiya v Prelomenii Turkmenii” (Şubat Devriminin
Türkmenistan’daki Etkisi)
Garaş Han oğlu Yomudski’nin makalesinin ikinci bölümünde şu başlıklara
değinmektedir: Türkmenlerin “Özgürlük” hakkındaki düşüncesi, Çar rejiminin
hizmetinden ibaret ispolkomlar (icra komiteler), - “Ts.r.” Şehrin ve köyün arasının
bölünmesinin sebepleri, Kardeşler Dorrer’in rolü, Türkmen kurultayı, Kabile
ilişkilerinin esasında Türkmenlerin birbirlerine karşı kışkırtılması, Yerli halkın işleri
boyunca Özel komite.
Yomudskiy makalede ihtilal konusuyla Türkmenlerin ilgilini şöyle anlatmaktadır:
““Yeni Yönetim” nasıl olduğunu ve ilan edilen özgürlüğün neden oluştuğunu
Türkmenler asla bilmemekteler, ancak onlar kendilerini boğup gelen eskinin yıkılıp,
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yok olduğuna şimdi özgür nefes alabileceklerine ve “lanetli yabancı halk” diye
isimlendirilmekten kurtulup, insan hukuklarına sahip olacaklarına yürekten mutlu
oluyordular” (Yomudskiy, 1927: I/15).

Yomudskiy makalede “özgürlük” (svoboda) şiarıyla Türkmenlerin “boşlık”
kelimesiyle ifade ettiklerini şöyle anlatmaktadır:
“Ancak Türkmen dilinde “azatlık” (özgürlük) anlamını anlatan söz ilk zaman
bulunmadı. (Çünkü) Türkmenler – Yörükler – bozkırlı halk binlerce sene içinde
Asya’nın tükenmez çöllerinde göçebe yaşıyordu ve herkes genellikle özgürdüler,
yönetimden, kanunlardan serbest idiler” (Yomudskiy, 1927: I/15).

Yomudskiy makalesin ilk başta Türkmenler ihtilal sonucunda oluşan yönetim çok
beklentilerinin olduğunu şu aşağıdaki sözler ile anlatmaktadır:
“Türkmenler Çar yönetiminin yıkılmasına ve Rusların çinovniklerden,
jandarmalardan, polislerden diğerlerinin bir insan olarak kendi hayatlarını
kurulandığına düşünüyordular” (Yomudskiy, 1927: I/15).

Türkmenlerin beklediği o günlerin boşa çıktığını yazının devamında detaylı bir
şekilde devam etmektedir. Çünkü yönetime Rusya İmparatorluğu zamanındaki
insanların tekrar yönetimde yer alması Türkmenlerin umudunu boşa çıkarmış olduğu
ayrıca belirtilmekte ve yeni yönetimi çalışmasının temelinin ise çatışma olduğunu
şöyle ifade etmektedir: “Yeni yönetimin işinin temel esası bitmez çatışmadan,
hilekârlıktan, töhmetten ibaret” (Yomudskiy, 1927: I/15).
3. “İyul’ 1917: “Sobraniye Vıbornıh Krasnovodskogo uyezda Delegatsiya Morskogo
i Krasnovodskogo uyezda Ot’yezd Dorrera” (Temmuz 1917: Krasnovodsk Uyezd
Seçimevleri Toplantısı Deniz ve Krasnovodsky Uyezd Delegasyonu Dorrera’nın
Kalkışı)
Yomudski’nin makalesinin “İyul” adlı başlıklı üçüncü bölümünde en dikkat çeken
hususlardan biri Zakaspi oblastının komiseri graf (kont) Dorrer’in verdiği cevaptır.
1917 yılında önde gelenlerinden Kakacan Berdiyev’in de içinde bulunduğu heyet
adaletli olunması gerekliliği ile ilgili isteklerini söylemesi üzerine Kont Dorrer şöyle
cevap vermişti: “У меня есть достаточно штыков, чтобы накормить
туркмен”(Türkmenleri beslemek için yeterli süngüm var.) (Yomudskiy, 1927: I/14).
Bundan sonra Türkmenler, özellikle de Tekeliler ile onun arasında kapatılmayacak
derinliğin oluştuğunu ifade etmektedir.
4. “Popıtki sozdaniya vlasti na mestah. Rol’ men’şevikov. Pervıye vıstu pleniy
bolşevikov. Popıtki sozdaniya vooruzhennoy silı. Deyatel'nost' Kolesova.
Zaigrıvaniye s musul'manami” (Güç sınıfının yeryüzündeki girişimleri.
Menşeviklerin rolü. Bolşeviklerin ilk performansı. Silahlı kuvvet yaratmayı deniyor.
Kolesov faaliyeti. Müslümanlarla Flört)
Yomudski’nin makalesinin dördüncü bölümünde Ekim İhtilalinin alınan “Özgürlük”
bağlamında Türkmenistan’da gelmesinin geciktiğini ve yansımalarının kısmen
olduğunu şöyle anlatmaktadır: “Ocak 1917’den Haziran ve Temmuz 1918’e kadar olan
dönemde, Ekim ayı yasaları ve sloganları kısmen uygulandı” (Yomudskiy, 1927: II/5).
5. “Smuta v umah. Mejduplemennıye. “Şeptuny”. Avantyuristı” (Zihinlerdeki
sıkıntılar. Aşiretler arası. “Tılsımcılar”. Maceracılar)
Yomudski’nin makalesinin beşinci bölümünde birçok olaydan bahsedilmektedir.
Ancak bunların içinde en dikkat çekeni ise dönemin “Basmacılık” hareketin lideri olan
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Eziz Han Çapıkov hakkındaki açıklamalarıdır. Bu konuyu Yomudski’nin makalesinin
şöyle anlatmaktadır:
“1919 yılında, Tecen ilinde Türkmen Eziz Han’ın siyasi olayların sahnesine çıkması
herkese için beklenmedik bir şey oldu. Bu zamana kadar Eziz Han hakkında hiç kim
hiçbir şey bilmiyordu… Kendi eylemleri ve baskınları ile Eziz Han o dönemin Rus
ve Fars hükümetlerinin adaletsizliğine karşı protest bildirmiştir. O diğerleri ile
birlikte Türkmen halkının kendi kalbinde gizlin şekilde taşıdığı sözcüsü olmuştur”
(Yomudskiy, 1927: II/19).

Yomudski’nin Türkmenlerin kalbinde gizlin şekilde taşıdığı özgürlüğü eyleme
dönüştürmeye çalışan “Basmacıların lideri” Eziz Han’ın Ekim İhtilalinden sonra
öldürülmesiyle ilgili de şöyle açıklamaktadır:
“O kendi liderlik vagonunda tek gidiyordu. Onun yattığında üstünü bastılar ve
gözaltına aldılar. Sonra ise onun üstünden askeri seyyah mahkemesinin oluşturulan
yeri olan Krasnovoski’ye götürdüler. Mahkemede Eziz kendi öyle bir yiğitlikle
gösterdi, hatta düşmanlardır yargılayanlar da onun cesaretinin ve yürekliliğin
önünde saygı gösterdiler. O kurşuna dizilmek suretiyle hüküm edildi ve
Krasnovodski’den hüküm o günün içinde gerçekleştirildi. O kurşuna dizilende de
gözlerini kapatmak istediler, izin vermedi. Aksine rahat durarak cellatlara nasıl
attığında nereden değeceğini, nasıl yaptığında tam nişan alıp bileceklerini
gösteriyordu. Sonra o cübbesini önün açtı da, gömleğini düğmesini çözdü ve
“Kalpten atmak etmek gerek” diyerek göğsünü gösterdi” (Yomudskiy, 1927: II/1920).

Belki de Yomudski’nin “Türkmenler ve İhtilal: on yıl önce Türkmenistan” isimli
makalesindeki Sovyet Türkmenistan’da “Basmacı” olarak ifade edilen “Cüneyt Han”,
“Eziz Han” gibi liderleri mert Türkmen olarak açıklamalarını ve değerlendirmelerini
tekrar yapmak için Sovyetler Birliğinin yıkılmasını beklemek gerekmekteydi.
Değerlendirme
Sovyetler Birliği döneminde Türkmenistan’da Ekim İhtilali daha doğrusu ihtilal ile
ilgili çalışmalar özel bir öneme sahip olmakla birlikte değişik mecralarda görülebilir.
O dönemde siyasi yayınlar başta olmak üzere edebi metinlerde bir anlamda siyasi
işlevi içeren yazılar olduğu görülebilir. Sovyet Türkmenistan’da Ekim İhtilali önemli
bir konuma gelmiş olmalı ki, dönemin mizah dergisi olan “Tokmak” jurnalinde, “1917
yılda Rusya tarafından kıp kırmızı olup çıkan ışığın yansıması Türkmenleri bağımsız
ihtiyarlı bir hükümet edip oluşturdu” (Tokmak, 1927: 1.) ifadesi yer alan “İnkılap
meyvesi ve Askerlik kanunu” isimli makale 1927 yılındaki çıkan 28-29 sayısında
yayınlanmıştır.
Aynı şekilde Sovyet Türkmenistan’da Türk, Türkiye Tarih ile ilgili yazılar görmek
neredeyse imkânsız olduğu ifade edilebilir. Ancak konu ihtilal olunca durumun
değiştiği görülmektedir. Bunun en dikkat çeken örneği ise, B. Garabayev tarafından
kaleme alınan “Lenin ve Türk Revolyutsiyası” (Lenin ve Türk Devrimi) adlı
makalesidir (Garabayev, 1970: 33-41). Sovyet Türkmenistan’daki ilmi araştırmalarda
da bir dönüm noktası olarak ifade edilmektedir. Bu yönde Porcan Kiçikoulov’un
Köroğlu destanı üzerinde yaptığı iki çalışması konuyu daha iyi göstermektedir.
Birincisi “’Göroglı” eposının övrenilişi hakında (Oktyabr’ revolyutsiyasından önki
dövürde)” (“Köroğlu” destanı araştırmaları üzerine (Ekim İhtilalinden önceki dönem)
(Kiçikoulov, 1960: 93-100.), ikincisi ise, “’Göroglı” eposının övrenilişi hakında
(Oktyabr’ revolyutsiyasından sonkı dövürde)” (“Köroğlu” destanı araştırmaları
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üzerine (Ekim İhtilalinden sonraki dönem) adlı ilmi makaleleridir (Kiçikoulov, 1960:
88-94.). Bunun gibi Ekim odaklı çalışmalardan birçok örnek getirmek mümkündür.
Ancak Ekim İhtilali üzerine yapılan çalışmaların yapıldığı dönemi ve şartlarını da
unutmamak gereklidir. Sovyetler Birliği döneminde Türkmenistan’da yeni düşünce
ifade edilmesi bir tarafa “Korkut Ata” gibi edebi mirasın neşri bazen hayata mal
olabilecek yargı önünde çıkarmaktadır (Hommatdurdıyev, 1993: 32.). 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” diye konuya açıklamaktadır (Rahımov, 1992:13).
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Türkmenistan’da Sovyetler Birliği
döneminde Türkmenistan’da ihtilal üzerine yapılan çalışmaların kayda değer bir
özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Nitekim bu dönemin yayınlarında değişik
konular üzerine keleme alınan yazılarında ihtilal odaklı olduğu müşahede
edilmektedir. Yazıların bu tutumları döneme ayrı bir özellik kazandırmıştır. Aynı
zamanda bu çalışmalar, içerik bakımından da dönemi yansıtan düşünceleri
barındırmaktadır. Sonuç olarak bu tarihi sürece baktığımızda Sovyet Türkmenistan’da
Garaş Han oğlu Yomudskiy tarafından kaleme alınan 1927 yılında Türkmen
araştırmaları dergisinde “Türkmenler ve İhtilal: on yıl önce Türkmenistan” isimli
makalesi ise, Türkmenistan’da İhtilal üzerine yazılan en objektif ve XX. yüzyıldaki
Türkmenlerin tarihi açısından da önemli bir makale olduğu görülmektedir.
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Giriş
1923’ten itibaren hukuk, eğitim ve toplumun gündelik hayatıyla ilgili çok sayıda
yeniliği hayata geçiren Türkiye için 1930’lu yıllar, ekonomik kalkınmaya öncelik
verilen ve bir devrim ideolojisi üretilmesi için çaba sarf edilen bir dönem olarak ele
alınabilir.
Gerçekten de 1930’lu yıllara gelindiğinde, Türkiye’de ekonomik ve toplumsal
alanlarda yeni stratejilerin belirlenmesi için çabalar artmış ve bu da yeni ideolojik
açılımları beraberinde getirmiştir. 1923-1931 yılları arasında, Türkiye İktisat
Kongresinde alınan kararların etkisiyle ağırlıklı olarak özel sektöre dayalı bir
ekonomik politika izleyen ve genellikle de üst yapıyla ilgili köklü dönüşümleri
gerçekleştiren Türkiye, 1931 yılından itibaren devlet müdahaleciliğine yönelmiş ve
yeni bir ekonomik politikayla kalkınma hamlesine öncelik vermeye başlamıştır.
Türkiye’nin, 1930 öncesinde ekonomik alanda köklü düzenlemelere yönelmesinde ve
bir anlamda ekonomik kalkınma için daha gerçekçi projeleri hayata geçirmesinde
birtakım engeller ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi, Lozan Antlaşması’nda yer
alan ekonomik sınırlamalardır. Lozan’da kapitülasyonlar ve diğer imtiyazların
kaldırılmasıyla ilgili olarak kabul edilen 5 yıllık geçiş süresi, Türkiye’nin 1929 yılına
değin, ekonomide yapısal düzenlemeler yapmasını, daha da önemlisi milli
ekonomisini koruyabilmek için tedbirler almasını ve buna uygun gümrük politikaları
belirlemesini engellemiştir.1
Bu nedenle Lozan’da belirlenen sınırlamaların kaldırılacağı yıl olan 1929, Türkiye’de
iktidarın, yeni ekonomik ve toplumsal hamleler ve geleceğe dönük olarak oluşturulan
projeleri hayata geçirmek için umutla beklediği bir yıldır. Ancak aynı yıl ABD’de
başlayan ve bütün kapitalist dünyayı olumsuz etkileyen ekonomik bunalım,
Türkiye’de de ciddi hayal kırıklıkları yaratmış ve 1929 yılı ile ilgili olan olumlu
beklentilerin yerini umutsuzluğa bırakmasına yol açmıştır.2 1929 Dünya Ekonomik
Bunalımının olumsuz etkisinin devam ettiği günlerde, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın

Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Türkiye.
Yüksel Ülken, Atatürk ve İktisat, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1981, s. 101
2 Osman Okyar, “Devletçiliğin Doğuşu”, Forum, Sayı: 211, 15 Ocak 1963, s. 11
*
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kurulmasıyla başlayan demokrasi denemesinin başarısızlıkla sonuçlanması3 ve
ardından gelişen Menemen Olayı iktidarı ekonomik ve toplumsal gelişim için yeni
önlemler almaya zorlamıştır.
Türkiye’de 1931 yılından itibaren devlet-birey ilişkisinin yeniden gözden geçirilmeye
başlandığı ve bunalımın da zorlamasıyla ekonomik politika olarak devlet
müdahaleciliğinin ön plana çıkarıldığı söylenebilir.4 Aslında devlet müdahaleciliği bu
dönemde sadece Türkiye için değil, bunalımdan çıkış yolu arayan çok sayıda gelişmiş
ülke için de tercih edilen bir ekonomik politika olmuştur.
Bu arada Milli Mücadele sonrasında başlayan, Osmanlı izlerinin silinmesi yolundaki
tasfiye ve yenileşme hareketleri, azalarak da olsa, 1930 yılından sonra da devam
etmiştir. Bu dönemde tasfiyesi en fazla ses getiren iki Osmanlı kurumu Türk Ocakları5
ve Darülfünun olmuştur.6 Türk Ocaklarının kapatılması, Türkiye’de yeni tarih
anlayışının bir yansıması ve sonucu olarak algılanabileceği gibi, iktidarın siyasal
yapılanmasının ve propagandasının, bundan böyle Halkevleri vasıtasıyla hayata
geçirileceğinin de habercisi olmuştur.7 Buna benzer bir gelişme, Darülfünun’un
kapatılması ve yerine İstanbul Üniversitesi’nin açılmasında da görülmüştür.8 Bütün
bunlardan hareketle, Halkevleri ve İstanbul Üniversitesi’nin cumhuriyete özgü, yeni
bir toplum ve insan modelinin yaratılması hedefine yönelik oluşturulan, kültür ve
ideoloji yüklü kurumlar olduklarını öne sürmek hiç de abartılı bir yorum değildir.
1930 yılından itibaren yeni bir devlet ve toplum modeli, yeni bir ekonomik politika ve
bütün bunlara dayanılarak özgün bir devrim ideolojisi gayretlerine hız verilmesi,
basın-yayın faaliyetlerinde gözle görülür bir artış olması sonucunu doğurmuştur. Bu
dönemde, 1931 yılında çıkarılan basın yasasının da getirdiği belirli sınırlamalar
çerçevesinde, iktidarın bizzat kendisi, iktidara yakın çevreler ve iktidarın çeşitli
uygulamaları sonunda tasfiyeye uğramış gruplar tarafından çok sayıda gazete ve
dergi yayın hayatına sokulmuştur.9
Öyle ki, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanması ya da kapatılmasına ve iktidarda
bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’nin devletçiliği temel ilkelerden birisi olarak
benimsemesine ve tek partiye dayalı iktidarın kurumsallaşmasına karşın, böyle bir
ortamda dahi, liberal çevrelerin ortadan çekildiklerini ya da tümüyle sindirildiklerini

Serbest Cumhuriyet Fırkası için bkz. Çetin Yetkin, Türkiye’de Tek Parti Yönetimi (1930-1945),
İstanbul, 1983
4 Bu dönemde 1929 Dünya Ekonomik Krizine karşı Türkiye’deki arayışlarla ilgili olarak bkz.
İlhan Tekeli-Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, ODTÜ
Yay., Ankara, 1977
5 Türk Ocakları hakkında geniş bilgi için bkz. Yusuf Sarınay, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi
ve Türk Ocakları (1912-1931), İstanbul, 1934
6 Darülfünun hakkında bilgi için bkz. Cemil Bingöl, Darülfünun ve Türkiye’ye Modern Eğitimin
Girişi (1863-1908), 1991; Ekmeleddin İhsanoğlu, Darülfünun Tarihçesine Giriş, İstanbul, 1980
7 Halkevleri için bkz. Anıl Çeçen, Halkevleri, Gündoğan Yay. Ankara, 1990, s. 105-113
8 Abdurrahman Çaycı, “Atatürk, Bilim ve Üniversite”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 16,
s. 64-65; Ayrıca Üniversite reformu için bkz. Horst Widman, Atatürk Üniversitesi Reformu, (Çev.
A. Kazancıgil-S. Bozkurt), İstanbul, 1981
9 1930’lu yıllarda etkili olan haftalık ya da aylık dergilerden bazıları şunlardır: Kadro, Yeni Adam,
Yeni Türk, Çığır, Ülkü, Fikir hareketleri, Kooperatif, Varlık, Muhit, Orhun. Aynı dönemde Hâkimiyeti Milliye, Cumhuriyet, Milliyet, Vakit, Akın gibi günlük gazeteler de vardı.
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söylemek zordur. Ancak bu dönemde basın-yayın hayatında farklı düşünsel çevreler
arasında yoğun bir polemik ortamının doğmasına karşın, bütün tartışmalarda iktidara
ve uygulamalarına sert eleştiriler yöneltilmemesine özen gösterilmiştir. 1932 yılının ilk
ayında yayın hayatına başlayan Kadro Dergisi de bu dönemin koşullarının ürettiği bir
basın-yayın hareketi olarak tarihteki yerini almıştır.
Kadro Dergisi’nin Yayın Hayatına Atılması
Kadro, Şevket Süreyya (Aydemir), Vedat Nedim (Tör), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu),
İsmail Hüsrev (Tökin) ve Burhan Asaf (Belge) önderliğinde Türkiye’de iktisadi
politika arayışlarının ve devrim ideolojisi üretme çabalarının ön planda olduğu bir
dönemde yayın hayatına başlamıştır. 1932 yılının ilk ayında yayınladıkları, “Kadro”
adı verilen yayın organı ile 1935 yılının başına kadar geçen sürede, üç yıl boyunca
düşüncelerini sergileme fırsatı bulan Kadrocular, iç politikada önerdikleri devletçilik,
planlı kalkınma ve sınıfsız-ayrıcalıksız toplum çözümleriyle ve dış politikada öne
sürdükleri merkez-çevre kuramıyla özgün bir akımın temsilcileri olmuşlardır.
Kadro Dergisi, tek parti yönetiminin basın üzerindeki kontrolünün kısmen azaldığı ve
1925-1929 yılları arasındaki Takrir-i Sükûn Döneminin katı uygulamalarının belirli
ölçülerde terk edildiği bir zamanda yayın hayatına atılmıştır. Kadro’nun ilk sayısının
çıktığı 1932 yılı başları, tek partili uygulamaların tipik bazı özelliklerini taşımakla
birlikte, 1930 öncesi görülen sert politikaların da aynen devam ettiği bir dönem
değildir. Hem bu kısmî yumuşamadan dolayı hem de üst yapıyla ilgili çok sayıda
yeniliğin başarılmasının etkisiyle 1930’lu yıllarda Türk entelektüel yaşamında bir
canlanma ve basın-yayın faaliyetlerinde belirli bir artış göze çarpmaktadır. Aynı
dönemde Kadro’dan başka Ülkü, Çığır, Yeni Adam, Kooperatif, Yeni Türk, Fikir Hareketleri
ve Atsız Mecmua gibi dergi ve gazeteler ortaya çıkmış ve kendi dünya görüşleri
çerçevesinde çözümler üretmişlerdir. Kadro Dergisi’nin yayınlanmasında ve
dolayısıyla Kadro Hareketinin ortaya çıkmasında Şevket Süreyya’nın “İnkılâp ve
Kadro” konulu konferansı adeta bir katalizör rolü oynamıştır.10
Dönemin siyasal ve ideolojik çevreleri arasında oldukça büyük bir ses getiren bu
konferansın metni, gördüğü ilgi üzerine 21 adet basılmış ve önemli yerlere
dağıtılmıştır.11 Bu gelişmeler sonucunda Şevket Süreyya, Yakup Kadri, Vedat Nedim,
İsmail Hüsrev ve Burhan Asaf’ın bir araya gelmesiyle bir fikir akımı için gerekli olan
kişiler,12 uygun bir ortam ve bu akımın dayanacağı temel fikirler belirmişti. Söz
konusu aydınların kendi aralarında yaptıkları toplantılar sonucunda yeni bir süreli
yayının çıkarılması konusunda fikir birliğine ulaşmışlardır. Bu dergi Kadro’dur.
Kadrocu düşünce, kapitalizmin adaletsizliği ve eşitsizliği ile Marksizm’in bu
adaletsizliği ve eşitsizliği ortadan kaldırma konusundaki yetersizliği üzerine
kurulmuş ve geliştirilmiştir. Kadrocu yazarlara göre, dünyadaki tüm ulusal ve
uluslararası eşitsizliklerin, bir başka deyişle iç ve dış çelişkilerin temelinde kapitalist
sistem yatmaktadır. Kapitalizmi 19 ve 20. yüzyıl başlarındaki vahşi niteliği ile
değerlendiren Kadrocular, 1929 yılında ortaya çıkan ekonomik bunalımın da etkisiyle,

Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, Milliyet Yay., İstanbul, 1976, s. 125.
Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Ankara, 1965, s. 479.
12 Kadrocu yazarların bir araya gelmelerinde rol oynayan etkenler için bkz. Temuçin Faik Ertan,
Kadrocular ve Kadro Hareketi, T.C. Kültür Bakanlığı Başvuru Kitapları, Ankara, 1994, s. 51-59.
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kapitalist sistemle ilgili her türlü siyasal, sosyal ve ekonomik değere tepki
göstermişlerdir. Marksizm’e ise proletarya diktatörlüğünü hedeflemesi ve milli
kurtuluş hareketlerine yeterince önem vermemesi nedeniyle soğuk bakmışlar ve
kapitalizmden kaynaklanan sorunları çözmekte yetersiz olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Kadrocuların asıl istediği sınıfsız, ayrıcalıksız ve kaynaşmış bir toplum yaratmaktır.
Bu nihai hedef göz önünde tutulduğunda, Kadro düşüncesinin, mevcut Kemalist
iktidarın hedefleriyle de tamamen örtüştüğü görülmektedir. Kadro’ya göre, bu hedefe
ulaşmayı sağlayacak yegâne yol ise “devletçilik”tir. Devletçilik ilkesini Atatürk gibi
pragmatik ve mutedil açıdan ele almayan Kadrocular, bu ilkeyi sadece ekonomik
açıdan değil, daha ileri bir şekilde yeni sosyal, ekonomik ve siyasal nizam olarak
değerlendirmişlerdir.
Bu
yönüyle
Kadrocu
devletçilik,
klasik
devlet
müdahaleciliğinden daha ileri bir düzeni hedeflemektedir. Yine Kadrocuların
sunduğu devletçilik, Sovyet Rusya’daki gibi proletarya diktatörlüğünü
sağlamlaştıracak ve İtalya’daki gibi burjuva sınıfı lehine düzenlemeler yapacak bir
sistem de değildi. En açık ifadeyle Türkiye’nin içinde bulunduğu iç ve dış koşullardan
doğan, kapitalizm ve sosyalizme karşı alternatif olarak geliştirilen bir sistem ve
kalkınmadaki üçüncü yoldur.
Kadroculara Göre Sovyet Devrimi
Konuya Sovyet Devriminin teorisini oluşturan ve sınıfsal çizgisini belirleyen
Marksizm ile başlamakta yarar vardır. Çünkü Kadrocuların Marksizm ile Sovyet
Devrimi’ne dair görüşleri, söylemleri iç içedir ve bu nedenle aynı bağlam içerisinde
değerlendirilebilir.
Kadrocular tarihsel materyalizmi yöntem olarak kullanmaları, liberal ekonomiye tepki
olarak devletçiliği önermeleri, Batı’daki burjuva demokrasisine karşı çıkmaları ve
köktenci tavırları nedeniyle bazı çevrelerce Marksist olarak görülmüşlerdir. Ama bu
suçlamaya dönüşen değerlendirmelerin asıl dayandığı nokta tarihsel materyalizmi
savunmuş olmalıdır.
Oysa Kadrocular, tarihsel materyalizmi bir yöntem olarak kullanmakla Marksist
olmayacaklarını öne sürmüşler ve bu ideolojiden farklı bir düşünce evrenine
olduklarını sık sık yinelemişlerdir. Onlara göre bilimsel sosyalizmde, sınıf mücadelesi
ve emperyalistler arasındaki rekabet olmak üzere iki büyük evrensel çelişki vardır.
Kadrocular bu iki çelişkiye üçüncü bir çelişkiyi daha ekleyerek yeni bir söyle
geliştirmişlerdir. Bunlar sınıf çatışması, emperyalistler arasındaki rekabet ve
kendilerini eklediği sömürgeler ile metropoller arasındaki mücadeledir.13
Bu açıdan bakıldığında Kadrocular, Marks’ın bilimsel sosyalizmin marifetiyle ve
tarihsel materyalist yöntemiyle sınıf çatışmalarının ve diğer çelişkilerin ortadan
kalkacağı anlayışını kabul etmemişlerdir.14
Tarihsel materyalizmi, sadece bilimsel sosyalimin bir yöntemi olarak görmeyene Kadro
Dergisi yazarları, dünyadaki çelişkilerin çözümünde Marksizm’in yeterli
olamayacağını öne sürmüşler ve asıl çözümün metropoller ile sömürgeler arasındaki
çelişkinin giderilmesiyle gerçekleşebileceğini savunmuşlardır.15
Şevket Süreyya Aydemir, “Kadro Hareketi”, Milliyet, 1 Kasım 1970.
Şevket Süreyya Aydemir, İnkılap ve Kadro, 3. Baskı, İstanbul, 1986, s. 39.
15 Aydemir, İnkılap ve Kadro, s. 43
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Bundan hareketler kapitalizmde var olan sınıfsal çelişkinin ortadan kalkmasıyla
dünyadaki çelişiklerin çözülemeyeceğini savunan Kadrocular, kapitalist ülkelerin
geleceğini de, kapitalimin dışındaki milli kurtuluş hareketlerinin belirleyeceğini iddia
etmişlerdir.16
Buradan Sovyet Devriminin önderleriyle ilgili bir değerlendirme de yapan Kadrocu
Burhan Asaf, Lenin ve Stalin’in milli kurtuluş hareketlerini proletaryanın
mücadelesinin başta gelen yardımcısı olduğu yönündeki görüşlerine karşı çıkmıştır.17
Aynı düşünce çerçevesinde Şevket Süreyya da, milli kurtuluş hareketlerinin
proletaryanın sınıf mücadelesinin bir peyki ve yedek gücü anlayışını da kabul
etmemiş ve sömürge ve yarı sömürgelerde yaşana ulusların mücadelesini merkeze
koymuştur.18
1930’lardan sonra da Sovyet Devrimi’nin dayandığı ihtilalci sosyalizme de karşı çıkan
Kadrocu yazarlardan olan Şevket Süreyya, bunun yerine ıslahatçı sosyalizm fikrinin
ikame etmiştir. Ona göre ıslahatçı sosyalizm sınıf çatışmasına dayanmamaktadır. Bu
düşüncede devlet ekonomik ve sosyal hayata müdahale ederek, sınıflaşmayı, doğal
olarak da sınıf çatışmasını önleyecektir.19
Türk Devriminin ideolojisini gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturmak işini
üstlenmiş olan Kadrocular açısından dünyadaki devrimler pratik açısından da ilgi
alanlarında olmuştur. Kadrocu yazarlar Türk Devrimini ele alırken Fransız ve Sovyet
devrimlerini de gözden kaçırmamışlar ve karşılaştırmalı analizler yapmışlardır.
Kadrocuların teorik analizlerine geçmeden önce bu devrimlerin, daha doğrusu Sovyet
Devriminin pratiğine dair yapmış oldukları açıklamalara bakmakta yarar vardır.
Kadrocu yazarlar için dünyadaki milli kurtuluş hareketleri, doğal olarak da Türk
Kurtuluş Savaşı teorik açıklamalarının merkezinde olmuştur. Bu bağlamda Türk
Kurtuluş Savaşı ırasındaki Türk-Sovyet ilişikleri de Kadrocular açısından önem arz
etmektedir.
Bu konuda bir yazı kaleme alan Yakup Kadri; “İstiklal harbi esnasında Rus inkılapçılarıyla
aramızda teessüs eden dostluk tesadüfi bir şey değildir. Rus internasyonalistleriyle Türk
nasyonalistleri arasında -nazari sahada mevcut derin tezatlara rağmen- iki taraf
inkılapçılarının ilk günüden birbirlerine el uzatışlarına siyasal ve askeri zaruretlerden doğmuş
bir hadise nazariyle de bakamayız. Her iki cephenin düşmanları bir olmasaydı, memleketlerimiz
birbirine bitişik bulunmasaydı. Biz, gene inkılap platformunda yanyana mevki alacaktık. Lenin,
Türkiye’de bir milli hareketten haberdar olduğu gün tarihi materyalizma görüşünden bu
hakikati anlamıştır. Mustafa Kemal, kendine has intuision kudretiyle her iki hareket arasındaki
–birleşik demeyeceğim- muvazi hattı mebdeinden keşfetmiştir.
Moskova’daki kominizma şefi, ‘Dünya yüzünün bütün milli istiklal davaları bizim davamızdır’
derken, Ankara’daki nasyonalist Şef, düşman kelimesi yerine “Avrupa imperyalistleri” tabirini
ikame ederken öbürü berikinin, dilini konuşmuş, beriki öbürünün yerine söylemiş oluyordu.
Vedat Nedim (Tör), “Milli Kurtuluş Hareketleri ve Buhran”, Kadro, Sayı: 18, Haziran 1933,s.
24.
17 Burhan Asaf (Belge, “Milli Kurtuluş Hareketleri ve Bunların İnkılap Nazariyeleri”, Kadro,
Sayı: 9, Eylül 1932, s. 40.
18 Şevket Süreyya (Aydemir), İnkılap ve Kadro, s. 109
19 Şevket Süreyya (Aydemir), “Türk Sosyalizmi ve Fikir Atatürkçülüğü”, Yön, Sayı: 7, Yıl: 1, 31
Ocak 1962, s. 7
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Türk nasyonalistleri inkılap edebiyatıyla Rus komünist inkılap edebiyatının arasındaki bu
benzeyiş de rasgele bir şey değildir.
Gazi’nin birinci Millet Meclisinde söylediği nutukları, çok kere dâhil ve hariçte “Komünizmaya
mı gidiyorlar?" velvelesini tahrik etmesi bu yüzdendir. Gazi, hiçbir vakit komünizmaya
meyletmedi. Hatta, en nevmit zamanlar içinde bile düşündüğü komünizma değildi. Fakat, milli
kurtuluş cidalinin şefi ile internasyonal komünizma şefinin karşısına dikilen cephenin üzerinde
“İmperyalist” yaftası asılı idise, her iki tarafın bu kelimeyi aynı tarzda okunmaması için ortada
hiçbir sebep yoktu” diyerek 1930’lara gelinmesine karşın edebiyat üzerine Milli
Mücadele dönemindeki Türk-Sovyet ilişiklerine ışık tutacak açıklamalarda
bulunmuştur.20
Kadrocu yazarlar Türk, Fransız ve Sovyet devrimlerini incelerken sık sık Türk
Devriminin özgünlüğüne işaret etmişlerdir. Bu özgünlük tespitlerinden biri de Burhan
Asaf’a aittir. “Eğer Milli Kurtuluş Hareketleri gerek ihtiva ettikleri içtimai mana gerekse
içlerine aldıkları cemiyet parçaları itibarıyla ikinci derecede şeyler olsa idi, kapitalist yahut
sosyalist telakkilerden birinin peyki olmaları, belki de tarihi şeeni zaruretler dolayısıyla
mukadder olurdu. Fakat bütün harp sonu hadiseleri gösteriyor ki, milli kurtuluş inkılabı, cihan
gidişini idare eden görüşler arasında gerek keyfiyet gerek ise kemiyet bakımından gittikçe başa
geçmektedir”21 şeklinde açıklama yapan Burhan Asaf, Kadrocular arasında bu tür teorik
çözümlemeler yapan en önde gelen Kadrocu yazardır.
Bu konuda Batılı yazar ve siyasetçilerin milli kurtuluş hareketlerine olan bakışlarına
mesafeli yaklaşan Burhan Asaf, aynı noktada Stalin’e de eleştiri yöneltmekte geri
durmamıştır. Burhan Asaf, Berlin’de “The Anti-Imperyalıst Revıev” adıyla yayınlanan
emperyalizm aleyhtarı bir Marksist dergide, G. Safarof’un “Milli Kurtuluş İnkılapları”
adlı Moskova’da basılmış bir kitapla ilgili olan bir yazıyla ilgili olarak yaptığı
açıklamalarda Stalin’in düşüncesine karşı çıkmıştır. Burhan Asaf; “Gerek Lenin ve
gerekse Stalin, milli kurtuluş davalarını, proletarya davasının kapitalizme karşı mücadelesinde
başta gelen ve yardımcı (Stalin “rezerv” kelimesini kullanıyor) kuvvet telakki etmekten ve bu
suretle bu hareketlerin müstakil, yani ne kapitalizme, ne de sosyalizme gayrı-tabi bir ileriliği
temsil ettiklerini nevama reddetmekten başka ne yapmışlardır? Mesela Stalin, ‘Leninizmin
esaaları’ ismindeki kitapta merhum Efgan Emirinin İngilizlere karşı olan muharebelerini milli
kurtuluş faslına soktuktan sonra: ‘Gerçi bu hareketin başında bir Kral ve onun da istinat ettiği
bütün bir derebeylik rejimi vardır ama, harekete, buna rağmen ileri ve inkılabi bir mana
atfetmek lazımdır’ diyor. Eğer milli kurtuluş inkılabının ehemmiyetini işarete etmek ve
nazariyesini yapmak bu ise diyeceğimiz yoktur ve mesele, üzerinde durulmayacak kadar
ehemmiyetsizdir. Çünkü milli kurtuluş hareketleri hakkında bu çeşitten hükümlere varmak,
bunları hem takdir değil, bilakis tezyif etmek hem de bütün kurtuluş hareketlerini ancak bir
başka dava uğruna istismar etmektir” diyerek milli kurtuluş hareketlerini sınıf
mücadelesinin önünde bir olgu olduğunu tekrarlamıştır.22

Yakup Kadri, “Ankara, Moskova, Roma”, Kadro, Sayı: 7, Temmuz 1932, s. 35
Burhan Asaf, “Milli Kurtuluş İnkılabının Cihanşümul Ehemmiyetini, Anlayan Anlayana”,
Kadro, Sayı: 18, Haziran 1933, s. 39-40
22 Burhan Asaf, “Milli Kurtuluş Hareketleri ve Bunların İnkılap Nazariyeleri”, Kadro, Sayı: 9, Eylül
1932, s. 40
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Kadrocu yazarlar pek konuda olduğu gibi dünyadaki toplumsal hareketler
konusundaki açıklamalarını da genelde karşılaştırmalı olarak yapmışlardır. Belki
bunların en sistematiğini de devrimlerle ilgili açıklamalarına yansıtmışlardır.
Vedat Nedim; Fransız, Sovyet ve Türk devrimleriyle ilgili bir karşılaştırma yaparken
bu devrimlerin kaynaklarına kadar inmiş ve “Fransız inkılabı, derebeylik hâkimiyetine
karşı burjuva hâkimiyetini kuran ve bugünkü sınıf ayrılıklarını ve neticede yeni bir sınıf
devletini doğuran iktisat sistemine yol açtı. , Rus inkılabı, Fransız inkılabının bir
reaksiyonudur. Burjuva hâkimiyeti yerine, proletarya hâkimiyetini kurdu. Türk inkılabı ise
hem Fransız inkılabına hem de Rus inkılabına karşı bir reaksiyondur” diyerek Türk
Devriminin özgünlüğüne ve diğer devrimlerle olan farklılığına işaret etmiştir.23
Vedat Nedim’in Türk, Fransız ve Sovyet devrimleri üzerine yapmış olduğu
karşılaştırmalı analizler bu yazıdan ibaret değildir. Yazar bir başka yazısında; “Her
inkılap, yeni bir devlet tipi yaratma ve kurma savaşıdır. Türk inkılabının bir şahsiyeti
varsa onun da kendisine has bir devlet ideali olmak gerektir. Türk inkılabının bir
şahsiyeti vardır. İnkılabımız, bu şahitliğini, tarihte oynadığı rolün eşitsizliğinden
alıyor. Cihanda müstemlekeci ve müstemleke milletler tezadının tasfiyesinin tarihini,
Türk inkılabı açmıştır. O halde inkılap Türkiyesinin devleti, ne Fransız inkılabının
doğurduğu bir burjuva devleti, me de komünist inkılabının kurduğu bir proletarya
devleti olabilir” diyerek Türk Devrimini bir kez daha merkeze koymuştur.24
Vedat Nedim aynı yazısında; “ Fransız ve Rus inkılaplarının ideolojileri içinde mahsus
kalmış dimağlar, bu müstakil hüküm karşısında afallaşıyorlar. Fransız inkılabının esirleri, bizi
komünistlikle, Rus inkılabının mensupları da bizi faşistlikle ithama kalkışıyorlar. Çünkü bu
bedbahtlar ve gafiller, Türk inkılabının şahsiyetine, tekliğine ve yaratıcılığına inanmıyorlar.
Kendi ideolojik acizlerini, bu gibi ithamlarla perdelemek istiyorlar” şeklindeki ifadelerle
sadece dışa dönük içteki bazı düşünce gruplarına da sert eleştiriler getirmekten
çekinmemiştir.25
Aslında Kadrocular, devrimler arasında karşılaştırma yaparken, aralarında en fazla
mesafe koydukları devrim kuşkusuz Fransız Devrimi’dir. Daha açık bir deyişle
Fransız Devrimi sınıfsal olarak burjuva devrimi olarak gören ve bu devrimin getirdiği
kavram ve kurumlara karşı çıkan Kadrocu yazarlar, bu bağlamda Rus Devrimi
dedikleri, Sovyet Devrimi’ne daha makul yaklaşmışlardır.
Kadro’nun henüz 6. sayısındaki şu ifadeler yukarıdaki yargıları doğrular niteliktedir:
“Bu izaha göre o zamanki Fransa’nın yerini, bugün alsa alsa Rusya alabilir. Ve hakikaten
kendisi de, bu merkezdedir. Rusya 1917’de bir inkılaba başladı. Bu inkılap bir komünist olmak
iddiasında idi. Karl Marx’ın dogmaları üzerinde yürüyordu. Tıpkı Fransız inkılabının J.J.
Rousseau, Hobbes v.s’nin tesiri altında kalması gibi. Fakat nasıl o zamanki Fransız inkılabı J.J.
Rousseau’nun mücerret akıl tahlillerinden kurtularak neticede modern demokrasiyi, XIX uncu
asır kapitalizminin siyasi rejimini tesis etti ise bugünkü Rus inkılabı da “5 senelik plan”
parolasını ortaya attı atalı Karl Marx’ın bütün dogmalarından sıyrılmış bulunuyor. Sovyetler,
ne derlerse desinler, bizim görüşümüze göre, Karl Marx’tan bütün muhafaza ettikleri şey bir
Vedat Nedim, “Sınıflaşmak ve İktisat Siyaseti”, Kadro, Sayı: 11, Kasım 1932, s. 17
Vedat Nedim, “Devletin Yapıcılık ve İdarecilik Kudretine İnanmak Gerektir”, Kadro, Sayı: 15,
Mart 1933, s. 13
25 Vedat Nedim, “Devletin Yapıcılık ve İdarecilik Kudretine İnanmak Gerektir”, Kadro, Sayı: 15,
Mart 1933, s. 16
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taraftan diyalektik görüş yani hadiselerin seyr halinde iken izah edilişlerinin mantığı
(dinamizmi) ve bir taraftan da geniş bir halkçılıktır.
Yoksa “5 senelik plan” ile beraber komünist dogmalarından bariz bir inhiraf ve hatta tevakki ve
Amerikalıların dar bir içtimai çerçeve yüzünden yarım bıraktıkları bir işi determinist ve
konstruktif bir şekilde tamamlamak ceht ve iradesi, bugünkü Sovyet rejiminin artık “taktik
yapıyoruz” mazeretiyle örtemeyeceği kadar belli bir iştir.
Sovyet rejimi, Avrupa’da ve hassaten Almanya’da tereddi etmiş olan “sermayedarlığı” rejimini
farkında olarak ve gizlice fakat belki de farkında olmayarak ve hariçten bakanlar için apaçık bir
şekilde ve büyük hamlelerle tekemmül ettiriyor, sistemleştiriyor ve tedvin ediyor. Karl Marx’ın
dogmalarını ise bir taraftan Trotski yoldaş ve bir taraftan da merkezi Avrupa’nın komünist
fırkaları geveleyip duruyorlar.”26
Benzer tespitleri aşağıdaki şu kısa açıklamada da bulmak mümkündür: “İşte biz,
çürüyerek, kokarak, çözülerek, nihayet “Cemiyeti Akvam” da son galiz .şeklini bulan şu
müesseseler karşısında S.Ş..C.B ile yeni bir dünya, yeni bir insanlık, yeni bir cemiyet nizamının
doğmakta olduğunu müşahede ediyoruz ve bu hadiseyi 1789-1793’deki Türk entelektüelleri gibi
garip bir lakaytlık ve gafletle değil, ta içten gelen bir dikkat ve alaka ile takibe koyuluyoruz.
İçten gelen bir alaka ile dedik. Çünkü biz, Rus inkılabının lakayt bir gözle tetkik edemeyiz.”27
Aynı bağlamda Sovyet Devrimi’ne sol hareketlerle en az ilgisi olan, hatta hiç ilgisi
olmayan Yakup Kadri son derece yapıcı yaklaşmıştır. Daha çok başta edebiyat olmak
üzere, sanatla ilgili yazılar kaleme alan Yakup Kadri’nin Sovyet Devrimini daha iyi ve
doğru tanınması adına yazmış olduğu yazıdan yapılan şu alıntılar, yazarın bakış
açısını açıklayıcı niteliktedir: “Binaenaleyh bugünkü Rusya’ya giderken, komünist inkılabı
hakkında, bu batan dünyanın bir istimdat nidasını andıran karışık ve asırlık neşriyatından
ziyade, doğrudan doğruya o inkılabı yapanların en son fikriyat sistemine aşina olmak lazım
gelir. Çünkü Rus inkılabı bir fikir sisteminden doğmuş hareketlerin en bariz numunelerinden
biridir. Onun içindir ki, Rusya’daki müşahedelerden, onları her şeyden evvel bu fikri esaslara
vurmak suretiyle bir netice çıkarmak veya bir hükme vasıl olmak mümkündür. Müşahede edilen
vakıa ve hadiseler ve ne dereceye kadar, Leninizma düsturlarına uygundur. Bu düsturlara göre
ne kadar yol alınmış veya bunlara aykırı neler yapılmış, işte, Rus inkılabını yakından ve objektif
olarak tetkike giden herhangi bir kimse bu tarzda hareket etmek ve bu noktaları meydana
çıkarmak yolunu tutmalıdır. Aksi takdirde ya lehte, ya aleyhte bir vaziyet almak lazımdır. Ve
maatteessüf bu zamana kadar İnkılap Rusyasına dair muhtelif dillerde yapılan neşriyat böyle
bir tarafgirlik hududunu asla aşmamıştır. Nitekim, ben de, herkes gibi, az çok bu çeşit yazılarla
dolmuş olduğu için, Rusya’ya giderken, kendimi bir taraftan yekpare bir hapishane binasına,
öbür taraftan kapkara bir Kahosa yaklaşan hissediyordum.28
Kapitalist Batının Sovyet Devrimi ile ilgili yanlış bilgiler vererek kendi aleyhlerine
bozulan dünya düzenini kurtarmaya çalıştıklarını iddia eden Yakup Kadri, Türkiye’de
de bu propagandanın etkisinde kalındığını belirterek, Batılıların benzer şekilde
Osmanlı Devleti’ni de yıkmaya çalıştıklarını, uydurma şeyler söylediklerini.
Gayrımmüslimleri kışkırttıklarını, Ermeni olaylarıyla ilgili yalanlar söylediklerini
ifade etmiştir.29
“Bir İcmal”, Kadro, Sayı: 6, Haziran 1932, s. 34-35
Yakup Kadri, “Ankara, Moskova, Roma”, Kadro, Sayı: 6, Haziran 1932, s. 40
28 Yakup Kadri, “Ankara, Moskova, Roma”, Kadro, Sayı: 9, Eylül 1932, s. 37
29 Yakup Kadri, “Ankara, Moskova, Roma”, Kadro, Sayı: 9, Eylül 1932, s. 34-35
26
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Marksizm ve Leninizm hakkında kimsenin doğru bilgiye sahip olmadığı öne süren
Yakup Kadri, Kapitalizmin Marx zamanında başka, , Lenin zamanında başka olduğu
dile getirdiği yazısında30 şu tespitlerini de aktarmıştır: “…İşte, bu hava Rus
inkılapçılarının ilk gördüğüm eserlerinden biridir. Bazı, Frenk muharrirleri, Rus seyahatleri
esnasında “Gepeu” hafiyeleriyle çevrildiklerini ve bir dakika hür kalamadıklarını yazıyorlar.
Bence Sovyet idaresi bir hafiye teşkilatı tutmak ihtiyacında değildir. Bahsettiğim bu hava Rus
inkılabı lehine kontrol vazifesini pekâlâ görebilir.
Rus inkılapçıları hiçbir şey yapmamış olsalar bile kendilerine mahsus, muayyen bir inkılap
iklimi vücuda getirmiş olmakla öğrenebilirler.
Bu inkılabın iklimi çok serttir. Bunun şeraitine uymayan her yabancı unsur er geç mahvolup
gitmeye mahkûmdur. Bizim melon şapkalarımızı bile daha ilk adımımızda başımızdan alıp
götürdü. Nerede kalmış ki bütün hayatlarını onun içinde geçirecek olanların üzerlerindeki mazi
tozlarını silip süpürmesin.31
Yakup Kadri için karşı devrim tehlikesi de önemlidir. Yakup Kadri hem Sovyetlerde
devrimle sağlanan düzenin hem -o dönemde pek çok aydının olumladığı- faşistlerin
kurduğu düzenin hem de Türk devrimi ile sağlanan düzenin saldırılara karşı
korunması i.in tedbirler alındığına işaret etmiştir.
Yakup Kadri bu iddialarına şu sözlerle açıklık getirmeye çalışmıştır: “Eğer Rusya, tatbik
ettiği askeri disipline rağmen henüz bu nizamdan, bu intizamdan mahrum bulunuyorsa bunun
başlıca sebebi, Rus inkılabının eski Çarlık ülkesinde her şeyi kökünden söküp atmış
bulunmasıdır. Rus inkılapçıları, Faşistler gibi, iktidar mevkiine geldikleri vakit bütün evvelden
mevcut kuvvetlerden istifade yolunu tutmamıştır, bilakis her şeye sıfırdan başlamıştır.(38-39)
….. Onun içindir ki, Rus inkılapçıları, kendi içlerinden bozulmak tehlikesini asla varit telakki
etmezler. Ancak harici bir tehlikeden korkarlar. Kızıl ordu işte bu korkunun mahsulüdür. Nasıl
ki, İtalyan inkılapçıları da daimi bir içten gelecek tehlikeye karşı kara gömleklileri tepeden
tırnağa silahlandırmak ve hepsini kışlalarda yetiştirmek ihtiyacını hissetmektedirler.
Türk inkılapçıları ise her iki tehlikeyi ayni derecede ve ayni ehemmiyetle göz önünde tutmalıdır.
Bizde dahili irtica hareketleri daima harici teşvik ve himayelerle vuku bulmuştur.32(39-40)
Sonuç
1929 Dünya Ekonomi Bunalımının etkili olduğu bir dönemde çıkan bir düşünce
dergisi olan Kadro, bu bunalım nedeniyle iktisadi politika arayışlarının bir parçası olan
konjonktürel bir yayın organıdır. Derginin başlıca yazarlarından Yakup Kadri
dışındakilerin derin bir sol mazisi vardır. Yakup Kadri’yi diğer dört yazardan farklı
kılan bir başka özelliği de, onun yurt dışında eğitim-öğrenim sürecinin
bulunmamasıdır. Şevket Süreyya ve İsmail Husrev Moskova’da, Vedat Nedim ve
Burhan Asaf ise Berlin’de eğitim görmüşler.
Kadrocu yazarlar Sovyet Devrimini anlatırken, yorumlarken ve değerlendirirken, Rus
İnkılabı ifadesini kullanmışlardır. Sovyet ya da Bolşevik ifadesini kullanmamışlardır.

Yakup Kadri, “Ankara, Moskova, Roma”, Kadro, Sayı: 9, Eylül 1932, s. 36
Yakup Kadri, “Ankara, Moskova, Roma”, Kadro, Sayı: 9, Eylül 1932, s. 38
32 Yakup Kadri, “Ankara, Moskova, Roma”, Kadro, Sayı: 11, Kasım 1932, s. 38-40
30
31

317

TEMUÇİN F. ERTAN

Bu şekilde adlandırdıkları Sovyet Devrimine iki türlü yaklaşmışlar. Ya bu devrimi tek
başına ya da Türk ve Fransız devrimleriyle birlikte ele alarak karşılaştırmalı olarak
değerlendirmişlerdir.
Sovyet Devrimine bakışta, Yakup Kadri’nin dışındaki yazarlar arasında bir tutarlılık
vardır. Sol geçmişten gelmeyen Yakup Kadri, Sovyet Devrimine daha ılımlı ve olumlu
yaklaşırken, Komünist Parti ve sol düşünce geleneğinden gelenler daha eleştirel
bakmışlardır.
Genel olarak Sovyet Devrimi’nin Fransız Devrimi’ne tepki, Türk Devrimi’nin ise her
ikisine de tepki olarak doğduğunu iddia etmişlerdir. Bu nedenle de Türk Devrimi’nin
nedenlerinin sonuçlarının ve yarattığı düzeninin farklı olduğunu öne sürmüşlerdir.
Geleceği Türk Devriminin yarattığı ilkelerin belirleyeceğini söyleyerek abartılı bir
değerlendirme yapmışlarsa da, bunu da güçlü kılmak için bir devrim ideolojisi
oluşturmak işini üstlenmişlerdir. Bu bağlamda emek-sermaye çelişkisi ve
emperyalistlerin kendi aralarındaki çelişkilerinden önce, sömürgeler ile sömürgeciler
arasındaki çelişkinin giderilmesini gerektiğini öne sürmüşlerdir. Bu yüzden de
Kapitalizm ve Sosyalizmin karşısında Kemalizm ile çıkmışlardır.
Sovyet Devrimi ve Fransız Devriminin kalıcılığına mesafeli duran Kadrocu yazalar,
Türk Devrimi hem ulusal hem de uluslararası bağlamda kutsamışlar ve dünya
ölçeğindeki çelişkilerin çözümünün anahtarı olduğunu iddia etmişlerdir.
Kaynakça
“Bir İcmal”, Kadro, Sayı: 6, Haziran 1932.
Şevket Süreyya (Aydemir), “Türk Sosyalizmi ve Fikir Atatürkçülüğü”, Yön, Sayı: 7,
Yıl: 1, 31 Ocak 1962.
Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Ankara, 1965.
Şevket Süreyya Aydemir, “Kadro Hareketi”, Milliyet, 1 Kasım 1970.
Şevket Süreyya Aydemir, İnkılap ve Kadro, 3. Baskı, İstanbul, 1986, s. 39.
Burhan Asaf (Belge), “Milli Kurtuluş İnkılabının Cihanşümul Ehemmiyetini, Anlayan
Anlayana”, Kadro, Sayı: 18, Haziran 1933.
Burhan Asaf (Belge), “Milli Kurtuluş Hareketleri ve Bunların İnkılap Nazariyeleri”,
Kadro, Sayı: 9, Eylül 1932.
Cemil Bingöl, Darülfünun ve Türkiye’ye Modern Eğitimin Girişi (1863-1908), 1991.
Abdurrahman Çaycı, “Atatürk, Bilim ve Üniversite”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,
Sayı: 16.
Anıl Çeçen, Halkevleri, Gündoğan Yay. Ankara, 1990.
Ekmeleddin İhsanoğlu, Darülfünun Tarihçesine Giriş, İstanbul, 1980.
Temuçin Faik Ertan, Kadrocular ve Kadro Hareketi, T.C. Kültür Bakanlığı Başvuru
Kitapları, Ankara, 1994.
Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), “Ankara, Moskova, Roma”, Kadro, Sayı: 6, Haziran
1932.
Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), “Ankara, Moskova, Roma”, Kadro, Sayı: 7, Temmuz
1932.
Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), “Ankara, Moskova, Roma”, Kadro, Sayı: 9, Eylül 1932.

318

BİR DÜŞÜNCE DERGİSİ OLAN KADRO’DA SOVYET DEVRİMİ

Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), “Ankara, Moskova, Roma”, Kadro, Sayı: 11, Kasım
1932.
Osman Okyar, “Devletçiliğin Doğuşu”, Forum, Sayı: 211, 15 Ocak 1963.
Yusuf Sarınay, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları (1912-1931),
İstanbul, 1934.
İlhan Tekeli-Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları,
ODTÜ Yay., Ankara, 1977.
Vedat Nedim (Tör), “Sınıflaşmak ve İktisat Siyaseti”, Kadro, Sayı: 11, Kasım 1932.
Vedat Nedim (Tör), “Devletin Yapıcılık ve İdarecilik Kudretine İnanmak Gerektir”,
Kadro, Sayı: 15, Mart 1933.
Vedat Nedim (Tör), “Milli Kurtuluş Hareketleri ve Buhran”, Kadro, Sayı: 18, Haziran
1933.
Vedat Nedim Tör, Yıllar Böyle Geçti, Milliyet Yay., İstanbul, 1976.
Yüksel Ülken, Atatürk ve İktisat, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1981.
Horst Widman, Atatürk Üniversitesi Reformu, (Çev. A. Kazancıgil-S. Bozkurt), İstanbul,
1981.
Çetin Yetkin, Türkiye’de Tek Parti Yönetimi (1930-1945), İstanbul, 1983.

319

320

100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

MEHMET EMİN RESULZADE'NİN YENİ KAFKASYA
DERGİSİ ÇERÇEVESİNDE AZERBAYCAN
KOMÜNİST PARTİSİNE ELEŞTİRİLERİ
Y I L M A Z ÖZK A YA *

Mehmet Emin Resulzade ilk siyasî faaliyetlerine 1903-1904 yıllarında Çarlığa karşı
mücadele etmek amacıyla kurulan “Azerbaycanlı Genç İnkılapçılar Komitesi” adlı
gizli bir cemiyette başlamıştır (Bala, 1955: 134). Bu cemiyet daha sonra Rus Sosyal
Demokrat İşçi Partisine bağlı “Himmet” teşkilatına çevrilmiştir. Hatta bu gizli
cemiyetin 6 sayı yayımlamış olduğu bir de Himmet adlı bir yayın organı vardır
(Azerbaycan, 1954: 3). Resulzade ayrıca Bakü’de Hüseyinzade Ali Turan tarafından
yayımlanan Füyuzat dergisinde, Ahmet Ağaoğlu’nun çıkardığı İrşad ve Terakki
gazetelerinde Türkçe ve Ermenice yayımlanan Davet-Goç’ta, Tekâmül’de ve Yoldaş’ta
çeşitli yazılar ve makaleler de yayımlamıştır (Şimşir, 1995:6-7). Hatta Tekâmül’ün baş
yazarı da olmuştur (Baykara, 1975:209). Onun bu dönemdeki yazıları dikkate
alındığında sosyal-demokrat bir çizgide yer aldığı açıkça görülmektedir.
1905 Rus Meşrutiyeti’nden sonra Çarlığın sansürünün azalmasıyla beraber “bu
tarihlerde müfrit sol sosyalist İlya Djugaşvili Stalin, Ordjonikidze gibi Gürcü; Kalinin,
Vışiniski gibi Rus sosyal demokrat (Bolşevik) hareketin temsilcileriyle iş birliği
yapmıştır (Baykara, 1975:209). Resulzade bu gazetelerde hürriyet, medeniyet, millet,
milliyet, insan hakları gibi konular üzerinde durmuştur. Azerbaycanlı araştırmacı
Şirmemmed Hüseynof’a göre Resulzade’nin Terakki gazetesinin program
makalesinde dediği gibi: “‘milletlerin, kavimlerin, toplulukların, sınıfların ve
şahısların haklar ve özgürlükler açısından hür ve eşit olmaları ve her nev’i tecavüzden
korunmaları’ fikrini ortaya atttığını görüyoruz ve Resulzade bu tezini hayatı boyunca
savunacak ve ‘İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal!’ şeklinde ifade ettiği millî mefkûre
hâline getirecektir (Hüseynov, 1992:6-7).”
Himmet Partisinin kapatılmasının ardından Rus polisinin takibatından kurtulmak için
İran’a kaçar ve orada İran meşrutiyet hareketinin yöneticileri arasına girer (Yaqublu,
2013:21). İran Demokrat Partisinin kurucuları arasında yer alan Resulzade, Tahran’da
İran-ı Nev adlı günlük gazeteyi de yayımlamıştır (Metin, 2010). Swietochowski’nin, E.
G. Browne’den alıntıladığı “bu, tüm İran gazeteleri içinde en büyüğü, en önemlisi ve
en tanınmışıydı, aynı zamanda Avrupa’dakine benzer büyük boy çıkan ilk gazete idi.
İran’a Avrupa’nın gazetecilik metodlarını tanıtmış ve örnek olmuştu.” ifadelerine ek
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olarak “İran-ı Nev, radikal tavrı ve özellikle Resulzade’nin Niş takma adıyla
imzaladığı Sipehdar Vali Han’ın yeni hükûmetinin beceriksizliğini vurgulayan
makaleleriyle ünlüydü (Swietochowski, 1988:103).” sözleri Mehmet Emin Bey’in İran
siyasî çevrelerinde de ne kadar etkili olduğunu bize göstermektedir. İran Meşrutiyet
hareketinin Ruslar yardımıyla son bulması neticesinde Resulzade de 1911’de
Türkiye’ye gelmiştir. Burada Ahmet Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali Bey, Yusuf Akçura ve
Ziya Gökalp ile görüşmüştür (Akpınar, 2008: 2-5, Azerbaycan Xalq Cümhuriyyeti
Ensiklopediyası, 2005: 301-305). Türkiye’de bulunduğu süre içinde Türk Yurdu, Sıratı Müstakim dergilerine İran ve İran Türkleri hakkında yazılar yazar ve bu yazılar daha
sonra İran Türkleri adıyla yayımlanır.
Mehmet Emin Resulzade, Romanof hanedanının 300. yılı dolayısıyla çıkartılan aftan
yararlanarak Bakü’ye döner ve Müsavat Partisinin başına geçerek siyasî faaliyetlerde
bulunur. Resulzade Türkiye’de kaldığı dönemde Türkçülerden etkilendiği için
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasında bu fikirlerin etkisi hissedilmektedir.
Bolşeviklerin 27 Nisan 1920’de Azerbaycan’da hâkimiyeti ele geçirmesinin ardından
Resulzade, Stalin’le beraber Moskova’ya gitmiş, bir süre burada kalmış ve Müsavat
Partisinin aldığı bir kararla Rusya’dan kaçarak Finlandiya’ya, oradan Ali Merdan
Topçubaşı’nın yardımıyla Fransa’ya ve nihayet Türkiye’ye geçmiştir.
Mehmet Emin Bey’in Yeni Kafkasya’daki yazıları genel olarak Sovyet Rusya’nın
kurduğunu iddia ettiği sistemle var olan gerçekliğin hiçbir alakasının olmaması
üzerinedir. Onun yazılarında bir sistem eleştirisinden daha fazlasını bulmak
mümkündür. Çarlığın ardından yeni bir düzen kurmak isteyen Sovyetlerin
Müslüman-Türk topluluklarına uyguladıkları zulme bir başkaldırının bütün
yansımalarını Resulzade’nin yazılarında görebilmekteyiz. Burada Sovyet sisteminin
eleştirisinden daha çok onun Azerbaycan Komünist Partisine karşı yapmış olduğu
eleştirilerinin değerlendirmesi, alfabe hakkındaki görüşleri, milliyet meselesi, buna
bağlı olarak idarelerin millileştirilmesi ele alınacaktır.
İdarelerin millileştirilmesi
Resulzade’nin Azerbaycan Komünist Partisine ve Bolşeviklere ilk eleştirisi Yeni
Kafkasya’nın ilk sayısından itibaren dikkat çeker. “Bolşeviklerin Telaşı” adlı yazıda
Resulzade’nin İstanbul’da yayımlamış olduğu Azerbaycan Cumhuriyeti adlı eserin
komünist siyasetin karşısında durması ciddî bir tavır olarak algılanmış ve “Bakû’da
neşrolunan Türkçe Komünist, Rusça Bakinski Raboçi ile Tiflis’te çıkan Türkçe Yeni
Fikir ve Rusça Zarya Vastok gazetelerinde bu husûsa âit tedâfüî makaleler
neşrolunarak komünist siyasetinin kutsiyeti ispât edilmeye” (Resulzade, 1339/1:9)
çalışılmıştır.
Dadaş Bünyadzade, Samed Ağamalıoğlu, Ruhullah Ahundof, Behram Behramof, Ali
Haydar Karayef gibi Azerbaycan Komünist Fırkası üyelerinin Resulzade’ye sert
tenkitleri bu gazetelerde yer almaktadır.
Resulzade’nin İstanbul’da neşrettiği Azerbaycan Cumhuriyeti adlı eserde bahsettiği
Denikin’den sonra Lenin’in de tehlike arz etmesi, Azerbaycan’ı yönetenlerin Türk
olmaması, Bakû Heyet-i İcraiye Reisi Kirilof ve Azerbaycan Komünist Fırkası Katib-i
Umumisi Kirov gibi Ruslar, Orjenikidze gibi Gürcü asıllı olup kendini Rus görenler
elinde Azerbaycan’ın oyuncak edilmesi gibi meselelere karşı Komünist gazetelerinde
şiddetli reddiyeler yazılmış ve Resulzade sert bir dille eleştirilmiştir.
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Azerbaycan Komünist Partisi yöneticileri Resulzade’nin aksine aslında Azerbaycan’da
Türkçenin resmi lisan olması ve idarelere Türk memurların yerleştirilmesi gerektiğini
birçok gazetede dile getirdiklerini iddia ederler.
Nâtık bütün ciddiyyetle Türkçe’nin lisân-ı resmî olarak tatbîkini talep ediyor.
Demek ki bugüne kadar tatbîk olunmadığı bir hakikattir. Fakat Azerbaycan’ın
en büyük ve en âmil müessesesi olan Azerbaycan Komünist Fırkasının
kongresinde bu hükmün tatbîki ne vakit icrâ olunacak ve Bakû Sovyeti’nin %70’i
gayr-i Türk olan bu muhîtinde bu nutkun tesîri ne olacak? Bunları bırakalım
nâtıkı dinleyelim; “hükmen ve hatmen lazîmdır ki Bakû kazâsından gelen
köylülerle anladıkları bir lisânla görüşülsün.” Demek ki bugüne kadar zavallı
Türk köylüsü müstakil tasavvur olunan kendi cumhûriyetinin müesseselerinde
Türkçe muâmele görmesi için tedâbîr-i fevkalâde ittihâzına mecburdur. Fenâ
istiklâl değildir. (Resulzade, 1339/1:9)

Azerbaycan’da idarelerde Türkçenin istimal edilmesinin gerekliliği belirtilirken aynı
zamanda o güne kadar Türkçenin resmî bir lisan olmaya ne kadar uzak olduğu da
itiraf edilmiştir. Resulzade’nin burada belirttiği “Bakû Sovyeti’nin % 70’inin gayr-i
Türk olması” hem Azerbaycan Türkçesinin geri plana atılmasına hem de idarelerde
herhangi bir Türk varlığının olmamasına sebep olmuştur. Zira 27 Nisan 1920’de
Bolşeviklerin Azerbaycan’a girmesiyle birlikte “Azeri ordusu terhis edilmeye
başlanmış, milli müesseseler lağvedilmiş, Türk Memurları yerine Ruslar ve Ermeniler
getirtilmiştir. Milli cunhuriyetin istiklal ruhunu yaşayan Azeri münevverleri
katledilmiştir.” (Azerbaycan Yurt Bilgisi, 1933/16) “Resulzade burada Orjenikizdenin
de görüşlerine yer vererek:
Orjenikidze bize birtakım rakamlar da gösteriyor. Bu rakamlardan anlıyoruz ki
Azerbaycan’daki memûrînin yüzde ancak 30’u Türk’tür. Tasrîh etmeliyiz ki bu
nispet demir yol amelesine âittir. Diğer memûrîn hakkında ise Orjenikidze’nin
lisânı şu sûretle idâre olunuyor: “Gürcistan’da memûrînin %70’i, Ermenistan’da
%85’i veya 90’ı yerlilerdendir. Azerbaycan’da ise hâl maatteessüf böyle değildir.”
O hâlde nasıldır? Demir yol hakkında cevâp var; fakat ötekiler hakkındaki
cevâpsızlık bittabi nispetin daha fenâ oluşundan ileri gelmiş olacak. (Yeni
Kafkasya, 1339/1: 10)

Yeni Kafkasya’da “Bolşeviklerin Telaşı” adlı makalede Azerî takma adıyla
Azerbaycan’da idarelerin millileştirilmesi konusunda 1920’de Beşler Heyeti
oluşturulduğu, bu heyetin üç ay içerinde idareleri millileştireceği fakat bu konuda
hiçbir sonuç alınamadığı Resulzade tarafından ifade edilmiştir. Bu yüzden
Orjenikidze’nin “Azerbaycan’da idareleri mutlak surette millileştirmeliyiz” fikrini
Resulzade sert tenkit eder. Resulzade’nin bu tenkidini Swietochoski’nin Müslüman
Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycanın’da idârelerde Rusça’dan başka bir şey
olmadığı vurgularken doğrulamaktadır. (Swietochowski, 1988:103)
Resulzade’ye göre: “Azerbaycan’ın millîleştirilmesi için en radikal çâre memleketi,
Rusya’dan gelen gayr-i med’uv hâmilerin vesâyetinden alarak kendi hâline bırakmak,
kendi millî kuvvetleri ile kendisini idâre etmek imkânı bahşeylemektir.” (Yeni
Kafkasya, 1339/1: 10)
Dolayısıyla burada Bakû’nun iç işlerine karışılmaması ve kendisini idare imkanının
verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yine aynı makalede Resulzade, Azerbaycan
Komünist Partisi’nin dünyanın birçok yerinde hâl-i hazırda var olan diğer komünist
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partileri gibi 3. Enternasyonal’e bağlı olmadığını, Bolşeviklerin güdümünde olduğunu
belirtmiştir.
Azerbaycan komünistleri sâir eşleri bulunan Gürcistan, Ermenistan ve Ukrayna
komünistleri gibi doğrudan doğruya Rusya Komünist Fırkası’na tâbidirler.
Direktiflerini Enternasyonal’den değil, Rusya Komünist Fırkası heyet-i
merkeziyyesinden alıyor ve umûm Rusya fırkasının kongrelerine iştirâk ediyor
ve heyet-i merkeziyyelerinin kâtib-i umûmîleri Moskova’dan, Rusya Fırkası
heyet-i merkeziyyesinden gönderiliyor. Şöyle ki Azerbaycan Komünist Fırkası
millî ve müstakil bir teşkîlât olmayıp mahallî ve Rusya’ya mensûp bir uzviyettir.
(Yeni Kafkasya, 1340/15:13)

Bolşeviklerin özgürlük vaadlerinin gerçek olmadığı milli bir uzviyet hakkını yok
etmesiyle çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu durum sadece Azerbaycan
Komünist Fırkası için değil aynı zamanda Gürcistan, Ermenistan ve Ukrayna
komünistleri için de geçerlidir. Bu bu komünistlerin 3. Enternasyonel’de Rus
Bolşeviklerinden bağımsız olarak davranma hakları yoktur. Resulzade’nin tanımına
göre Azerbaycan Komünist Fırkası “Sovyet diplomatyasının kırmızı yalanlarını
örtmek için tasarlanmış siyah bir müessesidir.” (Yeni Kafkasya, 1340/15:13)
Yeni Kafkasya’nın 19. sayısında yayımlanan “Azerbaycan’da Millyet Meselesi” adlı
yazıda yine Azerî imzasıyla Mehmet Emin Resulzade’nin idarelerin millileştirilmesi
konusundaki değerlendirmelerini görüyoruz. Bu konuda Bakinski Raboçi ve
Komünist gazetelerinin de görüşlerine yer veren Mehmet Emin Bey Azerbaycan’da
“milliyetçi” komünistlerle, “halis” Bolşeviklerin bakış açılarına da değinmiştir. Bazı
Türk komünistlerinin yeri geldikçe idarelerin millileştirilmesi meselesinin yöneticiler
tarafından ihmal edildiğini, merkezî müesselerin Rus ve gayr-i Türk memurların işgali
altında olduğunu belirtmeleri Azerbaycan’da bu meselenin ne kadar ciddi olduğunu
göstermektedir. Aslında Resulzade, bunun çözümünü defalarca arayan komünist
milliyetçilere memleketin Rus işgali ve Rus yönetiminin elinde olduğunu ifade etmiş
ve bu değişimin mümkün olamayacağını belirtmiştir. “Türkleştirme”yi “eşekleştirme”
olarak gören Baksayoz Kâtibi Pomrantsef’i dahi ifşa eden ve eleştiren Komünist
gazetesi yazarı Karayef’in bütün Rus-peresliğine rağmen bu işe soyunduğunu da ifade
etmektedir. (Yeni Kafkasya, 1340/19:7)
Yeni Kafkasya’da Azerbaycan’da idarelerin millileştirilmesi meselesinde milliyetçi
komünistlerle Rus Bolşeviklerin tartışması “Marksist” yazarların gözünden de
verilmiştir:
Azerbaycan, kitle-i siyâsiyyesi itibârı ile Türk’tür. Fakat bu Türk kitle târihin
müthiş bir gadrine uğramıştır. Sanayi müesseselerinde ve fabrikalarında çalışan
proleteryat kısmı Türk değildir; ekseriyyetle Rus’tur. Bu husûsta ekseriyyet-i
azîmesi köylüden ibâret olan Azerbaycan’ın merkez vilâyeti olan Bakû ile
münâsebeti gayr-i tâbiîdir. Bakû ayrı, Azerbaycan da ayrı bir âlemdirler. Bakû
hâricindeki Azerbaycan, bu yekpâre Türk köylü dünyası, şimdiki hâlde
evvelkinden daha ciddi bir sûrette millî bir vahdet ve heyecân devri geçiriyor.
Feodalite bakiyâtının âsârını bir darbe ile ortadan kaldıran ihtilâl, Azerbaycan
kazaları arasında sıkı bir alâka ve mübâdeleyi îcâp ettirmiş ve Yeni İktisadî
Siyâset’in ilcââtıyla zuhûr eden ufak köy burjuvazisi bu köylü dünyasının
muharrik ve müessiri mevkiine geçmiştir. Hâlbuki Bakû “Amerikanize” edilmiş
pek mühim bir sanayi şehridir. Buradaki amele ekseriyyetle gayr-i Türk
anâsırdan (daha doğrusu Ruslardan) ibâret olup Türk olan kısmından
birçoğunun bile Azerbaycan köylüsü ile münâsebet ve râbıtası yoktur. İranîler,
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Şimâl Türkleri vesâire gibi köyde zuhûr eden yeni burjuva sınıfının, düşmanı
bulunan şehir amelesine karşı tahrîkâtta bulunması tabiîdir. Böyle hareket
köylüsü ile şehirlisi aynı milletten olan dâhilî Rusya’da “mücâdele-i sınıfiyye”
dâiresinden öteye geçmediği hâlde Azerbaycan’da zikrolunan sebeplerden
dolayı millî bir renk alıyor. Türk Azerbaycan “beynelmilel” Bakû’ya karşı
muhâsım bir vaziyet almış oluyor. (Yeni Kafkasya, 1340/19:8)

Azerbaycan’da Bolşevik sisteme bağlı olan marksist yazarların dahi bu konuda böyle
bir tavır almaları dikkat çekicidir. Rusların Bakû’da yapmış oldukları işgali ve iskân
politikasını açıkça ortaya koymaktadırlar. Bakû, Azerbaycan’ın merkezi olduğu için
buradaki memurlar ve siyasi yönetim neredeyse tamamen Ruslardan oluşmaktadırlar.
Bakû’nun haricinde bulunan Azerbaycan köylüsü de bu duruma cephe almış
durumdadır. Bu düşmane tavır Azerbaycan’da farklı siyasi sonuçlara da yol açacaktır.
Fakat Resulzade Marksist yazarların açıklamaları karşısında bu durumun uzun
yıllardır böyle devam ettiğini, yapılan teşebbüslerin sonuç vermediğini de dile
getirmekten geri kalmaz. Çünkü Rusların baskısı ve Bolşevik yönetimin bu
teşebbüsleri yok sayması idarelerin millileştirilmesini engellemektedir. Azerbaycan
Komüsit Partisinin Rusya’nın güdümünde olması bunun açık bir delilidir. Ayrıca
Komünist yazarlardan Habib Cebiyef’in Türk aydınlarının Azerbaycan köylüsünün
tarafını tutması ve idarelerin bir an önce millileştirilmesini talep etmesi onların “yalnız
hayvanî bir maksat takip ettikleri”ni ifade etmesi ve şovenlikle suçlaması da
Resulzade tarafından sert bir şekilde tenkit edilmiştir.
Bu mühim ve “müşkül” meselenin hallini “şoven” Türk münevverleri ile berâber
“azgın” Türk komünistleri de ciddiyyetle talep ediyorlar. Fakat müstevlî Rus
Bolşevikleri ile “sâdık” Türk komünistleri dahi “bu meselenin aleyhinde
değildirler”. Onlar da “amele ve beynelmilel” Bakû ile “köylü ve millî”
Azerbaycan arasını “telif” etmek için “ne lâzımsa yapmak” azmindedirler.
Milliyyetçiler de beynelmilliyyetçiler de mutâbıktırlar ki:
1- Türk amelesine Bakû müesseselerinde mühim bir mevki verilsin;
2- İdâreler Türkleştirilsin ve
3- Köylerde kooperatifler tesîs edilsin. (Yeni Kafkasya, 1340/19:8)

Fakat bu meselenin uygulanması konusuna gelince “halis” komünistlere göre:
“…milliyyet meselesi mühimdir; fakat, amele diktaturasına tâbi bir meseledir.”
“Milliyyetçi” komünistler ise “Azerbaycan Türk memleketidir, Türk amelesi
kendine mahsûs imtiyâzlara mâlik olmalıdır” diyorlar. Nazarî şekilde ifâde
olunan bu formüllerin tatbîkât sahasındaki farkı ise bundan ibârettir:
“Milliyyetçiler” diyorlar: Neft idâresinde, seyr-i sefâin idâresinde,
kooperatiflerde, amele sandıklarında Türk amelesi yoktur. Bu müesseselere bir
an evvel Türk amelesi kabûl edilmelidir. (Yeni Kafkasya, 1340/19:7)

Gerek Müsavatçı Türk münevvelerinin gerekse Türk komünistlerinin bu talepleri
Rusçu komünistler tarafından “şovenlik” olarak nitelendirilmekle beraber gayr-i Türk
unsurun işten çıkartılıp yerine Türklerin getirilmesi de ahmaklıktan başka bir şey
görülmemektedir. Hatta daha da ileri gidilerek “Rus memurları rahatsız ederek onları
yerinden etmek beyne’l-milliyetçiliğe ve Leninizme uymaz bir taassup” olarak
karşılanmaktadır. Bunun akabinde Azerbaycan Komünist Partisi “azgınlık” olarak
nitelendirdikleri bu tartışmaların son bulması için bir karar alarak 32 maddelik bir
program layihası tertip etmişlerdir. Buna göre:
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1) Azerbaycan köy zirâatı ihyâ ve dâhilî ticâret, kooperatifler vâsıtasıyla tanzîm
olunacak;
2) Sanayi müesseseleri ihyâ olunup yeni istihsâl merkezleri vücûda getirilecek;
3) Türk amelesine mevcût müesseselerde yer verilecek ve Türk amele sınıfı
ihdâsına sa’y olunacak;
4) Türk amelesinden müdürler yetiştirilecek;
5) Cumhûriyyet idâreleri ale’l-umûm Türkleştirilecek;
6) Fırka sınıfları ile idâreleri Türk unsurlarla teyît olacak;
7) Bî-sevadlık ilgâ ve Türk harsı takviye olunacak;
8) Her nev’i i’tizâl ve şovenlikten âri milliyyet politikası tatbîk olunacak…(Yeni
Kafkasya, 1340/19:10)

Resulzade bu alınan kararların bir anlam ifade etmediğini, ilk defa verilmiş sözler
olmadığını ve Azerbaycan’ın bu şartlar altında millileşemeyeceğini, Azerbaycan
Komünist Fırkasının da buna göz yumduğunu belirtmektedir. Resulzade’nin bu
görüşleri aradan iki yıl geçtikten sonra Yeni Kafkasya dergisinde yine Azerî imzasıyla
“Esaret Felsefesi – Azerbaycan Komünistlerinin Ruhiyyatı” adlı yazıda tekrar edilir ve
aradan iki yıl geçmesine rağmen Azerbaycan Türkleri için aynı durumun devam ettiği
gözler önüne serilir. Resulzade bu yazısında Azerbaycan’da idarelelerin
millileşmediğini savunurken Azerbaycan Komünist Fırkasının da 3. Enternasyonal’e
değil Rusya Komünist Fırkasına bağlı olduğunu tekrarlar. Fakat burada daha da
önemlisi Mehmet Emin Bey’in Azerbaycan’ı saran Rusluk faaliyetini şiddetle tenkit
etmesidir:
27 Nisan intikamını almak gâyesi ile istiklâl cidâlinin şânlı meydânına atılan
gençlik her şeyden evvel hâzırki nesli, Nerimanların dûçâr olduğu bu fikir
esâretinden kurtarmaya bakmalı, Rusluğu idealize değil, ona karşı koyacak
bir hars ve medeniyyetle silâhlanmalıdır. Yalnız Çarizm ve yalnız
komünizmle değil, bütün Ruslukla mücâdele etmelidir.
Komünist olup da amele gâyesini taşımak bir kabâhat değildir. Bu bir fikirdir.
Fikre ihtirâm ederiz; fakat, ale’l-ıtlak ameleye değil, Rus amelesine tapanlar
bizce muhterem olamazlar. Rus amelesini idealize eden kızıl bir Türk
komünisti ile Rus Çarını idealize eden “ak padişahçı” bir Türk beyi arasında,
bizce, bir fark yoktur. Mütehâsım iki cephede durmalarına rağmen, bunların
yapısı aynı hamurdan yoğrulmuştur. İkisi de Rusçudur. İkisinin de felsefesi
esâret felsefesidir. İkisi de kuldur! Beyaz kul ile kırmızı kul!.. (Yeni Kafkasya,
1344/12:4)

Resulzade’nin bu fikirlerinin temellerini 19. yy.ın sonlarında İsmail Gaspıralı’nın
“usul-i cedit” hareketiyle başlattığı faaliyetlerde aramak gerekir. Bu hareket Rusluğu
değil Türklüğü, Türkçülüğü idealize eden bir harekettir. “Ortak bir Türk ulusu”
oluşturmaya yönelik bir harekettir. Bütün Ruslukla mücadele eden bir harekettir.
Dolayısıyla Gaspıralı’yı takip edenler, bu fikir hareketinin etrafında toplanmışlar ve
Türkçülüğü idealize etmişlerdir. Her ne kadar Türkiye’deki araştırmacılar Resulzade
veya diğer Türkçü aydınlarda (Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali Bey vs.) sosyalist
etkileri ortaya koymaya çalışmış olsalar da bu aydınların fikrî temellerini Gaspıralı’da
aramak gerekir.
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Mekteplerde Türkçülük Propagandası Meselesi
Komünist gazetesinin 302 nolu sayısında (31 Kanunuevvel 1926) Mir Haydar
Bağırof’un alfabe hakkındaki görüşleri “Bağırof Yoldaşın Nutku” adlı yazıda
“Müsavat Fırıldakçıları” alt başlığında verilmiştir.
“April inkılabından sonra dışarı atılmış Müsavatçılar, Azerbaycan’ın
şuralaştırılmasından üç gün geçmemiş öz taraftarlarını, dağılmış kuvvelerini,
gizli özeklerini toplamak ve mümkün olursa şura hükümeti aleyhine işletmek
isteyirler. Onlar, o vakitki Menşevikler Gürcistan’ı ile münasebat yaratmak
isteyir ve bizim askerî hisselerimize dahi gizli olarak sokulmak fikrine düşürler.
Onlar kızıl askerler hisselerinde özlerinin özeklerini yaratmağa çalışırlar. Şuralar
aleyhine işlenen böyle alçak bir faaliyet işçi, kendli hükümetimize emekçi
kitlelerinin menafiini korumakta olan organlar için bir dakika da olsun gizli
kalmamıştır. Bununla beraber tarafımızdan defalarla haberdarlık ve işaret
edildiğine bakmayarak görürüz ki Türk ziyalıları içerisinde olan bazı şahıslara
hususiyle de Müsavatçılar Şura hükümeti ve komünizm aleyhindeki
faaliyetlerinde devam edirler.”

Bağırof’a göre Türk ziyalıları, Müsavatçılar, Şura hükümeti ve komünizmle mücadele
etmekle beraber Yeni Kafkasya dergisinin de etkisiyle Azerbaycan gençlerine
konferanslar vererek ve onları teşkilatlandırmaya çalışmışlardır. “Mekteplilerin
terbiyesi ve gençlerin terbiyesi olarak belirtilen bu faaliyetlerin amacı şu şekilde
belirtilmiştir:
“l- İstiklal mefkûresinin muhkemleşmesi
2- Türklerin birleşmesi fikri
3- Rusların zapt edici hareketlerine karşı nefret uyanması
4- umûmî siyâsî hâzırlık.” (Komünist, 1926/302)

Bunun dışında bu talimatlara ek olarak Müsavatçılar ve Türk ziyalılar tarafından Türk
çocuklarında “İslâmiyet rûhu uyatmak, Ruslara karşı kin ve nefret besletmek için her
vesileyi istifâde etmek” de tavsiye olunuyormuş. Bunu uygulamak için de “coğrafya
dersinde İslâmcılık ve Türkçülük rûhundan, târih dersinde Türklerin geçmiş
zaferlerinden” bahsedildiği yine Bağırof tarafından ifade edilmektedir. Hatta Bakû
Türkoloji Kongresinin ardından Müsavatçıların yeni alfabeye karşı cephe aldıkları da
belirtilmiştir. Keza Mehmet Emin Resulzade de Arap alfabesinin terk edilmesine
şiddetle karşı çıkan görüşlerini Yeni Kafkasya’daki yazılarında belirtmektedir. Bu
konuya alfabe meselesinde değinilecektir.
Azerbaycanlı komünistlerden Ali Haydar Karayef Komünist gazetesinde yazmış
olduğu bir yazısında Azerbaycan’da mektep çocukları için basılmış olan kitaplarda
Türkçülük propagandasının yapılmış olmasını şiddetle tenkit eder:
“Mahût Ali Haydar Karayev milliyyet ve Türkçülük “tehlike”sinin mektepler ve
ders kitaplarındaki cephesini tenvîr eylemiştir. Bu tenvîre göre Sovyet Maârif
Komiserliği tarafından neşrolunun Kıraat Kitabı’ında A[yın]. Şaik, Hüseyin
Cavid gibi şâirlerin “Komünist dini”nin naslarına mugayir “küfürler” varmış.
Meselen A[yın]. Şaik:
“Dinsizlik ile kesb edilen bir medeniyyet,
İnsanlığın en türlü belayası değil mi?”
diyormuş; Hüseyin Cavid’in de Koca Bir Türk’ün Vasiyetleri nâm parçası bu
kitaba dâhilmiş. Bu parçada şâir “Hak yoldan şaşmayınız! Allah hakdır ve adâleti
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sever, riyakâr olmayın!” gibi şeyler yazarak “Vicdân bizim için ebedîdir. Türk bu
rûhla doğmuş ve bununla yaşıyor” diyormuş.
Karayev’e göre bu kitapta proleter rûhuna uygun tek bir şiir yoktur. “Hüseyin
Cavid proleter şâiri değil, burjuva şâiri, burjuva ajanı ve kapital nökeridir!”
Hâlbuki kitap böyle bir “kâfir”i medh ediyor. Onu talebeye “aziz şâirimiz” diye
takdîm ediyormuş. (Yeni Kafkasya, 1927/4)

Abdullah Şaik, Hüseyin Cavit, Ahmet Cevat gibi şairler Türkçülük ve İslamcılık
fikrinin Azerbaycan’daki temsilcilerindendir. Azerbaycan’da Hasan Melikzade
Zerdabi’yle başlayan yenilik faaliyetleri Ünsizade kardeşlerle devam etmiş ve 1905
Rus Meşrutiyeti’nden sonra da Hüseyinzade Ali Turan, Ahmet Ağaoğlu ile berabera
Türkçülük düşüncesiGaspıralı’nın da etkisiyle kültürel ve siyasi zeminini bulmuştur.
1917 Bolşevik İhtilali, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yıkılması ve Bolşeviklerin bütün
hakimiyeti ele almasından sonra bu Türkçülük faaliyetlerinin tamamı yok sayılmıştır.
Mekteplerde çocuklara okutulan kitaplardan dahi bu düşünceler çıkarılmaya
başlanmıştır. Yine aynı yazıda:
…Sonra Türkiye’den celp olunan muallimlerden İsmail Hikmet Bey’in Türk
Edebiyatı Tarihi nâmıyla yazdığı eser şiddetle tenkît olunuyor. Bu “Türk Târihi”
değil “Türkiye Târihi”dir deniliyor. Mehmed Emin gibi “sultân ve saray şâiri”nin
marûf manzûmesi bu eserde yer bulmuştur. Câiz mi ki Bolşevik Maârif
Komiserliği’nin neşrettiği bir kitapta, Azerbaycan çocuğuna;
“Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanın kuludur.
Türk evladı evde durmaz giderim”
gibi koyu milliyyetçi fikirler telkîn edilsin?!
Mektep kitaplarına yalnız “Türkiye saray şâirleri”nin millî “taassupla meşbu”
parçaları değil, Sabir’in bile “Bolşevikçe” şiirleri değil, “tartan partan’ları
konuluyormuş. “Tartan partan” diye yâd olunan bu parçalardan numûne
gösterilmediği için “tenkîd”in bu husûsta ne dediği anlaşılmıyor. Herhâlde
Sabir’in millî parçalarından olacak ki “enternasyonal” Karayev’in hoşuna
gitmemiştir. (Yeni Kafkasya, 1927/4)

Ali Haydar Karayev bununla da yetinmeyerek mektep kitaplarının dilinden de şikayet
ediyor. İsmail Gaspıralı’nın oluşturmak istediği “ortak edebî yazı dili”ni Türkiye’ye
yakınlaşma fikri çerçevesinde değerlendiriyor ve bunun tehlikeli olduğunu belirtiyor.
Gerçekten de Gaspıralı’nın “ortak edebi yazı dili” oluşturma fikri Türkiye’ye de
yakınlaşarak “ortak bir Türk ulusu” oluşturma amacı taşımaktadır. İsmail
Gaspralı’dan başlayarak Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali Turan, Ahmet Ağaoğlu gibi
aydınların yapmak istediği ortak edebî yazı dili, ortak fikir birliği, ortak edebiyat,
ortak kültür zemini hazırlamaktır. Karayev bunu “Osmanlılaşmak” olarak
algılamıştır.
Alfabe Meselesi
Mehmet Emin Resulzade’nin Yeni Kafkasya’da ele aldığı bir diğer mesele alfabe
meselesidir. Resulzade, Zarya Vastok gazetesi yazarı Behram Behramov’un alfabe
hakkındaki düşüncelerinden alıntı yaparak kendi düşüncelerini açıklamıştır:
Câhiller bilmiyorlarmış ki Latin hurûfunu tatbîkle Türk lisânı değişmez.” Ama…
Azerbaycan Latin hurûfuyla yazıp okumaya başlarsa İstanbul’da çıkan kitapları
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okumaktan mahrûm kalır, öyle de Bakû’da intişâr edecek eserleri Anadolu
okuyamaz.
İslâm ve Türk ittihâdını düşünenlerin inkıta’ından korktukları râbıta budur. Bu
harsî râbıtadır.
Bu harsî râbıtayı vaktiyle Çarizm dahi kat’ etmek istiyordu. Onun sistemi başka
idi. O, Kafkasya’ya ne Türkiye’den ne de İran’dan muallimler bırakmazdı.
Türkçeyi mekteplerden kovardı. Kat’i ve şiddetli bir Ruslaştırmak siyâseti takip
ederdi. Eğer bu sistemi ile berâber o cebren, Latin hurûfunu da tatbîk ettireydi
bugünkü milliyetperverlikten ve millî harstan bir eser bile kalmazdı. Kuvvetli
Rus tazyîk ve temsîline mukabele eden kuvvet, Türkiye ile münâsebatta bulunan
yerli matbûât idi. Bu matbûât, harf ayrılığı yüzünden Türkiye ile harsî
münâsebâtta bulunmaktan ister istemez mahrûm olur ve bugünkü simâ-yı
millîsini dahi kaybederdi. (Yeni Kafkasya, 1339/2)

Resulzade’nin yazılarından da anlaşılacağı üzere Latin alfabesine karşı olduğunu
biliyoruz. Çünkü Azerbaycan’ın Latin alfabesine geçmesi demek Türkiye ile alfabe
ayrılığına düşmesi demek idi. Bu ayrılık aynı zamanda sosyal ve kültürel ayrılığı da
beraberinde getirecekti. Ayrıca Arap alfabesinin fonetik bir alfabe olmaması basılı
eserlerin daha rahat okunmasını ve anlaşılmasını sağlıyordu. Bu bakımdan Resulzade,
1926 Bakû Türkoloji Kurultayı’nda alfabeyle ilgili alınan kararların Rusların bir oyunu
olduğunu savunuyordu.
Komünist Fırkası Katibi Ruhullah Ahundof’un latin alfabesinin tatbik edilmesi
hakkındaki düşünceleri dikkat çekicidir ve Resulzade’yi bu bakımdan doğrular
niteliktedir.
Evet, “burjuva Türk âlemi” ile her nev’i harsî ve medenî münâsebâtı kat’ eden
“yoldaşlar”ın her idâreye mahsûs bir “ıstılah” uydurmasına biz kat’iyyen hayret
etmeyiz. Bir kere ıstılahat-ı ilmiyye ve fenniyeyi az çok tercüme edebilen yerli
münevverân mahbeslere tıkıldıktan, hudûd-ı millî hâricine çıkarıldıktan,
“burjuva” diye kurşuna dizildikten, Türkiye’deki ilmî ve harsî muktesebâta hor
bakıldıktan sonra “Bolşevik Türkçüler”in böyle mânialara marûz kaldıkları garip
değildir.
Defalarla dedik, yine diyoruz; Çar Rusyasının “men’ ve tahdîdât” sistemi ile
yapamadığını Bolşevik Rusyası “müsaade ve tevsi” usulü ile icrâ edecektir.
Hars-ı millî âzâttır. Lisân-ı millî, lisân-ı resmîdir; fakat bir şartla! Bu şartı biz
“Rusya Sosyalist Cemâhir-i Müttefikası”nın kâtib-i umûmîsi bulunan
Yenukidze’nin lisânından işitiyoruz. O diyor ki: “Muhtar ve müstakil
cumhûriyyetler kendi hayât-ı milliyeleri ile inkişâf edecekler; yerli lisân resmî
lisân olacak, mekteplerde millî lisân üzere tedrîs olunacak, müesseselerde yerli
lisân kullanacaktır. Yalnız bütün bu memleketlerde Oktobr İnkılabı’nın lisânı
olan Rusça, vâsi bir hukuka mâlik olacak, mecbûrî olarak okutturulacak ve
kendisine yerli lisân ile müsâvî bir hukuk temin edilecektir.” (Yeni Kafkasya,
1339/2)

Burada mahalli dil olarak tasavvur olunan Azerbaycan Türkçesinin milli ve resmi bir
dil olması gerektiği ve ortak alfabeden uzaklaşarak yeni alfabeyle yeni bir dil
yaratılması gerektiği savunulmaktadır. Rusçanın da mecburî bir dil olarak
mekteplerde okutulması gerektiğini belirten Ahundof, bu dilin hayatın her noktasına
girmesi gerektiğini söylemekten çekinmez. Bu durum Azerbaycan’ın sovyetize
edilerek kardeşlerinden uzaklaştılması, milli bilincin yok edilmesi ve Ruslaştırlması
demektir.
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Resulzade Ruhullah Ahundof’un bu düşüncelerine karşı Rusça hakkındaki
düşüncelerini de belirtmekten kaçınmaz.
Rusçanın bugünkü Rusya ittifâkı arâzîsinde mevcût bulunan herhangi diğer bir
lisâna nispetle harsen yüksek ve zengin bulunduğu malûmdur. Hele Azerbaycan
ve Türkistan gibi Türk halkı ile meskûn bulunan yerlerde Rusça ile Türkçenin
kuvvet ve kabiliyyet-i harsiye ve temsîliyeleri gayr-i kabil-i kıyâstır.
Bu zaaf bir de Latin hurûfunun tatbîki ile taz’îf olunursa, o zaman bütün hukuk
ve salâhiyyete mâlik bulunan Rusça ile “Latin Türkçesi”nin ne sûretle rekabet
edeceğini ve böyle bir rekabette meydânın kime kalacağını artık kendiniz
tasavvur ediniz.
İşgal hükûmeti Azerbaycan’ın askerî, siyâsî, iktisâdî istiklâlini imhâ eylediği gibi,
Latin hurûfunun tatbîki ile harsî istiklâlini dahi imhâ ediyor.
İşte bu suikastı duyan Azerbaycan gençliği bütün gayreti ile Latin hurûfunun
fiilen tatbîkine mâni oluyor. Bundan dolayı Çeka bodrumlarında oturan
münevverîn az değildir. (Yeni Kafkasya, 1339/2)

Arap alfabesi Türkler için aynı zamanda bir alfabeden çok bir kalkan görevi de
taşımaktaydı. Latin alfabesine geçiş bu kalkanı oradan kaldıracak ve Azerbaycan
Türkçesinin zamanla Rusçalaşmaya başladığını da gösterecek idi. Geçen onca zaman
Resulzade’nin bu görüşünü haklı çıkarmıştır. 1938 yılında Latin alfabesinin de terk
edilerek Kiril alfabesine geçilmesi bunun en güzel örneğini teşkil eder.
Sonuç Yerine
Resulzade Yeni Kafkasya’daki yazılarında Komünist Partisi merkezinde komünist
ideolojiye karşı çıkmış ve Azerbaycan’da milli bilincin yok edilmesini keskin bir dille
eleştirmiştir. Ona göre yapılması gerekenler şunlardır:
1. İdarelerin millileştirilmesi gerekmektedir ve bu idarelerde Türk memurunun
arttırılmalıdır. Eğer bu yapılmazsa Azerbaycan Rus yönetimi altında
Ruslaştırılacaktır.
2. Azerbaycan’ın Azerbaycanlılar tarafından yönetilmesi gerekmektedir.
3. Milli kültürün eğitim kurumları ve ders kitapları tarafından desteklenerek
korunması gerekmektedir. Milliyetçi düşüncenin bu eğitim kurumlarında
Azerbaycan gençlerine aşılanması bir mecburiyettir.
4. Latin alfabesinin reddedilmelidir, Arap alfabesinin devamı belki de ıslah
edilmesi bir zorunluluk olmalıdır.
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İSLAM GÜRCİSTANI GAZETESİ REDAKTÖRÜ MEMED
ABAŞİDZE VE BATUM ACARA ÖZERKLİK SORUNU

Z A ZA T S U R TSU Mİ A *

1919-1921 yıllarında Batum’da Gürcüce ve Osmanlıca çıkan “Samuslimano Sakartvelo /
İslam Gürcistanı” gazetesi redaktörü Memed Abaşidze (1873-1937), Batum Acara
müslümanlarının haklarını ve özerklik davasını yürüten siyasi ve toplumsal lider
olarak tarihe geçmiştir. Memed Abaşidze “İslam Gürcistanı” gazetesi vasıtasılya
Acara müslümanların fikir ve beklentilerini açıklamaktaydı.
Gürcistan'ın Acara bölgesinin Osmanlı Devleti içerisinde bulunduğu 300 yıllık
döneminde bazı imtiyazlardan yararlandığını anlaşılmaktadır. Acara'lı derebeylerin
sadece Acara'da değil, Ahıska Paşalığı'nda da en yüksek makamlara getirilmesi,
toprakları ve makamları babadan oğula miras olarak geçme uygulaması Acara'nın
Osmanlı Devleti içerisinde bir nevi özerkliği koruduğuna işaret etmektedir
(Çumburidze, 1999, s. 54).
1877'de Osmanlı Devleti Trabzon Vilayeti'ne bağlı bir sancak olan Batum Sancağı;
Batum, Çürüksu, Aşağı Acara (Merkez Keda Köyü), Yukarı Acara (Nahiyeleri:
Khula/Hulo, Maçakhel; Livana (Merkezi Artvin, şimdiki Yusufeli dahil), Arhavi,
Gönye/Gonya nahiyeleri ile Khopa/Hopa, Hemşin nahiyesi ve Pazar'dan ibaretti
(Esin Dayı, 1997, s. 2).
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 3 Mart 1878'de imzalanan Ayastefanos
Antlaşması'nın 19. maddesi; 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması'nın 58.
Maddesi'ne göre Kars, Ardahan ve Batum Sancakları Rusya'ya savaş tazminatı olarak
verilmiştir.
1917 Ekim ihtilalinden sonra Rusya Kafkas ordusu dağılmaya başlamış ve
Kafkasya’da gelişen olaylar neticesinde 1918 yılın Mayıs ayında Gürcistan,
Ermenistan ve Azerbaycan bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi.
Osmanlı Devleti ile Bağımsız Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti arasında 4 Hazıran
1918’de Batum'da Barış ve Dostlık Antlaşması imzalanmıştrir. Antlaşmaya göre,
Batum bölgesi ile Ahalkalaki ve Akhaltsihe (Ahıska) ilçeleri Osmanlı Devletine
devderdilmiştir.
1918 Mondros Mütarekesi sonucu Osmanlı ordusu Batum dahil Elviye-i Selâse/Üç
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Livâ/Üç Sancak olarak adlandırıdığı yöreden çekilmek zorunda kalmıştır. Batum'a
1918 yılın Aralık ayında İngiliz askeri birliği çıkarma yapmış, Batum Acara bölgesi
Valiliği başına İngiliz general atanmıştır.
Memed Abaşidze'nin, 1917 Ekim Devrimi'nden itibaren Gürcistan'ın bağımsızlığı
kaybettiği 1921 yılına kadar Acara'nın aktif bir siyasi lideri ve bir gazete redaktörü
konumunda olduğunu, Acara'nin ve genelde Gürcistan'ın kaderini önemli bir şekilde
etkilemiştir.
Memed Abaşidze 1873 yılında Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yer alan Batum'da
dünyaya gelmiştir. Dedesi İbrahim son Batum sancak bey idi. Tanınmış Gürcü
Abaşidze sülalesine mensup olan Memed, ilk eğitimi evde almıştır. Arapça, Farsça ve
Türkçe dillerindeki edebiyat eserleri çocukken okumaya başlayan Memed, 8 yaşında
iken Batum Gürcü okuluna gitmiştir.
Gençlik yıllarından beri çarizm ve rus şovenizme karşı savaşan Memed Abaşidze,
Batum'da devrimci faaliyetlerde bulunan genç bir Gürcü bolşevik devrimcisi Soso
Juğaşvili ile tanışmıştır. Sonradan Josef Stalin ismini alan Juğaşvili ile arkadaşlığa
rağmen, Memed Abaşidze bolşeviklere değil, 1900 yılların başlangıcında Gürcü
milliyetçi devrimci harekatına katılmıştır.
1908 yılında Çarlık candarmalardan kaçan Memed Abaşidze, sınırı geçerek Osmanlı
İmparatorluğu'na sığınmıştır. Devrimcilikle suçlanarak bir yıl Rize ve Trabzon
mahpushanelerinde geçiren Memed Abaşidze, 1909 devrimi ile serbestliğe kavuşmuş
ancak 1913 yılına kadar Osmanlı Devleti'nde kalmaya mecbur kalmıştır. 1913 yılında
gizlice Batum'a dönen Memed Abaşidze, yine tutuklanmış ve 3 yıl Gürcsitan ve
Sibiriya hapishanelerinde mahkum edilmiştir. 1917 Şubat devrimi ile serbest
bırakıldıktan sonra, aktif siyasete geri dönerek ilk iş olarak Gürcistan'ın Rusya'dan
bağımsızlık kazanmasını, bağımsız Gürcistan'da da doğup büyüdüğü Batum
Acara'nın müslüman halkına özerklik kazandırılmasını amaç edinmiştir (Abaşidze,
1998, ss. 35-37).
Şubat 1917'de Batum'da Memed Abaşidze başkanlığında Gürcü Müslümanlar Komitesi
kurulmuştur. Haydar Abaşidze ve Cemal Kikava gibi Acara'lı müslüman
liderlerinden oluşan Komite, Acara müslümanların halkın anadili Gürcücede eğitim
alma, dini ve milli haklarını koruma yönünde faaliyetlere geçeceğini bildirmiştir.
Hıristyan Gürcülerin de katılımıyla Batum Azizye Camiinde Acaristan müslüman
halkı temsilcilerinin bir buluşmasını organize eden Memed Abaşidze, Gürcü
Müslümanlar Komitesi'nin kurulmasını açıklamışken, Acara'daki İslam ve Hıristiyan
Gürcülerin bir tek bağımsız Gürcistan devletinde birleşebileceğini ileri sürmüş,
Acaristan'da Gürcüce okulların açılmasını, Gürcüce eğitim alma olanakların
arttırılmasını istemiştir (Ahvlediani, 1963, s. 35).
1917 Ekim devriminden sonra Acara'nın siyası özerklik fikrini ilk açıkça dile getiren
Memed Abaşidze, 13 Aralık 1917’de Tiflis'teki Gürcistan Milli Konseyi (Parlamento)
Oturumu'nda “ Acara'da milli bilinçten ziyade dini duyguları hakimdir. Gürcü
müslümanlar kendi dini kimliği korunmasından emin olmak istiyorlar. Acara'lılarda
kendi devleti kurma iddiaları mevcut.” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Memed
Abaşidze'nin gayretleriyle, Gürcistan Milli Konseyi'nde Gürcü müslümanların İslam
Gürcistanı Özerk bölgesi'nde birleştirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. İslam
Gürcistanı kavramı altında Batum bölgesi kastedilmiştir. Memed Abaşidze Gürcistan
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Milli Konseyi üyeliğine de seçilmiştir (Silagadze., Guruli, 1998, s. 12).
Nisan 1918'de Osmanlı ordusu Batum'a girmiştir. Batum’da faaliyet gösteren Bakü
merkezli İslami Hayır Cemiyeti ve yerel Osmanlı yanlıları Batum askerı komutanlığına
tam destek verirken Gürcü Müslümanlar Komitesi halka Osmanlılara karşı silahlı ve
siyasi mücadele çağrısında bulunmuştur. Osmanlı askeri komutanlığı Memed
Abaşidze başta olmak üzere Gürcü Müslümanlar Komitesi liderlerini tutuklayarak
Trabzon cezaevine göndermiştir (Dauşvili, 2009, s. 119).
18 Mayıs 1918'de Tiflis'te biraraya gelen Acara'lı müslümanlar İslam Gürcistanı
Kurtuluş Komitesi'ni kurarak başkanlığına Trabzon cezaevinde tutuklu bulunan
Memed Abaşidze’yi seçmiştir.
Osmanlı askeri komutanlığı yerel müslümanların desteklerini arkasında almak
istiyordu. 29 Nisan 1918'de Batum valisi Cemal Paşa ile Osmanlı yanlısı Acaralılar
arasındaki görüşmede Batum'da Osmanlı'ya bağlı bir halk harekatı oluşturulması
fikrini ileri sürülmüştü. Batum valisi böyle bir harekatın Gürcistan yanlısı veya Rusya
destekçilerini bertaraf etmek açısından önemli olacağını vurgulayarak, gereken
desteği vereceğini ifade etmiştir. Batum valisinin desteği ile 8 Mayıs 1918'de
Batum’da kurulan bu harekat Sadâ-yı Millet adını almıştır. Batum'da Sadâ-yı Millet adı
ile Osmanlıca bir gazetesi de yayınlamaya başlanmıştır (Gogolaşvili, 2005, s. 122).
Mondros mütarekesi sonucu Osmanlı orduları Kafkasya'dan çekilmiştir. Batum'a
1918 Aralık ayında İngiliz ve Fransız işgal kuvvetleri çıkarma yapmıştır. Bu arada,
Trabzon cezaevinden firar eden Memed Abaşidze'nin ülkesine dönüşü ile İslam
Gürcistanı Kurtuluş Komitesi Tiflis'ten Batum'a geçmiştir.
İslam Gürcistanı Kurtuluş Komitesi Batum'da Samuslimano SaqarTvelo / İslam Gürcistanı
günlük gazetesi yaynlamaya başlamıştır. 1919 yılın 11 Ocak'ta ilk sayısı çıkan gazete,
iki dilde Gürcüce ve Osmanlıca yayınlanıyordu. Gazetenin iki sayıfası Gürcüce, iki
sayfası da Osmanlıca idi. Gazetenin toplam 500 sayısından yarısından fazlasını 1919
yılında yayınlanmıştır. 1919 Temmuz ayına kadar gazete redaktörlüğü yapan Tahsin
Himşiaşvili'den sonra redaktörlüğü İslam Gürcistanı Kurtuluş Komitesi Başkanı Memed
Abaşidze üstlenmiştir. Samuslimano SaqarTvelo / İslam Gürcistanı 1921 Mart'ta
Gürcistan'ı işgal eden bolşevikler tarafından yasaklanmıştır.
Samuslimano SaqarTvelo / İslam Gürcistanı gazetesi Acaralı müslümanların özerklik
haklarını koruyarak Gürcistan devleti ile birleşme yönünde propaganda yapıyor,
Batum'daki Osmanlı yanlıları ile eski Rusya imparatotluğu memurları ve monarşist
general Denikin taraftarlarını sert bir dille eleştiriyordu. Gazete Batum'un ingiliz
komutanlığı izni ile çıkmasına rağmen, ingilizleri de eleştimekte olup Batum’dan
çekilmeleri ve bölgeyi Gürcistan’a bırakılması çağrıları yapıyordu.
Samuslimano SaqarTvelo / İslam Gürcistanı gazetesine göre, Osmanlı yanlısı Sada-yi
Millet harekatı Acara ilçelerindeki şubeleri ve silahlı militanları ile Acara'nın
Osmanlı'ya birleştirme siyaseti izliyor Gürcistan yanlılarına karşı terör eylemlerini
düzenliyordu (Samuslimano Saqartvelo / İslam Gürcisianı, 1920, № 356).
Batum İngiliz komutanlığınden alınan izni ile İslam Gürcistanı Kurtuluş Komitesi
Müslüman Gürcüleri Kurultayı’nı çağırmıştı. 31 Ağustos 1919'da Batum Belediyesi
salonunda, Acara köy ve kasabalarından seçilen 100 delegenin yer aldığı kurultayıda
alınan kararda, Gürcü müslümanlarının Batum şehri ve bölgesini, geniş özerklik
haklarını esas alarak, anavatanları Gürcistan'la birleştirilmesi amaçladıklarını ifade
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edilmiştir. Kurultayıda Gürcü müslümanları temsil edecek olan İslam Gürcistanı
Meclisi seçilerek Meclis başkanlığına İslam Gürcistanı gazetesi redaktörü Memed
Abaşidze getirilmiştir. Batum Bölgesi Meclisi, Acaristan Meclisi olarak da
adlandırılmakta olan İslam Gürcistan'ı Meclisi 1922 yılına kadar faaliyetlerini
sürdürmüştür (Abaşidze, 1967, s. 43).
Gürcistan merkezi hükümeti, Acaralıların siyasi özerklik iddialarına sıcak
bakmamakla beraber, bu konuda görüşmeleri sürdürebileceğine dair imalarda
bulunarak, idari özerklik hakları üzerine anlaşabileceklerini açıklamıştır. Memed
Abaşidze ve dava arkadaşlarının etkisiyle Gürcistan Parlamentosu, 19 Aralık 1919
tarihli oturumunda Acara'ya özerklik tanıyacağını açıklasa da siyasi özerklik
statüsüne kabul olmayıp yerel idare özerkliği kastettiğini anlaşılmıştır. Bu vaatlerini
de yerine getiremeyen merkezi hükümet, 1920 Temmuz ayında İngiliz işgal
kuvvetlerinin Batum'u terk etmelerinden sonra, İngilizlerden devralan Acara'yı
yönetmek için Gürcistan iktidar partisi Sosyal Demokratlar (menşevikler)
liderlerinden Benya Çhikvişvili'ye Batum Bölgesi Valisi ve özel komiser yetkileri
vererek Batum'a göndermiştir. Merkezi hükümetin bu isabetsiz kararı İslam
Gürcistanı Meclisi üyelerin sert tepkiler ve protestolara yol açmıştır (Turmanidze,
2012, s. 86).
7 Mayıs 1920'de Gürcistan hükümeti ile Sovyet Rusya arasında imzaladığı antlaşma
gereği, Rusya Gürcistan cumhuriyeti ve sınırlarını tanımıştır. Antlaşmaya göre,
Batum bölgesi Gürcistan toprakları içerisinde yeralmaktaydı. Batum'u işgal eden
İngilizler, bu antlaşmadan sonra Batum'dan çekilme hazırlıklarına başlamıştır.
1920 Temmuz ay başlangcında Gürcü ordusunun İngilizlerle anlaşma gereği Batum
bölgesine girdiği sırada Kobuleti'de mevzilenen Sadâ-yı Millet militanları Gürcü
askerlere ateş açmıştır. Samuslimano Saqartvelo / İslam Gürcistanı gazetesi Sadâ-yı Millet
çetecilerin köylülere silah dağıtarak Gürcü askerle karşı savaşmaya zorla
götürdüklerini ifade ediyordu (Samuslimano Saqartvelo / İslam Gürcistanı, 1920, №
390).
7 Temmuz 1920'de Batum'da Gürcü askerlerin geçit töreni düzenlenerek Büyük
Britanya bayrağını indirilerek Gürcistan Cumhuriyeti bayrağı göndere çekilmiştir.
Törene Memed Abaşidze ve Meclis üyelerini katılıp Gürcü ordusunu
selamlamışlardı. Tören alanında dev bir pankartta “ Yaşasın birleşik İslam ve
Hıristyan Gürcistanı ! “ yazılmıştır.
Gürcsitan hükümeti Sada-yı Millet harekâtına karşı önlemler alarak Sadâ-yı Millet
gazetesi de kapatmıştır. Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümeti 25 Temmuz 1920'de
Gürcistan Hükümeti'ne Gürcü kuvvelerin Batumu işgalı edildiği gerekçe göstererek
protesto gondermiştir (Gogolaşvili, 2005, s. 160).
İslam Gürcistanı Meclisi, 3 ve 4 Ocak 1921 oturumlarında İslam Gürcistanı Özerkliği
Temel İlkeleri kabul etmiştir. 7 Ocak 1921 tarihli Samuslimano Saqartvelo / İslam
Gürcistanı gazetesinde yayımlanan “İslam Gürcistanı Özerkliği Temel İlkeleri” esas
maddelerine göre, Islam Gürcistanı, yönetimsel geniş özerklik haklarla Gürcistan
Demokratik Cumhuriyeti içerisinde yer alacak, eğitim işleri, bağımsız mahkemeler,
arazı konuları, köy ve şehir yerel idareleri, sağlık koruma, asayış güçleri, yerel
maliye, vergilendirme, sanayı ve ticaret kurumları İslam Gürcistanı'nın özerk
yönetimi yetkisi altında olup Tiflis merkezi hükümeti, ülke genelinde dışişleri,
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savunma, adalet, maliye bakanlıkları, postane ve telegraf, demiryolları ve vergi
toplama kurumları idare edecekti.
İslam Gürcistanı'nın yasama organı olacak Halk Meclisi’nin yasama yetkileri bağımsız
bir şekilde kullanacağını, merkezi hükümetin meclisi dağıtma yetkisi bulunmadığını
belirtilmiştir (madde 5, madde 13). İslam Gürcistanı Hükümet Başkanı da Meclise
karşı sorumlu olacaktı (madde 15).
İslam Gürcistanı, Gürcsitan genelinde seferberlik ya da savaş durumu esnasında
kendi silahlı birliği da oluşturabilme yetkiye sahip olacaktı (madde 16).
19. maddesinde, İslam Gürcistanı’nın resmi dili Gürcüce, 20. Maddesinde merkezi
Batum’dur ifadeleri yer almıştır. Son maddesi olarak, İslam Gürcistanı Halk Meclisi
üyelerinin Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti ve İslam Gürcistanı Anayasaları
üzerine ant içeceklerini belirtilmiştir (Samuslimano Saqartvelo / İslam Gürcistanı, 7
Ocak 1337- 1921, № 498).
1921 yılın 21 Şubat günü, Gürcistan Parlamentosu’nda kabul edilen Gürcistan
Anayasası’nda, “İslam Gürcistanı (Batum bölgesi) yerel yönetimsel özerkliğe
sahiptir”şeklinde yazılmıştır.
1921 yılın Şubat ayında, Tiflis'e Kızıl ordu saldırısı günlerinde, TBMM hükümeti
komutanlarından Kazım Karabekir Paşa tarafından Batum’a gönderilen bir Türk
heyeti İslam Gürcistanı Meclisi liderleri ile görüşme yapmıştır. Türk heyeti Meclis
Başkanı Memed Abaşidze'ye Acaristan Meclisi adına Batum bölgesinin Türkiye ile
birleşmesine dair kararı açıklamasını teklfi etmiştir. Ankara hükümetinin bu
durumda Acaristan'a özerklik tanıyacağını vaat edilmiştir. Memed Abaşidze ile
Meclis liderleri bu teklifi kabul etmemiştir (Abaşidze, 1967, s. 87).
1921 yılın 11-19 Mart'ta Batum'u elinde tutan Kazım Karabekir'e bağlı birlikler ile
Gürcüler arasındaki çatışmalar Gürcistan'ı işgal eden Kızıl ordu birliklerin Acara'ya
gelmekle son bulmuştur. Moskova'da 18 Mart'ta imzaladığı takdirde tarihi 16 Mart
olarak geçen Türkiye-Rusya antlaşması sonucu, Batum bölgesi yerel halkın
yönetimsel geniş özerklik şartı ile Gürcistan'a bırakılmıştır.
Ekim 1921'de Kars'ta Gürcistan ile Türkiye arasında imzalanan bir antlaşma ile de
Batum bölgesi Moskova’da kabul edilen şartlar çerçevesinde Gürcistan’a
devredilmiştir.
Gürcistan’ın 9 Nisan 1991’de ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Türkiye,
Gürcistan’ın bağımsızlığını 16 Aralık 1991 tarihinde tanımıştır. 30 Temmuz 1992’de
“Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Anlaşması” imzalanmıştır. Taraflar 13 Ekim 1921
yılı Kars Antlaşması’ndan itibaren aralarında imzalanan bütün sözleşme ve
antlaşmalara mutabık olarak sadık kalmalıdırlar” maddesi, iki ülke ilişkilerini,
karşılıklı sınırlara ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde devam ettirmektedir
(Atnur, 2017, ss. 76-77).
Acara'da sovyet düzeni kurulmasının ilk günlerinde Gürcü bolşeviklerin lideri Filipe
Makharadze, Memed Abaşidze'ye Tiflis'ten telgraf göndererek yeni, sovyet
Gürcistan'a hizmet edecekleri beklediğini ifade etmiştir. Memed Abaşidze,
karşılığında Tiflis hükümetini selamlayarak sovyet Gürcistan’in içerisinde yer aldığı
Acara’nin özerkliğini tanıyacağını ümit etmiştir.
Bolşevikler, Memed Abaşidze'yi 4 Nisan 1921'de Batum bölgesi yönetim organı olan
Devrim Komisyonu'na üye yapmıştır. İslam Gürcistanı Meclisi'ne devlet bütçesinden
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15 milyon ruble ayrılmış ve yeni binası tesis edilmiştir (Turmanidze, 2015, s. 296).
1921 Mayıs'ta Tiflis'e görüşmelere giden Memed Abaşidze, özerklik statüsü detayları
görüşürken, oluşturulması planlanan İslam Gürcistanı Özerk Cumhuriyeti içerisine
Ahıska ve Cavaheti bölgeleri alınması gerektiğine dikkat çekse de merkezi hükümeti
buna ikna edememiştir.
16 Temmuz 1921'de Sovyet Gürcistan Cumhuriyeti hükümeti olan Devrim Konseyi
(Revkom) 54 numarali kararla Acaristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin
kurulduğunu, Acaristan Meclisi'nin Özerk Cmhuriyeti'nin yasama organı olduğunu,
yürütme organı olarak da Acaristan Halk Komiserler Konseyi belirlendiğini
açıklamıştır (Turmanidze, 2015, s. 300).
Batum'daki yerel bolşevik yönetimi, Memed Abaşidze'nin Müslüman lider olduğunu
anlayıp bolşeviklere bir tehdit olabileceğinden endişe etmiştir. Batum Revkomu,
Samuslimano Saqartvelo/İslam Gürcistanı gazetesini kapatıp karşı devrimcilik
suçlamalarla Memed Abaşidze'yi tutuklanarak Tiflis cezaevine göndermiştir. Birkaç
ay sonra serbest bırakılan Memed Abaşidze'ye siyasetten uzaklaşmasını tavsiye
edilmiştir. 1923'te Bakü'ye sürgüne gönderilen Memed Abaşidze’ye beş yıl sonra
Batum'a dönüş izni verilmiştir.
1933'te Sovyet Birliği Kömünist Partisi Genel Sekreteri Josef Stalin'e bir mektup
gönderen Memed Abaşidze, devrimci ve siyasi faaliyetlerle geçen hayatından
bahsederek, Acaristan Meclisi Başkanı olarak kendi tarihi misyonu tamamladığını,
artık çok hasta ve yaşlı bir adamın ailesini geçindirmek için bir emekli maaşı hak
ettiğini ifade etmiştir (Abaşidze, 1998, s. 385).
Memed Abaşidze 1937'de, Çeka gizi polisleri tarafından Batum'daki evinden alınarak
Tiflis'e getirilmiş ve birkaç gün sonra yargılamadan kurşuna dizilmiştir.
1991'de Gürcistan'ın bağımsızlığı kazanmasından sonra Memed Abaşidze'yi Gürcü
halk kahramanı ilan edilerek, Batum ve Tiflis'te adını caddelere verilmiş, heykeller
dikilmiştir. Memed Abaşidze'nin torunu olan Aslan Abaşidze, 1991-2004 yıllarında
Acaristan Özerk Cumhuriyeti Başkanlığını yapmıştır.
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EKLER: Görseller

Görsel 1. 7 Ocak 1921 tarihli Samuslimano Saqartvelo/İslam Gürcistanı gazetesi Gürcüce sayfası
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Görsel 2. 7 Ocak 1921 tarihli Samuslimano Saqartvelo / İslam Gürcistanı gazetesi
Osmanlıca sayfası
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Görsel 3. Samuslimano Saqartvelo/İslam Gürcistanı
gazetesi Redaktörü Memed Abaşidze

Görsel 4. Osmanlı ordusunun Batum’a girişi. 1918.
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Görsel 5. İngiliz askeri komutanlığının Batum şehrini Gürcistan’a devretme töreni

Görsel 5. 1921 Mart’ta Sovyet ordusu tarafından işgal edilen Batum’da Rus, Gürcü ve
Türk yetkilileri
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

ROMANYA’DAKİ KIRIM TATARLARINDA İKİNCİ DÜNYA
SAVAŞI SIRASINDA SOVYET KARŞITI FAALİYETLER
M E Tİ N ÖMER *

Bir emelin peşinde: Yeșil Ada-Kırım
Osmanlı-Rus savaşının sonunda, 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması’yla
Dobruca’nın Köstence ve Tulça eyaletleri, çoğunluğu teşkil eden Türk-Tatar
nüfusuyla beraber Romanya sınırlarına dahil edildiler. O tarihte, Dobruca’da 225,692
toplam nüfüstan 71,146 (31.5%) Tatar, 48,783 (21.6 %) Türk, 46,504 (21%) Rumen
yaşıyordu (Karpat, 2010, ss. 413-414). Bu bölgeye Kırım Tatarlar’ın çoğu 1783’teki
Kırım Hanlığı’nın ilhakından sonra Rus İmparatorluğun artan baskıları sonucunda
göç edip yerleşmişlerdi.
1878’den sonra Kırım yarımadasında kalan Kırım Tatarlar ve Dobruca’dakiler
zorluklara rağmen bağlantılarını sürdürmeye devam ettiler. Bununla birlikte XX.
yüzyılın ilk yarısında Romanya’daki Tatarlar ile Kırım’daki Tatarlar’ın arasındaki
ilişkileri güçlendiren, biri kültürel diğeri siyasi iki belirleyici faktör vardır. En önemli
kültürel faktör Mehmet Niyazi’nin şiirleridir. Şiirlerinde Mehmet Niyazi Kırım’ı,
Kırım Tatarları’nın anavatanı olarak betimliyor ve bunun için Kırım-Yeşil Ada mitini
yaratıyor.
Politik faktör ise, 1917'de, Rus Devrimi sırasında, Kırım Halk Cumhuriyeti'nin
kurulmasıdır. Dobruca’daki Kırım Tatar toplumunun liderleri, örneğin Müstecib
Hacı Fazıl (Ülküsal) veya Pazarcık Müftüsü Hacı Halil Fehim, Cumhuriyetin
kurulmasında ve yönetiminde aktif bir rol oynamışlardır.
Bütün bunlar Romanya’daki Kırım Tatarlar’ın millî bilincinin oluşmasına önemli
katkıda bulunmuştur. Bu yönde hareket eden en önemli grup Emel dergisinin
etrafında toplanan entelektüellerdi. Bu dergi, 1 Ocak 1930'da Pazarcık’ta Avukat
Müstecib Hacı Fazıl (Ülküsal) tarafından basılmaya başlandı. Daha sonra derginin
idaresi Köstence'ye taşındı.
Aynı zamanda, bu grup birkaç dernek kurdu. Örneğin, 1934 yılında kurulan
Dobruca Türk Kültür Birliği, Dobruca’daki Tatarlar arasında daha büyük bir etkiye
sahipti. Derneğin başkanı Müstecib Hacı Fazıl seçilmişti. Derneğin en önemli anma
faaliyetleri karakterini ortaya koyuyor: 23 Şubat (Kırım Halk Cumhuriyeti’nin ilk
Başkanı, Numan Celebicihan’ın ölüm yıldönümü), 23 Nisan (1783’te Kırım
Hanlığı’nın ilhakı, İsmail Gaspıralı tarafından 1883’te Tercüman gazetesinin
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çıkarılması), 11 Kasım (1920’de Bolşeviklerin Kırım’a son kez girmeleri), 9 Aralık
(1917’de Hansaray’da Kurultay tarafından Kırım Halk Cumhuriyeti’nin ilanı)
(Ülküsal, 1987, ss. 277-231). Hepsi Kırım Yarımadası'yla alakalıydı ve Kırım Tatarları
için milli tarihlerinin en önemli noktalarını temsil ediyorlardı. Ayrıca, çoğu Kırım
Halk Cumhuriyeti’nin varlığıyla ve Bolşevikler tarafından ilhak edilmesiyle
alakalıydı.
Emel dergisinin etrafında toplanan bu grubun amacına gelince, 2 Mart 1944'te
Köstence Bölge Polis Müfettişliği tarafından hazırlanan bir raporda şu şekilde
özetleniyor:
”... bağımsız Kırım'ın yönetiminde kullanılacak kadronun oluşturulması,
Romanya’daki Tatarlar arasında millî duyguların canlanması ve iyi Rumen
vatandaşı olmanın gerektiren görevlerini yerine getirmek için gayret etmeleri için
çaba göstermek, Rus komünizme karşı mücadele, Rus rejimi olan bolşevizmin
niyetlerini açığa vurarak, asıl hedefi, SSCB’deki halklar arasında millî ruhu
geliştirme maskesi altında aslında bu halkların ruslaştırılması ve asimilasyonu
istendiğini göstermek” (ANR, fond İRP, vol 565, S. 34).

Bu grubun zihniyetini anlamak için bir örnek vermekle yetiniyorum. Alexandru
Arbore Dobruca’nın etnografyasından. Tatarların ve Türklerin Dobruca’ya yerleşmesine
katkılar makalesinde, Tatarların köylerinde hiç yeşilliye rastlanmamanın sebebini
Tatarların bozkırlarda yaşadıklarını ve görüş alanlarında engelleyici hiçbir şey
olmamasına alışık olduklarına atfediyor (Arbore, 1920). Bu makaleye cevaben, Bora
edebiyat dergisinin müdürü, İrfan Feuzi, Rumen etnologun gerekçesi yanlış
olduğunu, aslında Tatarların Dobruca’ya yerleşmek için gelmediklerini, zor şartlar
içinde, Rus baskıları yüzünden bu topraklara sığındıklarını ve en kısa zamanda,
mümkün olduğunda, anavatanlarına, Kırım’a, dönmek istediklerini belirtiyordu.
Feuzi, ağaç dikmenin o yere yerleşmek isteyen insanların yaptığı bir iş olduğunu
göstererek, Tatarların bu bölgede yerleşmek istemedikleri için ağaç dikmediklerini
vurguluyordu (Feuzi, 1938, s. 2). İkisinin de getirdikleri argümanlar gerçekçi değil.
Arbore’nin bahsettiği köylerdeki vejetasyon eksikliği daha çok Dobruca’nın kuraklık
ve izole bölgelerde bulunmalarından kaynaklanıyordu. İrfan Feuzi de duygusal
argümanlar kullanıyor. Her ne kadar Kırım’dan gelenlerin ilk nesilleri
anavatanlarıyla ilgili idilik bir imaj saklamışlarsa da, Tatar köylerinin ve evlerin
görünümü çok iyi olmaması daha çok kötü maddi durumlarından kaynaklanıyordu.
Dobruca’daki Kırım Tatarlar’ın SSCB aleyhindeki yoğun faaliyetleri Romanya’nın
Moskova’ya karşı tutumundan dolayı da mümkün oldu. Sovyet Birliği tarafından da
talep edilen Basarabya iki ülke arasında bir sorundu. Rumen diplomatları ülkelerinin
çıkarlarını korumak için çeşitli ittifak formüllerini denedi. Nitekim, 1934 yılına kadar
iki ülke diplomatik ilişkilere bile sahip değildi. Sonunda, 1940’da Bükreş
Basarabya’yı SSCB’ye bırakmak zorunda kaldı.1 Bunları göz önünde bulundurursak,
Dünya Savaşları arasında Moskova’yı eleştiren ve aynı zamanda toprak talebinde
bulunan bir grup, Rumen makamlarıyla sadece ittifakta bulunabilirdi.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve Dobruca’daki Kırım Tatarları
1 Eylül 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Romanya'nın Sovyetler
Birliği'ne karşı savaşa girmesi, Dobruca'daki Kırım Tatarlar tarafından millî
1

Dünya Savaşları arasında Romanya-SSCB ilişkileri için bkz.: Dobrinescu, 1991.
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ideallerini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görülüyordu. Bu yönde Dobruca’daki
Kırım Tatar liderlerinin iki ana hedefleri vardı: Tatar kitlelerini Kırım’daki Tatarlar’a
yardım etmek için harekete geçirmek ve doğrudan birinci hedefle ilgili Kırım’ın
kurtuluşu ve sonra idaresinde yer almalarına izin vermek için Rumen makamlarını
ikna etmek. Nitekim, bu hedefler, Kırım'da Tartarların ulusal devletini kurma
hedefinin öncüsü olarak görülüyordu. Romanya’nın lideri Mareşal Antonescu’nun,
Rumen ordusunun Dnyesteri geçerek Sovyet topraklarında saldırıya devam etmesine
karar vermesi, Kırım Tatarlar’a bir avantaj sağladı.2 Bu kararın sonucunda, 1942
yılının başında, Rumen-Alman orduları Kırım’ı işgal ettiler. Böylece Kırım’daki ve
Romanya’daki Kırım Tatarlar ilk kez aynı sınırlar içerisinde bulunuyorlardı.
Bu durumdan istifade ederek Romanya'daki Kırım Tatarları, kendilerini organize
etmeye başladılar. İlk olarak, liderleri yerel topluluklarda toplantılar düzenledi.
Örneğin, 8 Mayıs 1942 Genel Polis Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir notada,
Romanya'daki bir şehirde „Kırım Tatar milliyetçi liderleri” tarafından bir kongre
hazırlandığını belirtilmiştir. Kongrede, Tartarların Bolşevizm'e karşı Alman
Ordusu’yla beraber mücadele etmeleri tartışılıcaktı (ANR, fond İRP, vol 542, s. 17).
Notaya göre, Kongre muhtemelen Köstence’de Müstecib Haci Fazıl’ın ve
Türkiye’den bir heyetin de katılımıyla düzenlenecekti. Aynı zamanda, Tatar
toplumunun bu tarz faaliyetlere olumlu baktığını belirtiliyordu (ANR, fond İRP, vol
542, s. 18). Bununla birlikte, bu bilgi Müstecib Hacı Fazıl tarafından yalanlanıyor.
Hatıralarında gösterdiklerine göre, o dönemde Siguranța (Güvenlik-dönemin Rumen
istihbarat teşkilatı) böyle bir Kongrenin düzenlenme olasılığını araştıryor hatta
Dobruca’daki birçok Kırım Tatar liderlerinin yazışmalarını okuyordu. Bununla
beraber, o dönemde, Fazıl böyle bir Kongrenin yapılması düşünülmediğini aktarıyor
(Ülküsal, 1999, s. 373).
26 Mayıs 1942 tarihli, dönemin Rumen İstihbarat Teşkilatı’nın başka bir raporunda,
Müstecib Hacı Fazıl'ın Dobruca'daki Tatar gruplarıyla Nisan ayında bir kaç toplantı
düzenlediğini kaydediliyordu. Toplantılar, Dobruca’nın köylerinde ve Köstence'de
gerçekleşmişti (ANR, fond İRP, vol 542, s. 22).
Bu toplantılarda Kırım'da planlanan eylemlerde mümkün olduğunca çok sayıda
Kırım Tatarı cezbetmeye çalışıyorlardı. Somut olarak, para veya başka ürünlerden
oluşan maddi yardım isteniyordu. Fakat en önemlisi, Kırım’a gidip oradaki Kırım
Tatarları’nın örgütlenmesine yardımcı olabilecek gönüllüler aranıyordu. Bu çabaların
neticesinde, Rumen İstihbarat Teşkilatınn 1942’deki bir raporunda Dobruca’dan
Kırım’a 40 Tatar gittiğini ve 300 Tatar daha gitmeye hazır olduğu belirtiliyordu.
Rapora göre amaçları Bolşevizme karşı savaşıp, sonrasında Kırım’ın bağımsızlığını
ilan etmekti (ANR, fond İRP, vol 542, s. 22).
Maddi yardımlar açısından, Müstecib Hacı Fazıl’ın (Ülküsal) hatıratında
belirttiklerine göre 1942 senesinde Kırım’a gönderilmek için 10 vagon mısır ve
300.000 Lei (Rumen para birimi) hazır bulunuyordu. (Ülküsal, 1999, s. 382).
Toplum içinde yürütülen faaliyetlerin yanısıra, Dobruca’daki Kırım Tatarlar’ın
liderleri Rumen yetkililerin de desteklerini temin etmeye çalıştılar. 22 Haziran

2

Rumen ordusunun İkinci Dünya Savaşı sırasında SSCB’deki faaliyetleri için bkz.: Deletant,
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1941’de SSCB’ye karşı savaş başladığında, Mecidiye Müslüman Semineri mezunu
olan Necip Hacı Fazıl, Valea Seacă köyünde öğretmen olan Mehmet Vani ve imam
olan Teofic İsleam, Romanya Genelkurmayı’na başvurup Rusya’ya karşı savaşmak
için sembolik bir Kırım Tatar askeri grubu kurulmasını teklif etmişseler de bu
teklifleri kabul edilmemiştir. Teklifleri rededildikten sonra Rumen Propaganda
Bakanlığı’na başvurdular. Buradaki önerileri, Romanya’daki bir Tatar grubunun
Rusya’daki Tatarlar’a ve özellikle Kırım’daki propaganda faaliyetlerinde
kullanılmalarıydı. Bu teşebbüste de başarısız oldular (ANR, fond İRP, vol 565, s. 35).
Yine bu çerçevede Romanya’nın Baş-Müftüsü Etem Kurtmolla’nın Romanya’nın
Kültür ve Kültler Bakanı İon Petrovici’e başarısız müracaatını da hatırlatabiliriz.
Etem Kurtmola Müftülük yetkiliklerini, Rusya’daki Müslümanlar arasında
kullanmak için Transdnyester bölgesine de tanılmasını talep etmişti (ANR, fond
MCA, dosar 162/1942, ss. 23-25).
Rumen yetkililerin olumsuz cevapları karşısında Dobruca’daki Tatarlar Alman
makamlarının desteğini almaya çalıştılar. Bu bağlamda, Müstecib Hacı Fazıl savaş
sırasında Berlin’e birkaç kez gitmiş ve Alman yetkililerin Dobruca’dan bir grup
Kırım Tatar’ı Kırım’da öğretmen, imam veya idari personel olarak çalışmaları için
izin istemiştir.3
Bütün bu çabalar sonuçsuz kalmıştır. Nazi yetkililerin Kırım’ı, Kırım Tatar ülkesi
olarak değil, Alman toprağı olarak görüyorlardı. Aynı zamanda, genel bir prensip
olarak, Hitler savaş sırasında sınırların değiştirilmesine karşıydı.
Bu dönem için tartışmalı bir konu Dobruca’da Kırım Tatarları tarafından kurulan
bazı gizli örgütlerdir. Kömünist döneminde, yani savaştan sonra, Kömünist
dönemindeki gizli polis-Sekuritate tarafından hazırlanan raporlarda iki gizli örgütten
bahsediliyor: Yeşil Bayrak ve Yeşil Yurt. 1949’da hazırlanan bu raporlara göre,
örgütlerin amacı, „Kırım’da çok zengin bir bölge” olduğunu göstererek Romanya’daki
Tatarları Sovyet Birliği’ne karşı savaşmayı ikna etmekti (ACNSAS, fond D 10775, vol.
2, s. 40).
Bununla birlikte, bu örgütler hakkındaki bilgilerin Komünist Securitate belgelerinde,
yani faaliyetleri sırasında değil, Romanya'daki Komünist rejimin kurulmasından
sonra ortaya çıkması ilginçtir. Türkiye'ye sığınan Kırım Tatar’ların liderleri
tarafından bahsedilmiyor. Böylece, SSCB'de 1930'larda yapılan ünlü sorgulamalar ve
mahkemelere benzer şekilde, uydurma olsa bile suçlayıcı delil bulmak için
hazırlanmış olabilirler. Bu gizli örgütlerin üyesi olmakla suçlanan bütün şahıslar
Kömünist Romanya’nın mahkemeleri tarafından casusluk yapmakla suçlandılar.
Ayrıca, o tarihte Kızıl Ordu Romanya’da bulunuyordu.
SSCB’den Kırım Tatarlar’ın sığınması
1943 yılın başlarında Rumen-Alman silahlı kuvvetlerinin SSCB'den çekilmesiyle,
Kırım Tatarlar’ın eylemleri savunma boyutuna geçti. Bu kez, Dobruca'daki Kırım
Tatarları, Rumen-Alman orduları tarafından kurulan idarenin parçası olan ve
Kırım’da Kırım Tatarlar’ın devletini kurma girişimlerine aktif bir şekilde katılanların
Romanya’ya sığınmalarıyla ilgilenmeye başladılar.

3
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Köstence Bölge Polis Müfettişliği'nin 23 Nisan 1944 tarihli bir raporuna göre, 5 Aralık
1943-23 Nisan 1944 tarihleri arasında, Köstence İlçesine 1226 Tatar mülteci gelmişti
(ANR, fond İRP, vol 565, s. 60). Ancak bazı belgeler kendi başlarına gelen Tatar
gruplarından da bahsettiği için mültecilerin sayısının daha yüksek olduğunu
söyleyebiliriz.
23 Ağustos 1944'e kadar Romanya Almanya'yla ittifak halinde ve Sovyet Birliğiyle
savaşta olduğunu göz önünde bulundurarak Dobruca’daki Tatarlar’ın Kırım’dakilere
yardım etme faaliyetleri engellenmemiş aksine teşvik edildiğini söyleyebiliriz. Bu
nedenle, mültecilerin kabulünü daha iyi organize etmek için, SSCB'den Tatar
Mültecilere Yardım Komitesi oluşturuldu. Aynı zamanda, bu komite SSCB Müslüman
Mülteci Yardım Komitesi adını da taşıyordu. Bu yardım komitesi aslında Müslüman
Cemaati idi ve komitenin merkezi Müslüman Cemaati’nin merkezindeydi: Köstence,
Cuza Vodă Caddesi, no. 15 (ANR, fond İRP, vol 565, s. 24).
Yardım Komitesinin çift rölü vardı. İlk olarak, Romanya İçişleri Bakanlığı ile birlikte
mültecilere ülkeye girme ve kalma iznini veriyordu. Romanya'ya sığınmak isteyen
herkesin bu izni alması gerekiyordu. Romanya'ya gelmeyi başaran ancak bu izni
almayanlar kamplarda kalıyordu. Üstelik Kızıl Ordu'nun ilerleyişiyle durumlar daha
da karmaşıklaştı. Rumen yetkililer, mültecilerin Komünist propaganda yapma ya da
Sovyet casusu olma ihtimalinden korktukları için giderek daha ihtiyatlı
davranıyorlardı (ANR, fond İRP, vol 565, s. 55). Nitekim, Köstence Emniyet’i
tarafından Nisan 1944'te hazırlanan bir raporda, bir tehlike oluşturabilecekleri için
cepheden daha uzak olan kamplarda tutulmaları öneriliyordu (ANR, fond İRP, vol
565, s. 56). Dahası, 10 Haziran 1944’te Romanya İçişleri Bakanlığı, şupeli veya oturma
izni olmayan bütün mültecilerin Almanya’ya gönderilmelerini istedi (ANR, fond
İRP, vol 565, s. 106-107). Asıl sorun, Romanyalı yetkililerin onayı olmadan gelen
Kırım Tatarlarıydı. Rumen kurumları sıkı bir kayıt tutmaya çalıştı. Örneğin, 2
Haziran 1944'te, Köstence bölgesinde oturum izni olmayan 29 kişi vardı (ANR, fond
İRP, vol 565, s. 20). Bunlar, çoğu zaman özel kamplarda tutuldular.
Öte yandan, Yardım Komitesi’nden izin alanlara bazı avantajlar sağlandı. İlk olarak,
Komite konaklamalarıyla ilgileniyordu. Bu aynı zamanda Komitenin ikinci rolüdür.
Kırım Tatar mültecilerinin çoğu Köstence’deki Türk Okulu'nda ağırlanıyordu.
Bununla birlikte, il genelinde Tatar ailelerine mültecilerin bir kısmı dağıtıldı.
23 Nisan 1944'te Köstence Bölge Polis Müfettişliği tarafından hazırlanan bir raporda,
Yardım Komitesi mültecileri Köstence bölgesindeki yerleşim yerlerine şu şekilde
dağıttğini belirtiyordu4: Köstence 371 kişi, Mecidiye 22, Mankalya 37, Tekirgöl 9,
Negru Vodă 40, Cobadin 23, Topraisar 33, Tătaru 95, Miriștea 17, Dulcești 22, Castelu
9, Osmancea 29, Cotu Văii 33, Sarighiol 34, Hamzacea 54 (Amzacea), Albești 21,
Vârtejul 16, Moșneni 28, Domnița Ileana 12 (23 August), Grădina 12, Grănicerul 11,
Mereni 35, Ciocârlia de Jos 9, Cumpăna 18, Valea Seacă 21, Lanurile 36, Voivodu
Mihai 17 (Movilița), Hagieni 9, Ovidiu 23, Straja 6, Lazul 9, Valul Traian 17,
Ferdinand 17 (Mihail Kogălniceanu), Lungeni 24, Agigea 8, Nisipari 12, Gral.
Scărișoreanu 35, M. Chiriacescu 33 (Casicea), Pelinul 24. Köstence’deki mülteciler
4

Bazı yerleşim yerlerinin isimleri değiştiği için bugün kullanılan adları parantez içinde vermeye
tercih ettim. Aynı zamanda, daha iyi bilinen şehirler hariç, diyerlerinin isimlerini Rumence
yazılışlarıyla verdim.
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Siguranța tarafından, diğerleri ise Jandarma tarafından denetim altında tutuluyorlardı.
Hepsine özel kimlik verilmişti (ANR, fond İRP, vol 565, s. 60).
25 Nisan 1944’te Köstence Güvenlik Polisi Bürosu tarafından hazırlanan bir raporda,
Köstence İlinde 747 mülteci bulunduğunu ve şu şekilde dağıtıldıklarını
belirtiliyordu: Köstence 323, Mecidiye 33, Tătaru 95, Miriștea 17, Dulcești 22, Castelu
9, Osmancea 29, Cotu Văii 33, Sarighiol 34, Hamzacea 54 (Amzacea), Albești 21,
Vărtejul 16, Moșneni 28, Domnița Ileana 122 (23 August), Grădina 12, Grănicerul 11,
Mereni 35, Ciocârlia de Jos 9, Cumpăna 18, Valea Seacă 21, Lanurile 36, Voevodul
Mihai 17 (Movilița), Hagieni 9, Ovidiu 23, Straja 6, Lazul 9, Valul Traian 17,
Ferdinand 17 (Mihail Kogălniceanu), Lungeni 24, Agigea 8, Nisipari 12, Gl.
Scărișoreanu 35, M. Chiriacescu 33 (Casicea), Pelinul 24 (ANR, fond İRP, vol 565, s.
62).
Aynı zamanda Romanya makamlarıyla işbirliği içinde olan Komite, mültecilerin
büyük bir bölümünü Romanya toplumuna entegre etmeyi başardı. Örneğin, İçişleri
Bakanlığı’nın onayı ile Köstence'deki Kırım Tatar sığınmacılara çalışma izni verildi.
Bunlardan 28 sanatçının Müslüman köylerinde gösteri yapmaları sağlandı. Nitekim,
Romanya’nın II. Kolordu komutanlığı raporlarında, „mültecilerin neredeyse tamamen
özgür” olduklarından bahsediliyor (ANR, fond İRP, vol 565, s. 42).
Kızıl Ordu ilerlemekte olamsına ve Kırım'da saldırıya devam etmenin zorlaşmasına
rağmen, Dobruca’daki Kırım Tatarlar amaçlarından vazgeçmediler. Köstence Bölge
Polis Müfettişliği 2 Mart 1944 tarihli bir raporunda, o sırada, göçmen ya da yerli her
bir Tatar’ın idealinin bağımsız bir Kırım'ı görmek olduğunu belirtiyordu (ANR, fond
İRP, vol 565, s. 37).
Tabii ki, tüm Kırım Tatar toplumu bu hedefi paylaşmadı. Dobruca’daki Kırım
Tatarların ve mültecilerin bir kısmı aslında Türkiye'ye göç etmek istiyorlardı. Ayrıca,
Bükreş'teki Türk Büyükelçiliği'nde bu amaçla başvuruda bulundular. Nitekim, 2
Mart 1944'te Köstence Bölgesel Polis Müfettişliği’nin bir raporunda, mültecilerin iki
lideri Bekir Ablaev ve Ablamit Kerimov'un Türkiye'ye göç prosedürünün
hızlandırılması için Bükreş'teki Türk Elçiliğine başvurduklarını belirtilmiştir. Aynı
raporda, Kırım’da bir Tatar devleti kurmak istediği için doktor Ahmet Özenbaşlı’nın
Türkiye’ye göçlere karşı çıktığını gösteriliyordu. Özenbaşlı’yı destekleyenler
arasında Mecidiye Müslüman Semineri mezunu Necip Hacı Fazıl, ve Köstence
hapishane müdürü Amdi Nusret’te bulunuyorlardı (ANR, fond İRP, vol 565, s. 39).
Kırım Tatar mültecileri ve Yardım Komitesi üyeleri ile ilgili olarak, durumları 23
Ağustos 1944'den sonra karmaşık hale geldi ve 30 Aralık 1947'den sonra dramatik
oldu. 23 Ağustos 1944'te, Romanya Başbakanı ve „Devlet’in Yöneticisi” Mareşal Ion
Antonescu tutuklandı, Kral Mihai Mihver Devletleriyle ittifakı iptal etti ve Almanya
ve Macaristan'a savaş ilan etti. Böylece Romanya Sovyetler Birliği'nin müttefiki oldu.
Bu durumda Kırım Tatarların Moskova'ya karşı hareketi mümkün değildi. Bu
dönemde bazı Kırım Tatar mültecileri Türkiye'ye veya Batı'ya kaçmaya çalıştı. Yine
de, bu dönemde Rumen yetkililerin Kırım Tatarlar’a karşı bir baskısı yoktu.
30 Aralık 1947'de Komünist rejimin Romanya Halk Cumhuriyeti'nin ilan edilerek
kurulması üzerine bu durum değişti.5 Bu tarihten sonra Romanya, kendi adamlarını

5
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devletin tüm önemli mevkilerine yerleştiren Sovyetler tarafından kontrol edildi.
Moskova, Kırım Tatar mültecilerinin teslimini istedi. Komünist Rumen yetkililer
buna uyarak mülteci Kırım Tatarları’nı tutuklamaya başladılar. Rusya'daki Tatar
Mülteci Yardım Komitesi faaliyetine gizli bir şekilde devam etti. Kırım’dan kaçan
Kırım Tatarlar’a Dobruca’dakiler Türkiye’ye veya Batı’ya kaçmalarına veya
Romanya’da farklı bir kimlik altında kalmalarına yardım ettiler. Sonunda, Kömünist
Sekuritate’nin (gizli polis) önlemleri neticesinde Dobruca’daki Kırım Tatarlar’ın
liderlerinin çoğu 50’li yılların başlarında tutuklandılar ve Kırım’da bir Kırım Tatar
devleti kurulması imkansız hale geldi. Bu tarihlerden sonra Kırım Tatar Milli
Hareketi’nin merkezi Emel dergisinin çıkmaya devam ettiği Türkiye’ye taşındı.
Aralık 1989’Daki Kömünist rejimine son veren devrime kadar Romanya’daki Kırım
Tatarlar’ı 1917’de kurulan Kırım Halk Cumhuriyeti’nden hiç bahsedemediler.
Sonuç
Sonuç olarak, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin Romanya'daki Kırım
Tatarları tarafından Kırım'da bir devlet kurma millî idealine ulaşma fırsatı olarak
değerlendirildiğini söyleyebiliriz. 1917 yılında, Rus Devrimi sırasında kısa bir süre
için kurulan Kırım Halk Cumhuriyeti’ni ideal edinerek, İki Dünya Savaşı arasındaki
dönemde Romanya’daki Kırım Tatarlar’ı bu devleti yeniden kurmak için gayret
gösterdiler. İkinci Dünya Savaşı başladığında Emel dergisinin etrafında baya
zamandır örgütlenmişlerdi. Savaşın başlamasından hemen sonra Romanya’daki
Kırım Tatarlar’ın liderleri toplumu Kırım’a maddi destek göndermek ve yarımadaya
gidip Sovyet karşıtı direnişi organize etmek için seferber etmeye çalıştılar. Bununla
birlikte, Rumen-Alman ordularının geri çekilmesiyle bu faaliyetler yeni bir boyut
kazandı. Romanya’daki Kırım Tatarlar SSCB’den gelen mültecileri kabul etmek için
hazırlanmaya başladılar. Ancak, bu şartlara rağmen Kırım yarımadasında bir Kırım
Tatar devleti kurma idealinden vazgeçmediler. Ancak, Romanya’da Komünizm’in
ilan edilmesiyle, Kırım’a yönelik herhangi bir faaliyet imkansız hale geldi.
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SOVYET DEVRİMİ’NİN 100. YILINDA
TÜRK-RUS KÜLTÜREL İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ*

OSMA N HORA TA * *

Giriş
Avrasya, Asya ile Avrupa’nın birleştiği “Adriyatik’ten Çin Seddi”ne kadar devam
eden uçsuz bucaksız toprakları içine alan bir bölgedir.1 Küresel hâkimiyet
mücadelesinde dünyanın “kalb”i olarak kabul edilen bölgenin “tarihsel diyalektiği”
zıt güçlerin zorunlu etkileşimi/çatışması üzerine kuruludur. Avrasya coğrafyasının
kaderini uzun süre “göçer-yerleşik” çatışması belirlemiş (İbni Haldun, 1988, ss. 304307), daha sonra ise bu olgu yerini zıt güçlerin mücadelesine bırakmıştır.
Avrasya bölgesinin ana omurgasını Türkler ve Ruslar oluşturmaktadır. Bu iki halkın
Orta Çağ’ın başlarında Ural eteklerinde başlayan ilişkileri, 15. asırdan itibaren
bölgenin kaderini belirleyen temel faktör hâline gelmiştir. Farklı alanlar ve yönlerde
gelişmekle birlikte nüfuz alanları büyük ölçüde örtüşen iki güç arasındaki ilişkiler,
daha çok karşılıklı “tehdit” kavramı etrafında şekillenmiş ve ülkeler arası ilişkilerde
yaşanabilecek bütün iniş çıkışları içinde barındıran bir seyir takip etmiştir. Buna
karşılık tarihî ve coğrafi birliktelik sebebiyle iki kültür arasındaki kaçınılmaz
etkileşim savaş zamanlarında bile kesintisiz olarak devam etmiştir.
Çalışmamızda, Türkler ve Ruslar arasındaki köklü ilişkilerin kültürel boyutu ana
çizgileriyle değerlendirilecektir. Bunun için önce Türk-Rus ilişkilerinin tarihî arka
planına kısaca bir göz atmak yerinde olacaktır:
Türklerin Avrasya bölgesinde önemli bir güç hâline gelmesi Hun İmparatorluğu’nun
temellerinin atıldığı MÖ 204’lere kadar gider. Rus Prensliklerinin bölgede varlıklarını
hissettirebilmeleri ise, 15. asrın sonlarına doğru Cengiz Han’ın oğullarının
kurdukları devletlerin yıkılmasından sonra mümkün olabilir. Osmanlılar, 16.
yüzyılda dünya tarihinin zirvesine yükselirken, Çarlık Rusya’sı da Türk illerini
hâkimiyeti altına alarak 17. asrın başlarında büyük devletler arasındaki yerini alır ve

Bu çalışma, Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkileri Çalıştayı (Petersburg Devlet
Üniversitesi, 28-29 Eylül 2010, Petersburg/Rusya)’na sunulan, “Soğuk Savaştan Günümüze
Türk-Rus Kültürel İlişkilerinin Anatomisi” başlıklı yayımlanmamış bildirinin yeniden
düzenlenmiş ve genişletilmiş şeklidir.
** Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.
1 Avrasya kavramı ve önemi için bk. Özder, 2013, ss. 65-88.
*
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iki imparatorluk arasında üçüncü Roma olma yarışı başlar. İki güç, Kafkasya,
Karadeniz ve Balkanlara dönük hâkimiyet mücadelesinde sık sık karşı karşıya gelir.
Ruslar 17. asırda, Osmanlılar ise bir asır sonra Batı medeniyetine yönelmek ihtiyacını
duyarlar. Aynı yıllarda meşruti monarşiye geçen iki toplum, Batı’ya merkez değil,
çevre veya yarı çevre olarak eklemlenirler. Her iki ülkede de, öncelikle askerî alanda
başlayan batılılaşma çabaları üst tabakalardan halka doğru yayılır. Türkiye her
açıdan batılılaşmaya çalışırken, Rusya ise 1917 Ekim Devrimi’yle alternatif bir sistem
inşasına girişir.
Osmanlılar ve Çarlık Rusya’sı, I. Dünya Savaşı sonrasında Batılı emperyalist güçlerin
saldırısına maruz kalır. Bu, iki imparatorluğun tarih sahnesinden çekilip yerlerini
Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine bırakmasıyla
sonuçlanır. Bu dönemde, iki ülke ortak düşmana karşı mücadelede birleşir. Türkiye
Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk ülke de SSCB olur. Batı eksenli tehdit, iki dünya savaşı
arasında da Batı emperyalizminin bir versiyonu olan Alman ve İtalyan faşizmiyle
devam eder. Her iki ülkede, ideolojiler tamamıyla farklı olsa da birçok ülkede
olduğu gibi tek partili rejime dayalı sistemler kurulur. Ülkeler arasındaki ilişkilerde
açılan yeni sayfayı, II. Dünya Savaşı’nda alt üst olan dengeler bozar. Stalin’in 1946’da
Moskova Antlaşması’nı tek taraflı olarak feshetmesi, Türkiye’yi zorunlu olarak Batı
Atlantik Paktı’na yöneltir ve iki ülke zıt kutuplarda Soğuk Savaş’taki yerlerini alır.
Avrasya jeopolitiği, Soğuk Savaş sürecinde bile zıt kutuplarda yer alan iki ülkeyi
işbirliğine zorlar. Türkiye Cumhuriyeti, birçok sanayi tesisini batılı müttefikleri
yerine SSCB’nin katkısıyla gerçekleştirir. Fakat ilişkiler, Soğuk Savaş ortamının
baskılarından tam olarak kurutulamaz.2
Sovyetler’in dağılmasından sonra ise ikili ilişkilerde yepyeni bir sayfa açılır. Yeni
dönemde iki halkı birleştiren, liberalleşme ve demokratikleşme politikaları olur.
İlişkiler ortaklık istikametinde gelişir. Fakat bölgesel ve küresel gelişmeler 2000’li
yıllardan itibaren iki ülkeyi stratejik konumlarını yeniden belirlemeye zorlar.
Rusların, yeniden süper güç olmaya yönelmesi, Avrasya’daki nüfuz mücadelesinde
bölgenin tarihsel diyalektiğini yeniden gündeme getirir.
Kültürel İlişkiler
Kültürler arası ilişkiler/etkileşim, başı sonu belli olmayan bir süreç içinde
gerçekleşen, önlenemeyen bir olgudur. Bilhassa yüksek kültürel değerler toplumlar
tarafından tereddütsüzce benimsenir. Taklit edilen değerlerin kaynağı da çoğu
zaman temas hâlinde olunan kültürlerdir. Türkler ve Ruslar arasındaki köklü tarihî
ilişkiler ve coğrafi yakınlıklar, iki toplum arasında dilden yaşam ve inanç tarzına
kadar derin kültürel etkileşimlere sebep olmuştur. Türkçede hâlâ yaşamakta olan 233
Rusça ve Rusçadaki 1507 Türkçe kelime (Karaağaç, 2008, s. XXIV), bu etkileşimin
günümüze kadar uzanan en bariz göstergesidir
Türklerin Ruslarla ilk temasları, yaygın kabule göre 6. ve 7. yüzyıllarda Slav
kabilelerinin ilk vatanları Dinyeper (Özi) ırmağı civarından Karadeniz’e doğru
inmeleriyle başlar. Rusların bölgeye göç eden Avar, Hazar ve Kıpçak Türkleriyle ilk
karşılaşması, Türkçeden askerî kavramlar ve hayvancılıkla ilgili birçok kelimenin

2

Türk-Rus ilişkilerinin tarihî arka planı için bk. Kurat, 1999; Türk Rus ilişkilerinde 500 yıl, 1999;
Meyer, 2003, ss. 3-15; Çemrek, 2010, ss. 92-97; İşyar, 2008, ss. 104-136; Kolesnikov, 2010.
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Rusçaya geçmesine, Rusların etnik ve siyasi birliği sağlama sürecinde Türklerden
yoğun bir şekilde etkilenmesine yol açar. Buna karşılık bazı Rusça kelimeler de
Türkçeye geçer ve Kıpçaklardan bir kısmı da Ortodoksluğu kabul eder (bk.
Gündoğdu, 2006, ss. 44-46).
Ruslar ve Osmanlılar arasındaki ilk diplomatik ilişki ise, III. İvan’ın 1492’de II.
Bayezid’e mektup yazması ve ardından İstanbul’a büyükelçi göndermesiyle başlar.
Bu dönemde, iki ülke arasındaki kültürel ilişkiler, yakın komşuluk ilişkilerinin
yanında, tüccarlar, seyyahlar ve din adamlarının faaliyetleri ve savaşlar çerçevesinde
gelişir. Bu olağan süreci değiştirme yolunda ilk adımı Ruslar atar. I. Petro, artan
siyasi ve askerî ilişkilere paralel olarak 18. asırdan itibaren Türkleri tanımaya yönelir
ve bu amaçla birçok genci Türkçe öğrenmesi için İstanbul’a gönderir (Uturgauri,
2003, s. 105). Osmanlılar ise, Ruslardan bir asır sonra 19. asrın sonlarına doğru askerî
okullarda Türkçe öğretmeye başlar.
Osmanlıların dünya siyasetinde önemli bir güç hâline gelmesi, Rusları bir taraftan
Türkleri yakından tanımaya bir taraftan da 18. yüzyıldan itibaren, hâkimiyeti altına
giren Orta Asya Türklerini Hristiyanlaştırma ve onları bağlı oldukları medeniyet
dairesinden koparmak amacıyla sistemli bir asimilasyon politikasına tabi tutmaya
yöneltir. Bu konuda işe önce alfabeden başlarlar. Aynı politika Sovyetler Birliği
Dönemi’nde de daha da sertleşerek devam eder. 1937-1940 tarihleri arasında Türk
halkları, birbirinden farklı Kiril alfabelerini kullanmaya mecbur tutulur (bk. Horata,
2014).
II. Dünya Savaşı’ndan Sovyetler Birliğinin dağılmasına kadarki Soğuk Savaş
Dönemiyle (1945-1991), Avrasya bölgesinin tarihsel diyalektiği kuzey-güney
ekseninden doğu-batı eksenine kayar. Bu dönem, büyük savaşlara sahne olmamakla
birlikte iki kutup arasındaki mücadelede neredeyse dünya savaşlarındaki kadar
insan hayatını kaybeder. 1948-1963 yılları arası Soğuk Savaş’ın en fazla yoğunlaştığı
dönem olur. Bir taraftan kültürel soğuk savaş bir taraftan da ülkelerin kendi
toplumlarına karşı uyguladığı baskıcı politikalar, toplumların tarihle olan organik
bağlarını kopma noktasına getirir. Orta Asya Türkleri ise, yeni “Sovyet insanı”
yetiştirme politikaları çerçevesinde tarihte örneği görülmemiş bir toplumsal
mühendisliğe tabi tutularak, dillerini ve kimliklerini kaybetme süreciyle karşı karşıya
bırakılır. Sosyalist-komünist düşünce 19. asırdan itibaren Türkler arasında da taraftar
bulmaya başlar ve siyasi ve kültürel hayatta derin izler bırakır. 1960-1980 yılları
arası, sosyalist hareketlerin Türkiye Cumhuriyeti’nde en etkili olduğu dönem olur.
Soğuk Savaş Döneminde Türk-Rus kültürel ilişkileri, iki blokun psikolojik savaşı
arasında sıkışıp kalır. Bu dönem, sadece iktisadi anlamda kapitalizmle sosyalizmin
çatışması olarak kalmaz, siyasi, kültürel ve ideolojik anlamda da alternatif
sistemlerin çatışmasına sahne olur. Her iki kutup, ideolojik ve kültürel savaş için
büyük fonlar ayırır. Bu sebeple, kültürler arası ilişkiler doğallıktan uzak, bilinçli ve
örgütlü müdahaleler doğrultusunda gelişmek zorunda bırakılır. Sovyetler, MarksistLeninist ideolojinin rüzgârını ardına alarak, Doğu Avrupa ve Balkanları nüfuzu
altına almayı ve nüfuz alanını Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya doğru genişletmeyi
amaçlar. Bunun için komünist teorisyenler tarafından kültürel propaganda amacıyla
faaliyetlere girişir. Psikolojik savaş çerçevesinde çok sayıda eserin yayımlanmasını
sağlar. ABD ise, bu süreçte İngiltere’nin ikna etmesiyle 1947’de açıkladığı Truman
Doktrini ile komünist blokun genişlemesini çevreleme ve Rusları steplere hapsetme
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harekâtını başlatır. Batı Avrupa, Yunanistan ve Türkiye’nin SSCB’nin etki alanına
girmesini önlemek amacıyla önemli kaynaklar ayırır. Bu amaçla entelektüellerden
kültür savaşçıları yetiştirir. Türkiye, bu süreçte bir taraftan Doğu Blokunun rejim
ithal etmeye dönük psikolojik, kültürel savaşına ve tehditlerine; bir taraftan da Soğuk
Savaş süreciyle birlikte, her alanda yoğun bir şekilde, giyim kuşamdan araç gerece
kadar Amerikan/Batı kültürünün etkisine maruz kalır.
ABD’nin, Soğuk Savaş Döneminde Batı Avrupa ve Sovyetlere dönük, ant-komünist
kültürel faaliyetlere ayırdığı kaynaklar ve yaptığı çalışmalarla ilgili önemli eserler
kaleme alınmıştır.3 Bu tür eserlerin duvarın diğer tarafındaki faaliyetleri de
kapsayacak şekilde artması, insanlık tarihinin bu son derece önemli sürecine ışık
tutacaktır.
Kültürel soğuk savaşın hedefinde entelektüel, eğitimli, kültürlü kesim vardır.
İnsanların düşünce hayatının hedef alınması, kültürel soğuk savaşta edebiyat, sanat
ve kültürden bilhassa sinemadan etkin bir propaganda aracı olarak yararlanılmasına
yol açar. Bunlar içinde en etkin sanat dalı sinema olur. Sovyetlerde, 1938’lerden sonra
sinema tamamıyla resmî ideolojinin kontrolüne girer (Alagöz, 2012, ss. 239-249). Bu,
Sovyet halkları üzerinde bugün bile izleri devam eden derin tahribatlar yapar. ABD
ise bu konuda Sovyetler’e göre çok daha etkin bir silaha sahiptir. Sovyetlerin
dağılmasındaki en önemli etkenlerden birinin, ABD’nin başta Hollywood sineması
olmak üzere yumuşak güç (soft power) unsurlarını kullanmaktaki başarısı olduğu
iddia edilir (bk. Gökdemir ve Kurtoğlu, 2015, ss. 27-56). Soğuk Savaş sonrası
dönemde de ABD’nin bu alandaki tartışmasız üstünlüğü devam eder. Küresel
Holywood (İstanbul 2012) adlı eserde, Hintli yazar Baburo Patel, ABD’nin en güçlü
silahının halkların “kültürel olarak döllenmesini üstlenen” sinema endüstrisi
olduğunu söyler. Son yıllarda Türk dizi ve film sektörü de, ülkeler arasındaki
yumuşak güç mücadelesinde adından söz ettirmeye başlar. Türk dizilerinin en fazla
rağbet gördüğü ülkelerden biri de Rusya Federasyonu ve kardeş Türk
Cumhuriyetleri olur.
Kültürel soğuk savaş veya propaganda faaliyetleri çerçevesinde Türk edebiyatından
Rusçaya çevirilere de ağırlık verilir. Birkaç istisna dışında daha çok sosyalist
düşünceye mensup yazarlardan yapılan şiir ve roman çevirilerinde Reşat Nuri’nin
Çalıkuşu romanı ile Nazım Hikmet’in şiirleri lokomotif rolünü üstlenir. 60-80’lı
yıllarda çevrilen çok sayıdaki Türk edebiyatçısına ait eser, Sovyet eleştirmenler ve
okurlar tarafından ilgiyle karşılanır (Uturgauri, 2003, s. 106; Melikli, 2009, ss. 863865). Soğuk Savaş öncesinde çevrilen eserlerin sayısı bu dönemle kıyaslanmayacak
kadar azdır. Bunların ilk örneği, 18. asrın sonlarında çevrilen Nabi’nin Hayriyyesi’dir.
Rusça’dan Türkçeye çeviriler ise 19. asırda Mizancı Murad’ın çevirdiği
Griboyedov’un Akıldan Bela (Gore ot uma) (1824) adlı oyunu ile başlar ve 1940’lı
yıllardan sonra Hasan Âli Yücel’in başlattığı Tercüme Haraketi’yle altın yıllarını
yaşar. Rus edebiyatının önemli klasikleri Puşkin, Lermontov, Gogol, Turgenev,
Dostoyevski, Tolstoy, Çehov ve Gorki Türk okuyucu tarafından da yakından tanınır

3

CIA’nın bu konuda yürüttüğü faaliyetler hakkında önemli bilgiler veren F. Stanor Sounders’in
eseri, Türkçeye Parayı verdi düdüğü çaldı: CIA ve kültürel soğuk savaş (Doğan Kitap, İstanbul
2004) adıyla; John Lewis Gaddis’in eseri ise, Soğuk savaş: Pazarlıklar, casuslar, yalanlar, gerçek
(çev. Dilek Cenkciler, YKY, İstanbul 2008) adıyla çevrilmiştir.
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hâle gelir.4 SSCB’nin dağılmasından sonra Türkiye’de Çağdaş Rus edebiyatından
Türkçeye çeviriler eski canlılığını yitirirken, Rusya’yla ilgili araştırmalarda ve Rusça
öğretiminde ise bir artış olur. 1935’te kurulan DTCF’de ilk açılan bölümlerden biri de
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü olur. 1990’dan sonra ise bunu İstanbul, Gazi, Erciyes
ve Okan üniversitelerinde açılan bölümler takip eder. Ayrıca yetmişe yakın
üniversitede de, Rusça yardımcı yabancı dil olarak öğretilmeye başlanır (bk. Aykut
2006, ss. 20-24).
Türk sinema, bale ve operasının kuruluşu ve gelişiminde de Rusların rolü büyük
olmuştur. Bolşevik ihtilalinden sonra Türkiye’ye sığınan sürgün Beyaz Ruslar, bale
temsilleriyle bu sanatın Türkiye’de doğmasında ve ilk balerinlerin eğitiminde çok
önemli bir rol oynamıştır (Li, 2003, s. 132). Beyaz Rusların, müzikal tiyatro, senfonik
orkestralar, bale gösterileri ve moda evleri ile Rus ve Avrupa kültürünün Türkiye’de
tanıtılmasında da büyük katkıları olmuştur (bk. Deleon, 1990).
Rusların 18. yüzyıldan itibaren Türkleri yakından tanımaya yönelmeleri, 19. asırda
Radloff, Smirnov, Barthold, Samoiloviç, Katanov gibi önemli şarkiyatçılar ve
Türkologların yetişmesini ve Rusya’da güçlü bir Türkoloji geleneğinin temellerinin
atılmasını sağlamıştır. Ekim Devriminden sonra ise, bu çalışmalar kısa bir duraklama
süreci yaşamış, daha sonra ise Marksist-Leninist kuram çerçevesinde şekillenerek
artarak devam etmiştir. Bu dönemde, linguistik ağırlıklı çalışmaların yerini tarih ve
sosyo-ekonomik konulu çalışmalar almıştır. 1920-30 yılları arasında kaleme alınan
kitaplar arasında, diğer ülkelerdeki kurtuluş mücadelelerini desteklemek ve kültürel
propaganda amacıyla uzman şarkiyatçılardan ziyade komünist teorisyenler
tarafından yazılan eserler öne çıkmıştır (Kolesnikov, 2010, s.5). Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk konusu da bu çerçevede ilgi çeken konuların
başında gelmiştir.
Sovyetlerdeki Türkoloji çalışmaları en olgun dönemini II. Dünya Savaşı sonrası
süreçte yaşar. Sovyetler Birliğinde, Sosyalist devrimin milliyetler politikası gereği,
Petersburg, Taşkent ve Kiev’de Şarkiyat Enstitüleri, Moskova’da Doğu Dilleri
Enstitüsü (1960’tan sonra Asya ve Afrika Halkları Enstitüsü), Moskova, Kazan,
Harkov ve Petersburg Üniversitelerinde Doğu Bilimleri Fakültesi açılır. Türkiye ve
diğer ülkelerden çok sayıda kişinin eğitim gördüğü Doğu Emekçileri Komünist
Üniversitesi ise “devrim ihraç” etmeye dönük kadroları yetiştirmek amacıyla
açılmıştır (Çomak, 2016, ss. 87-115). Türkoloji çalışmaları, bu enstitüler ve fakülteler
içindeki Şarkiyat Bölümleri içinde ayrı bir kürsü olarak gelişmiş ve Rusya’yı Türklük
biliminin en etkin merkezlerinden biri hâline getirmiştir. Türk halkları arasından
yetişen uzman Türkologlar, bu çalışmalara önemli bir ivme kazandırmış,
Türkolojiyle ilgili çalışmalar Slav dilleriyle ilgili çalışmalardan sonra ikinci sıraya
yükselmiştir. 5
Sovyetlerdeki Türkoloji çalışmaları 80’li yıllardan sonra kan kaybetmeye başlar ve
SSCB’nin çöküşüyle bu alanda yeni bir dönem başlar. Bu süreçte, Rusya Federasyonu
içindeki özerk Türk cumhuriyetlerindeki Türkologlar yerel dil, tarih ve kültürlere
Rus edebiyatından Türk edebiyatına çeviriler için bk. Olcay, 2005, ss. 41-54; Aykut, 2006, ss. 127.
5 Rusya’daki Türkoloji araştırmaları hakkında bk. Tekin, 1959, ss. 379-406; Eren, 1977; Eren,
1998; Ataöv, 2004, ss. 89-107.
4
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dönük araştırmalara yönelirlerken, Rus Türkologlar ise Türk dillerini bütüncül bir
yaklaşımla incelemeye devam ederler (Bacanlı, 2012, s. 40). Ayrıca ana dil
öğretimiyle ilgili kitapların yazımı daha da önem kazanır, artan ekonomik ilişkilere
paralel olarak Türkçe öğrenmeye rağbet artar. Yeni dönemde, Türkçe öğretimi
açısından atılan önemli adımlardan biri de Kazan’da, Türkiye tarafından Yunus
Emre Enstitüsünün bir şubesinin açılması olur. SSCB’nin dağılmasından sonra
Türkçeden Rusçaya çevrilen eserlerin sayısı eskiye göre büyük bir azalma gösterir.
Kültür ve Turizm Bakanlığının TEDA Projesiyle 2016 sonu itibariyle aralarında Reşat
Nuri, A. Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Orhan Pamuk, Elif Şafak
gibi yazarlardan otuz dört eser çevrilir. Bu, Rusya’da Türk edebiyatına ilgiyi yeniden
arttıran önemli bir faktör olur.
Kültürel ilişkilerin/çatışmaların en yoğun sürecini yaşadığı Soğuk Savaş Dönemi,
1980’lı yılların sonunda her alanda Sovyet sisteminin çökmesiyle sonuçlanır; 1990’lı
yıllar, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti için Batı medeniyetiyle yüzleşme
ve her alanda kültürel şokun yaşandığı bir geçiş dönemi olur. Rusya, kısa sürede
serbest piyasa ekonomisine geçerek enkazın altından kalkmayı başarır ve yeniden
önemli bir güç olarak dünya siyasetindeki yerini alır. Bu dönemde, Türkiye ve Rusya
arasındaki ilişkiler rasyonel politikalar çerçevesinde doğal ortamda daha da gelişme
fırsatı bulur ve 1991’den sonra iki ülke arasında birçok anlaşma imzalanır. Ekonomik
alanda Rusya’nın Almanya’dan sonra Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı hâline
geldiği bu dönemde; Türk-Rus evlilikleri, Türk dizilerinin Rusya’da gördüğü rağbet,
Türkiye'ye gelen milyonlarca Rus turist kültürel ilişkilerde yeni bir süreç başlatır.
Fakat bu yoğun hareketlilik sürecinde kültürel ve bilimsel ilişkiler yeterince
konuşulma fırsatı bulamaz. 1992’deki Türk-Rus ilişkilerinin başlamasının 500. yılının
kutlanması, 2007 ve 2008 yılının karşılıklı kültür yılları ilan edilmesi ve 2010’da TürkRus diplomatik ilişkilerinin başlamasının 90. yılının kutlanması, kültürel ve bilimsel
alandaki ilişkileri değerlendirmek için bir fırsat olmuş; fakat bu alandaki çabalar
kurumsallaşamamış, yapılan etkinlikler, konserler, sergiler ve birkaç bilimsel
toplantıyla sınırlı kalmıştır. Bu da, her iki ülkenin kültürel ve bilimsel alanda
yüzlerini tamamen Batı’ya çevirmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Soğuk Savaş sonrasında, her alanda büyük bir gelişim içine giren Türkler ve Ruslar
arasındaki ikili ilişkilerin bundan sonraki yönünü uluslar arası konjonktür ve iki
ülkenin dış politikada takip edecekleri politikalar belirleyecektir. Bu politikalar,
Avrasyacılık, Batıcılık, Milliyetçilik ve Pragmatizm arasında gidip gelmektedir.
Türkiye’de Batıcılık ve Rusya’daki karşılığı olan Atlantizm, iki ülkede de kan
kaybetmeye devam etmektedir. Yeni Avrasyacılık ise birbirinden farklı yaklaşımlar
içermekle birlikte son yıllarda gerek entelektüel gerekse siyasi ortamlarda artan bir
ilgi görmektedir. Siyasi platformlarda, bu konunun en net savunucularından biri
Bağımsız Devletler Topluluğunun Avrasya Birliğine Topluluğuna dönüştürülmesini
savunan Nursultan Nazarbayev’dir.
Yeni Avrasyacılık, Batı’nın bitmek bilmeyen emperyal politikalarına ve Medeniyetler
Çatışması tezine karşı ileri sürülen bir çeşit yeni bir soğuk savaş girişimi olarak da
okunabilecek bir tezdir. Yukarıda temas edildiği üzere, “medeniyetler çatışması” tam
anlamıyla ideolojik düzlemde Soğuk Savaş sürecinde yaşanmıştır. Huntington da
(2006), o dönemde devletlerin ideolojileriyle ayrıştığını, günümüzde ise kültürleriyle
ayrışacağını ve gelecekte dünya siyasetinin mihverini, “Batı ile geriye kalanlar”
358

TÜRK-RUS KÜLTÜREL İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

arasındaki çatışmaların oluşturacağını ileri sürmüştür (83-108). Huntington’a göre
Türkler ve Ruslar, iki kültür arasında kalmış, onlar arasında tercih yapmakta
zorlanan toplumlardır. Bu yaklaşımda, Batı’nın iki Avrasya ülkesini yani Türkiye ve
Rusya’yı sınır olarak kabul etme, kimliğini de Batı dışındaki güçler özellikle İslam
karşıtlığı üzerinden inşa etme ve güçlendirme eğilimi son derece belirgindir.
Huntington, tezinin arkasında yatan gerçek niyetinin ipuçlarını 1999’da kaleme
aldığı “Sağlam Milliyetçilik” adlı makalesinde açıkça ifade etmiştir. Ona göre
Sovyet/komünizm karşıtlığına dayalı Soğuk Savaş süreci, Birleşik Devletlerde siyasi,
toplumsal ve askerî açıdan son derece başarılı bir dönem olmuştur. Fakat bu sürecin
sona ermesiyle toplum ortak amaçlarını kaybetmiş, ekonomik küreselleşme,
milliyetçi olmayan elitler ve milliyetçi halklar arasında artan bir uçurum yaratmıştır
(2007, ss. 69-82).
Huntington’un vurguladığı gibi, Batı açısından Soğuk Savaş dönemi komünizm
tehdidiyle sadece ekonomik ve siyasi açıdan değil kültürel açıdan da başarılı bir
dönemdir. Sovyet toplumu açısından ise bu dönem, siyasi ve kültürel alandaki dışa
dönük geçici başarılara karşılık, kendi içlerinde batılılaşma hayalinin bastırılmaya
çalışıldığı, kendine özgü bir sistem ve insan yaratma düşüncesinin başarısızlıkla
sonuçlandığı bir süreç olmuştur. “Medeniyetler çatışması” tezi, kanaatimizce hangi
amaçla yapılırsa yapılsın siyasi ve entelektüel hayatı etkilemeye dönük yeni bir
kültürel soğuk savaş girişimidir.
Sonuç
Avrasya coğrafyasında, yukarıda görüldüğü üzere tarihî ve coğrafî kader birliği,
gerginlik ve çatışma dönemlerinde bile farklı etnik ve dinî kimliklere sahip halklar
arasında karşılıklı etkileşim ve entegrasyon sürecini devam ettirmiştir. Sovyetler
dönemi ise, bu süreçte farklı kültürlerin ve farklı etnik yapıların ortak bir potada
birleştirilmeye çalışıldığı, zaman zaman artan veya azalan oranda dolaylı veya
dolaysız asimilasyon politikalarının takip edildiği bir süreç olmuştur. Tarihte
görülen en büyük toplum mühendisliğine rağmen, Avrasya’da entegrasyondan
sentez aşamasına geçiş çok sınırlı kalmıştır. Bu sebeple, bazı düşünürlerce ileri
sürülen (bk. Kireyev, 2003, s. 201), Avrasya kültürleri arasında, yüzyıllardır
süregelen karşılıklı etkileşim ve entegrasyon sürecinin koşulların elverişli olması
hâlinde Avrupa medeniyetine yakın ama ondan farklı bir Avrasya medeniyetini
doğurabileceği; Rusya, Türkiye ile yeni ortaya çıkan Kafkasya ve Orta Asya
ülkelerinin Avrasya medeniyetinde eşit olarak yaratıcı bir rol oynayacağı düşüncesi
tarihî dayanaktan yoksundur. Avrasya’nın tarihî diyalektiği, entegrasyondan sentez
aşamasına ulaşmanın güçlüğünü ortaya koymaktadır. Avrasya bölgesinde, tarih
boyunca asimilasyon sürecini tamamlayan büyüklü küçüklü toplumlar olmuştur ve
bundan sonra da olacaktır. Fakat tarihî tecrübe, bölgenin ana omurgasını oluşturan
Türk ve Rus halkları arasındaki kültürel ilişkilerin, bundan sonra da Soğuk Savaş
dönemindeki bilinçli müdahalelerden arınmış olarak, doğal süreçler seviyesinde
coğrafyanın tarihsel diyalektiğine uygun olarak gelişeceğini göstermektedir.
Küresel güç mücadelesinde üstünlüğün ilk defa Avrasyalı olmayan bir güce geçtiği
20. yüzyılda, coğrafyanın potansiyeli kültürel ilişkilerin yanında siyasi ve askerî
alanda da yeni ufuklar açmaktadır. Bunun ilk ipuçları Orta Doğu başta olmak üzere
Türkiye’nin Şangay İşbirliği Örgütüne ilgisi gibi konularda karşımıza çıkmakta; bu
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gelişmeler Batılı güçleri 21. yüzyıla dönük planlarını yeniden gözden geçirmeye
zorlamaktadır. Türkiye ve Rusya, uzun süren gerginlik döneminden sonra rekabet
yerine işbirliğinin yararını fark etmiş durumdadırlar. Fakat yine de her iki ülke için
birbirleri, ihtiyatla yaklaşılması gereken ülkeler olmaktan kurtulamamıştır.
Sorunların tamamen ortadan kalkması ise kolektif hafızada bir değişimi
gerektirmektedir. Ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geldiği nokta, Türkler ve
Rusları tarihin bu yükünden kurtarabilecek imkânlar açısından ümit vermektedir.
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

EKİM DEVRİMİ VE TÜRKİSTAN’IN NÜFUS
YAPISINDAKİ DEĞİŞİMLER
G U Lİ M S HA Dİ YEVA *

25 Ekim (7 Kasım) 2017’de Taşkent’te Bolşevik ve Es-Erler akşama doğru yönetimi
ele geçirme faaliyetlerine başladılar. Onlar garnizonda isyan başlatıp, Kazaçi
kuvvetlerini silahsızlandırdı. Geçici Hükümet tarafını tutanlar sayı bakımından çok
azdı. Aynı zamanda Taşkent’te Bolşevikler ve Geçici Hükümet taraftarları arasındaki
silahlı mücadeleye Türkistanlılar müdahele etmediler. Çünkü onlar bunu Ruslar
arasındaki bir iç çekişme olarak gördüler ve bu iktidar mücadelesinin kendi
kaderlerini de etkileyecek sonuçlar meydana getireceğinin farkında değillerdi (Kara,
2002, ss. 115-116). Şehir içinde dört gün boyu süren savaştan sonra 29 Ekim’de (11
Kasım’da) Taşkent Bolşeviklerin eline geçti ve 1 Kasım’da (14 Kasım’da) yerli İşçiler
Şurası Türkistan Bölgesindeki yönetimin ellerine geçtiğini ilan ettiler (Konratbayev,
1994, s. 25). Böylece Sırderya, Fergana, Semerkand, Yedisu, Zakaspiy (Hazarötesi)
vilayetlerinden oluşan Türkistan Eyaletinde Sovyet Hükümetini kurma mücadelesi
başladı.
Bolşevikler devrim sonrası 2 (15) Kasım’da ilan ettiği Rusya’daki Halkların Hakları
Beyannamesiyle halkların eşitlik ve hâkimiyet, kendi kaderini belirleme, ayrılıp
bağımsız devlet kurma, milli ve dini inançlarını serbestçe uygulama hakkına sahip
olduklarını belirttiler. Bu beyanname Çarlık Rusyası’nın hâkimiyeti altında ezilen
halklar için bir umut ışığı olarak görüldü.
Türkistanlı aydınlardan bir kısmı bağımsız devlet kurma girişimlerine başlarken,
bazı aydınlar Bolşeviklerin tarafını tuttular. Ama çok geçmeden Bolşeviklerin
vadettiği hakların daha çok bölgedeki Rus göçmenler için öngörüldüğü anlaşılacaktı.
Devrim sonrası Taşkent’te kurulan Türkistan Halk Komiserleri Şurasında yerli
Müslüman halkı temsil eden kimse yoktu. Türkistanlılara Çarlık Rusyası döneminde
“sömürge halk” olduğu gerekçesiyle hükümette yer verilmemişse, Ekim devrimi
sonrası ise, onların proletarya, yani işçi sınıfından olmadığı gerekçe gösterilmişti.
Zaten 1916 yılında Bozkır ve Türkistan Bölgesinde başlayan isyanlar kanlı bir şekilde
bastırıldıktan sonra korkunç ve vahşice gerçekleştirilen cezalandırma tedbirlerinde
yerli halk büyük kayıplar vermiş, bölgedeki baskılar daha da artmıştı. Çarlık
Rusyası’nın baskıları altında yaşayan ve Ekim devrimi sonrası geleceğe yeni
umutlarla bakan Türkistanlılar bu sefer Kızıl Ordu ve Bolşeviklerin zulmüne maruz
kalmıştı.
*

Dr., Kazak Millî Sanatlar Üniversitesi, Kazakistan.
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1917-1918 döneminin kış mevsimi çok ağır geçti ve Türkistanlılar açlık tehlikesiyle
karşı karşıya kaldılar. Bunu takip eden yıllarda (1919-1920) yaşanan açlıktan en çok
göçebe yaşam süren Türkistanlılar (Kazaklar, Kırgızlar) etkilendiler. Vilayetlere
yardım olarak gönderilen tahıllar genel olarak Rus göçmenlere ve askeri birliklere
dağıtıldı. Bu konularda yerli halklar dikkate alınmadı. Bölgede açlıkla birlikte tifo,
kolera, veba, deri hastalıkları salgını da boy gösterdi. Açlıktan ve salgın
hastalıklardan zayıf düşen halk bir de Kızıl Ordu birliklerinin saldırıları ve
talanlarına maruz kalıyordu (Konıratbayev, 1994, ss. 50-51). Özellikle Hokand,
Fergana, Andican, Güney Kazakistan, Suzak başta olmak üzere bölgede Müslüman
ahali Kızıl Ordu birliklerinin başlıca hedefi olmuştu. Kızıl Ordu ve Rus göçmenler
bölgede yaşanan açlık sorununu yerli halka silahlı saldırılar düzenleyerek, onların
tahıl ve diğer mal mülkünü talan etme yoluyla çözdüler. Bu saldırılar artık etnik
çatışma boyutlarını kazanmıştı. Bu tür talanlara iki grup Avrupalılar katıldılar.
Bunlardan bir kısmı Ermeni kökenli askerler ise, diğer bir kısmı da, 1. Dünya savaşı
sırasında esir düşen Avusturya-Macaristan ve Alman kökenli savaş esirleriydi. 1
Mayıs 1918’de Taşkent yönetimi bu esirleri serbest bırakmış ve böylece onları
besleme yükünden de kurtulmuştu. Böyle bir durumda bu esirler için Kızıl Ordu
safında yer almak onlar için açlıktan kurtulmak, hayatta kalmak demekti ve bunlar
daha ileriki dönemlerde Bolşeviklerin yerli halka karşı zafer kazanmasında önemli
katkıda bulunacaktı (Khalid, 2005, ss. 203-204).
Özellikle bölgede Kızıl Ordu saflarında yer alan Ermeni birliklerinin Müslüman
ahaliye yönelik saldırıları, Müslüman kadınlara tecavüz ve yağmalama olayları had
safhasına ulaştı. Bolşevikler Rus göçmenlerini silahlandırarak, ayrıca Ermeni
milliyetçilerinin Daşnaktsutyun Partisinin bölgedeki teşkilatlarının kışkırtıcı
eylemlerine göz yumarak, etnik çatışmaları daha da körüklediler. Bunu savunma ve
Basmacılarla mücadele amacıyla yaptıklarını ileri sürdüler. Oysaki Basmacı
hareketinin yaygınlaşıp, çok sayıda taraftar bulmasında Bolşeviklerin bölgede
yürüttükleri politika büyük rol oynamıştı. Kızıl Ordu Hokand’ı ele geçirdikten sonra
şehirdeki Müslüman ahali tamamen Daşnakların acımasızca ve vahşice saldırılarına
maruz kalmıştı. 1918’den 1919’un ortalarına kadar Andican neredeyse tamamen
Daşnakların elinde bulunuyordu. Onlar açıkça yerli halkı soyuyor ve öldürüyordu
(Konıratbayev, 1994, s. 79; Kadırbayev, 2013, ss. 33-34). Mesela, Basmacılar Oş
şehrine geldiklerinde, bu durum Andican’a bildirildi ve oradan gelen Kızıl Ordu
birlikleri önce Basmacıları yenilgiye uğrattı, sonra şehir pazarını ateşe verip, yerli
halkın kalabalık yaşadığı eski mahalleleri yağmalamaya başladılar. Bir müddet sonra
onlara Daşnaklar da katıldılar. Böylece silahlı saldırı, yağma ve tecavüz olayları
devam etti. Daşnaklar şehirde küçük çocuklara kadar kılıçtan geçirdiler. Bu saldırıda
iki bin kişi hayatını kaybetti. (Konıratbayev, 1994, ss. 79-80). Bunun gibi örnekleri
çokça vermek mümkündür.
Bu duruma ancak Türkistanlı aydınların ısrarlı itirazları ve sert talepleri sonucunda
son verilmişti. Mart 1919’da Müslüman vekiller Daşnaktsutyun birliklerinin
lağvedilmesini ve Kızıl Ordunun böyle suç işleyen unsurlardan temizlenmesi
konusunu açıkça ortaya koydular. 27 Mayıs 1919’da ise, Türkistan Merkez İcra
Komitesinin Komisyonu bir emirname ile Fergana’daki Ermenilerin silahlarını teslim
etmesi ve Kızıl Ordu bünyesindeki birliklerinin lağvedilmesi yönünde bir talimat
verdi (Konıratbayev, 1994, ss. 81-83; Kadırbayev, 2013, ss. 37-38).
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Daha sonra 30 Haziran 1919’da Bölge Parti Komitesinin toplantısında Bölge Meclisi
Türkistanlı aydın, Türkistan Muhtar Cumhuriyetinin devlet adamı, Türkistan
Komünist Partisi Müslümanlar Bürosu Başkanı (1919), Türkistan Muhtar
Cumhuriyetinin Sağlık Bakanı ve İcra Komitesi Başkanı Turar Rıskulov’un ısrarlı
talepleriyle Daşnaktsutyun Partisinin Türkistan’daki teşkilatlarının kapatılarak,
faaliyetlerine son verilmesine dair karar aldı (Konıratbayev, 1994, s. 83).
Genel olarak bakıldığında, Ekim devrimi sonrası Türkistan Bölgesinde oluşan durum
bölge demografisini büyük ölçüde değiştirmişti. 1917-1920 döneminin istatistik
verilerinin tahlilini yaparak inceleyen araştırmacı V.A. Semenyuta söz konusu
dönem içinde Türkistan Bölgesinin 1 milyon kişiyi kaybetmiş olduğu sonucuna
varmıştır. Diğer bir Türkistanlı aydın, Hokand Muhtariyetinin Başbakanı, daha sonra
Türkistan’ın bağımsızlığı için siyasi mücadelesini yurtdışında devam ettiren Mustafa
Çokay ise, Türkistan’da 1.114.000 kişinin açlıktan öldüğünü ileri sürmüş; Bölge
Komiseri P.A. Kobozev ise, Türkistan halkının % 25’nin, yani yaklaşık 1.900.000
kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini belirtmiştir (Konratbayev, 1994, s. 69).
Verilere bakılırsa, 1917’de bölgenin nüfusu 7.668.000 kişi etmişti. Bunların dağılımı
aşağıdaki gibiydi:
Sırderya vilayetinde – 2.155.000;
Fergana vilayetinde – 2.433.000;
Semerkand vilayetinde – 975.000;
Zakaspiy (Hazarötesi) vilayetinde – 605.000;
Yedisu vilayetinde – 1.500.000 kişi yaşıyordu.
Bölge nüfusunun % 44,36’sını Kazak ve Kırgızlar; % 35,77’sini Özbekler; % 6,73’ünü
Tacikler; % 4,98’ini Türkmenler; % 3,75’ini Avrupa kökenli uluslar (genel olarak, Rus,
Ukraynalı ve Beyaz Ruslar); % 2,26’sını Karakalpaklar ve % 2,15’ini diğer uluslar
oluşturuyordu (Konıratbayev, 1994, ss. 25-26; ayrıca bkz. Bökeyhanov, 1994, s. 77, s.
95). Görüldüğü üzere, 1917’de Türkistan Bölgesinde nüfusun önemli bir kısmını yerli
halk oluşturuyordu.
1920 yılında ise, Türkistan Sovyet Muhtar Cumhuriyetinin halkı 5.221.963 kişiye
düşmüş ve dağılımı aşağıdaki gibiydi:
2.050.755– Özbekler (% 39.3);
1.091.925 – Kazaklar (% 20,8);
522.292 – Kırgızlar (% 10,0)
399.912 – Tacikler (% 7,7)
266.681 – Türkmenler (5,1)
75.324 – Karakalpaklar (% 1,4)
536.571 – Ruslar (% 10,3)
278.393 – diğer ulsuların temsilcileri (%5,4) (Konıratbayev, 1994, s. 152; ayrıca
bkz. Saiypova, 2016, s. 42).
Görüldüğü üzere, 1920’de bölge nüfusu 7.668.000 kişiden 5.221.963 kişiye kadar
azalmış, yani Sovyet döneminin ilk üç yılında bölge toplam 2.447.037 kişi
kaybetmiştir.
Devrim sonucunda yaşanan iç savaş ve açlık en çok göçebe yaşam süren Kazaklar ve
Kırgızları etkilemiştir. 1917’de Türkistan’da yaşayan Kazak ve Kırgızlar toplam
nüfusun yüzde 44,36’sını oluşturmuşken, 1920’de en fazla yüzde 30,8’ini
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oluşturuyordu. Aksine dışarıdan gelip yerleşen Avrupa kökenli göçmenler (genel
olarak Ruslar ve diğer uluslar) 1917’de nüfusun yüzde 5,9’unu oluştururken, 1920’de
yüzde 15,7’ye ulaşmıştır (Konıratbayev, 1994, s. 152; ayrıca bkz. Saiypova, 2016, s.
42).
Demografinin bu şekilde değişmesine ilk başta açlık sebep olmuşsa, diğer yandan
Bolşeviklerin etnik çatışmaları körükleyen tutumları, bölgenin milli, dini ve diğer
özelliklerine göre bir politika izleyememesi vs. etkenler sebep olmuştur. Böylece
bölge zor bir demografik süreci yaşamıştır. Bölge söz konusu dönemler sadece
dışarıdan göçmen kabul etmekle kalmamış, diğer ülke ve bölgelere de göçmen
vermiştir. Özellikle, açlık, salgın hastalıklar, sınıf çatışmaları, Bolşevikler tarafından
yapılan kıyımlar vs. sebeplerden dolayı bölge halkının bir kısmı göç etmek zorunda
kalmıştı. Dolayısıyla, Türkistan Bölgesi Ekim devrimi sonrası yaşanan açlık, kıyımlar
ve dışarıya göçler yüzünden yerli nüfusunun önemli bir kısmını kaybetmesi ve
dışarıdan gelip yerleşen Avrupa kökenli göçmenler oranının artması gibi etkenler
yüzünden nüfus yapısında önemli değişimlere uğarmıştır. Bu durum daha sonraki
yıllarda da devam edecek, bölgeye dışarıdan gelip yerleşen diğer ulusların oranı hep
artış gösterecekti.
Sonuç olarak, Bolşevikler Orta Asya’da Çarlık Rusyası’nın sömürgeci politikası
zemininde beslenen ve Sovyet ulusu yaratma amacını güden bir politikayı izlediler.
Bolşevikler devrim sonrası Sovyetlerdeki ulus politikasını Çarlık Rusyası’nın
yürüttüğü politikanın içerik ve özelliklerine benzer bir şekilde, ayrıca Rus halkının
çıkarlarına uygun şekilde yürütmeyi tercih etmişti. Bunun sonucunda bölgede yerli
halk oranı azalmış, Rus ve diğer Avrupa kökenli göçmenler oranı artarak, bölgenin
demografisi değişmiştir.
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KARAÇAY-MALKARLILARIN DİL VE
KÜLTÜRÜNDE DEVRİM KAZANIMLARININ ROLÜ
M AK HTİ UL AKOV *
A YS UR A T U LB AS HEVA * *

Karaçay-Malkarlılar Kuzey Kafkasya’nın orta bölgesinde yaşayan, Türk dilinde
konuşan bir halktır. Karaçaylılar ve Malkarlılar aynı dili, dini, kültürü ve gelenekleri
taşımaktalar, fakat toprak olarak ayırılmışlardır: karaçaylılar Karaçay-Çerkes Özerk
Cumhuriyeti’nde, malkarlılar ise Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti’nde
yaşamaktalar. Karaçaylılar ve Malkarlıların arasında yüksekliği beş bin metreden
fazla olan dağ silsilesinin olması onların direkt bağlantılarını imkânsız kılıp, onları
topraki olarak ayırıyor. Son sınıflandırmalardan birine göre, Kumuk, Kırımtatar,
Karaim ve Krımçak dilleri ile birlikte, Karaçay-Malkar dili Türk dillerinin Kıpçak
grubuna aittir [Baskakov, 1981, s. 20]. Meşhur türkologlara göre, Karaçay-Malkar
dili, eski şekillerini en iyi bir biçimde korumuş Türk dili ve Kodeks Kumanikus
abidesinin yazıldığı dilinin direkt halefi olmaktadır. Karaçay-Malkarlıların kendi
dillerinin ilkel bir halde ve diğer diller ve kültürler etkisinden gelen hayli
dönüşümlerden korumalarının asıl nedeni yüksek tepeli ve ulaşması zor olan
bölgelerde sıkışık bir şekilde yerleşmeleri olmuştur.
Balkariya ve Karaçay’ın tarihleri gibi, Karaçay-Malkar dilinin de temel araştırmaları
ancak Ekim devriminden sonra yapılmaya başlamıştır. Son yıllarda Karaçay-Malkar
dilbiliminde
Karaçay-Malkarlıların
soylarının
kendi
yazıları
olması
düşünülmektedir. Bu görüş Karaçay ve Balkariya topraklarında bulunan ve orijinal
yazılar olarak tanımlanan epigrafik yazılarla kanıtlanmaktadır [Bayçorov, 1996, s.
35]. Bu yazılarının analizi Karaçay-Malkarlıların yazıları hakkında maalesef açık bir
belgi vermemektedir. Anlaşılan, onlar ortak türk yazılarının kökenini taşıyan runik
yazıtlarıyla ilgilidir. Bununla birlikte, Arap yazısının etkisi ile Karaçay-Malkar
dilinin ilkel yazılarının sinkretik gelişmelerini vurgulanması gerekir [Ulakov, 2000].
Bu Karaçay-Malkar dilinin kökenini yansıtan arabografik abidelerin bulunması ile
kanıtlanmaktadır [Lavrov, 1969; Bayçorov, 1982].
Karaçay-Malkar yazısının gelişmesi birkaç dönemden ibarettir. Birinci dönemde Batı
Türk Runik yazısı (Eski Bulgar ve Eski Alan) yaygındı. Bu olgu katakomp yazıtların
ve bazı runik abidelerin olmasıyla doğrulanmaktadır. Üstelik Ortaçağa ait birçok
Runik abide bulunmuştur. O dönemde Karaçayevo-Çerkessiya’nın günümüzdeki
*
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topraklarına hıristiyanlık ve islam geçmeye başladığından dolayı Yunan ve Arap
yazıları yayılmaya başlamıştı [Lavrov, 1969]. Böylelikle, Karaçay-Malkar dilinin
yazısının devrim önceki biçimlendirme ve oluşması üç devire bölünmektedir. 1)
Runik yazıtları; 2) Arabografik abideler; 3) Arabografik temelli baskılar [Ulakov,
2016, s. 122]. Arap yazısı esasında ilk Karaçay-Malkar yazısı abidesi bu dilin
«tsokayuschiy» lehçesinde yazıları yer alan 1715. seneye dair olan taş bir levhadır.
Karaçay-Malkar dili yazısı 1914’ten 1926’ya kadar Arap alfabesi temelli olmaktaydı.
Böylece, I.Ya. Akbaev, Arap alfabesi temelli 31 harften oluşan Karaçay-Malkar öz
alfabesini hazırlıyor ve bu alfabeyi kullanarak, «Peygamber hakkında anılar»
[Akbaev, 1914] adında mitolojik destanı ve «Ana tili» adında alfabeyi yayımlıyor
[Akbaev, 1916]. Arap harflerin Karaçay-Malkar diline özgü bazı sesleri ifade
edemediği nedenle, I. Abaev ve I. Akbaev geleneksel Arap alfabesine hissedilir
değişmeler yapmıştı. Arap alfabesine Karaçay-Malkar dilinin spesifik ünsüzlerini
ifade etmek amacıyla Arap harflere diakritik işaretler ilave edilmişti, ünlüler ise
harekeler ile ifade edilmeye başlamıştı. Sonuçta Arap alfabesi temelli KaraçayMalkar alfabesinde 31 harf yer almıştı. Yeni harflerin eklenmesi Karaçay-Malkar
halkın yazısının gelişmesini önemli bir şekilde etkilemişti. Fakat bu önemli adım bile
Arap alfabesinin halk için zor olup onların eğitim almalarına engel olduğunu
görmezden gelemeyiz.
Bu nedenle, 1924’te Karaçaylılar ve Malkarlılar Karaçay-Malkar dilinin spesifik
seslerini ifade edecek 8 harf eklenen Latin alfabesine geçiyorlar. Böylelikle, bu alfabe
32 harfi içermekteydi. Bu alfabe Moskova’da şarkiyatçı bilim adamları tarafından
tartışıldıktan ve bazı değişmeler eklendikten sonra onanmıştı. Bu alfabe esasında U.
Aliev «Elibler» adında alfabeyi yayımlamıştı [Aliev, 1924]. Arap alfabesi kıyasla
Latin alfabesi ünlü sesleri ifade eden ayrı harflerin bulunması, kelimeyi yeni satıra
geçirme olasılığı ve noktalama işaretlerini kullanma imkânı gibi üstünlüklere sahipti.
En önemli üstünlük ise Karaçay-Malkar dilinin tüm özelliklerini yansıtması ve tüm
Türk milletler tarafından kullanılmasıydı. Ancak Rusça’dan alınan kelimeler
imlasına uymak mümkün değildi, bu yüzden Rusça’ya özgü harfler telaffuz
edildiklerine göre yazılıyordu. Hem ana dilini öğrenmek için Latin alfabesi
kullanıldığı ve Rusça öğrendiklerinde Kiril alfabesi kullanıldıkları sebeple öğrenciler
için eğitim süreci zorlaştırılmıştı. Bu etkenler Malkarlıları (1937) ve Karaçaylıları
(1938) Kiril alfabesine geçmelerine neden olmuştu. Lakin Malkarlılar ve
Karaçaylıların Rus alfabesine aynı zamanda geçmedikleri ve Karaçay-Malkar dilinin
genel prensiplerinden ve birleşmesinden uzaklaşmaları yüzünden Karaçaylılar ve
Malkarlılar dillerindeki üç sesi farklı harflerle ifade etmişti. Bu olay edebiyat dilinin
tek kurallarına hissedilir zarar vermişti [Ulakov, 2016, s. 124]. Kiril alfabesine
Rusça’da bulunmayan, Karaçay-Malkar diline özgü sesler için harfler birleştirmeleri
eklenmişti. Böylece, Kiril temelli Karaçay-Malkar alfabesi 37 harften ibaretti. Ancak
harfler birleşmelerin eklenmesi ana dilini öğrenmek sürecini zorlaştırmış. Alfabenin
yetkinleştirilmesi gerektiği belli oldu. Bu amaçla sonradan alfabeden asıl Türk
kelimelerden yumuşak işareti [ь] çıkarılmıştı, tüm kelimelerin ikili Rus-KaraçayMalkar ekleri iptal edilmişti. Ancak yeni alfabe kabul edilmemişti. Şimdilik KaraçayMalkar alfabesinin yetkinleştirilmesi ve birleşmesi hala gündemdedir. Bunun dışında
Kiril ve Latin alfabelerin Karaçay-Malkar dili için hangisi en uygun olması
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tartışılmaktadır. Bu konuda Karaçay-Malkarlılar ve diğer Kafkas Türkleri Rusya
Tatarlara ve Başkırlara uyum sağlamaktalar.
Şu anda Karaçay-Malkar dilinin araştırılması tarihi dört döneme ayrılmaktadır:
devrimden önceki dönem, devrimden sonraki dönem, yeni dönem (1957-1976 yy.) ve
yepyeni dönem (1977’den itibaren) [Ulakov, 2016, s. 15]. Devrimden önceki dönem
tam bir yüzyıl sürer (1814-1916 yy.). Bu dönemde Karaçay-Malkar dilinin hakkında
ve Karaçay ve Malkar lehçelerinin hakkında ilk bilgi çıkıyor [Klaprott, 1814]. Ayrıca
bu dönemde ilk Rusça-Malkarca ve Malkarca-Rusça sözlükler basılıyor, KaraçayMalkar dili Kumuk dili ve Kuman dilleri ile karşılaştırılıyor ve bu karşılaştırma
sonucunda tüm bu dillerin arasında yakın akrabalık olması ortaya çıkıyor [Nemeth,
1911, ss. 91-153]. Karaçaylıların ve Malkarlıların dilinin sesbilgisi, grameri ve kelime
dağarcığı hakkında bilgi içeren Karaçay dili [Pröle, 1909] ve Malkar dili [Pröle, 19141915, 1915-1916] hakkında iki tane makale basılıyor. Malkar dilinin materyalini Batı
Avrupalı bilim adamlarından ilk olarak Pröle kullanmaya başladığı için bu yazarın
çalışmalarının manasını fazla değerlendirmek mümkün değildir [Alikaev, Bashieva,
Toguzaeva, 2015, s. 209]. Aynı zamanda Pröle’nin çalışmaları Karaçay-Malkar
dilinde yazıldıkları ve devremden önce basıldıkları sebeple Karaçay-Malkar
folklorünü araştırma açısından da çok önemliler [Bashieva, Alikaev, Toguzaeva,
2015, s. 236]. Ayrıca bu dönemde Malkar dilinin makalesi basılıyor [Karaulov, 1912].
Bu çalışma Malkarlıların dilinin «fonetik yapısı, gramer yapısı, kelime kadrosunun
ve lehçeleşmesinin» hakkında bilgi içerdiği sebeple sonradan dil uzmanlarına Türk
dillerin gramer kitaplarını hazırladıklarında yardımcı olmuştu. Karaçay-Malkar
dilinde kitaplar basılmaya başladığı bu dönemde özerk Karaçay-Malkar dilinin yazı
şekillerinin oluşturulmaya ve kuralların biçimlenmeye başladığı da düşünülmektedir
[Ulakov, 1994, s. 11].
Yukarıda belirtilen kitap ve sözlüklerin bazı eksiklere sahip olduklarına ve bu tür
edebiyatın yüksek taleplerine çoğunlukla uymadıklarına rağmen, onlar KaraçayMalkar sözlükbilgisinin temelini kurup onun gelişmesinde önemli bir dönem
olmuşlardır.
Sovyetler Birliği Kabarda ve Malkar’da, Karaçay ve Çerkessiya’da iktidara geçtikten
sonra alfabelerin hazırlanması ve okul eğitimin gelişmesi ile iki dilli sözlüklere
ihtiyaç duyulmaya başlıyor. Böylece I. Akbaev’in «Tılmaç. Rusça-Karaçayca
sözlüğü» [Akbaev, 1926]; V. Antonov-Saratovskiy’in «Rusça-Malkarca konuşma
kılavuzu» [Nalçik, 1930]; Kh. Laypanov ve Kh. Tokhchukov’un «Rusça-Malkarca
okul sözlüğü» [Laypanov, Tokhchukov, 1940] ve «Rusça-Karaçayca sözlüğü»
[Laypanov, Tokhchukov, 1941] basılıyor. Bu ve diğer çeviri sözlükler ve konuşma
kılavuzları küçük, sistemsiz bir şekilde hazırlanmıştı, Rus kelimeleri rasgele
seçilmişti. Bu eksiklere rağmen, bu sözlükler «hem Rusçayı hem de ana dilleri
öğrenmede, cehaleti yoketmede çok yararlı olmuştu» [RKBS, 1965, s. 5]. Ayrıca
1937’de U. Aliev rehberliğinde sözlükbilim çalışmaların en başarılarından birisi olan
«Rusça-Karaçay-Malkarca terminoloji sözlüğü» hazırlanmıştı, ama maalesef bu
sözlük hala basılmamıştır. Karaçay-Çerkes Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından
Kh. Suyunçev rehberliğinde hazırlanan ve Karaçay-Malkar sözlükbiliminde önemli
katkıda bulunan «Rusça-Karaçay-Malkarca sözlüğü» [Moskova, 1965] ve «KaraçayMalkarca-Rusça sözlüğü» de [Moskova, 1989] vurgulamak lazım.
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Devrim sonrası dönem Karaçay-Malkar dilinin sistematik bir şekilde incelenmesi ile
nitelenmektedir. Bu dönemde önce Latin, sonra Kiril alfabesi temelli alfabeler
hazırlanıyor; ana dili kitapları basılıyor; Karaçay-Malkar dilinin ve ayrı olarak
Karaçay ve Malkar dillerinin gramer kitapları basılıyor; küçük Rusça-Karaçayca ve
Rusça-Malkarca sözlükler hazırlanıyor; Karaçay-Malkar dilini, onun sesbilgisini,
gramerini, kelime dağarcığını ve lehçeleşmesini betimleyen makaleler çıkıyor. U.
Aliev’in hazırladığı gramer kitabına [Aliev, 1930] özel dikkat verilmesi lazımdır. Bu
çalışmada ilk defa sesbilgisi, morfoloji, cümle bilgisi ile ilgili temel konular bilimsel
bir dille betimlenmiştir. Ayrıca Karaçaylıların ve Malkarlıların dilini tek olduğunu ilk
kabul eden bu yazar oldu.
Hem devrimden önceki dönem hem de devrimden sonraki dönem Karaçay-Malkar
dilinin teorik sorunlarını amaçlı incelenmesi ve bu dilin yalnız pratik yönlerini
araştırılması, yani okul sözlükleri ve gramer kitapları hazırlanması ile
betimlenmektedir [Ulakov, 2016, s. 16].
Diğer Türk dillerinde olduğu gibi, Karaçay-Malkar dilinin de kelime dağarcığı iki
kattan ibarettir: Türk kökenli kelimeler ve diğer dillerden alıntı kelimeler [Ulakov,
2016, s. 180]. Karaçay-Malkarlıların İslam dinini sürdürmeye başladıklarından sonra
Karaçay-Malkar diline din ile ilgili Arap ve Fars kökenli sözcükler geçmeye başlıyor:
Allah – «tanrı», din – «din», cannet – «cennet». Ayrıca özel eşyaların isimleri: darman
– «ilaç», sağat – «saatler», sapın – «sabun»; soyut kavramlar: aqıl – «akıl», namıs –
«namus», murat – «amaç, niyet» ve bitki ve hayvan isimleri de: şaptal – «şeftali», balli
– «vişne», hayıvan – «hayvan» kararlı olmuştu. Ekim devriminden sonra Arapça’dan
kelime alınması durmuştu, Sovyet Birliği sonrası ise yenilemiş, hatta yoğunlaşmıştır
[Ulakov, 2016, s. 182]. Ayrıca okul ve eğitim ile ilgili Arap kökenli kelimeler de
kullanılmaktaydı: harif – «harf», hatt – «punto», merekep – «mürekkep», kitap –
«kitap», qalam – «kalem», qağıt – «kâğıt». Bu olgu Karaçay ve Malkar’da okul
eğitimin oluşumunda Arap medreselerin önemli olduğunu göstermektedir
[Bashieva, Alikaev, Toguzaeva, 2015, s. 245]. Karaçay-Malkar kelime dağarcığında
alıntılar en çok sayıda Rusça’dan alınan kelimelerdir. Onlar yazı öncesi (devrim
öncesi) ve yazılı (devrimden sonra alıntılar) olarak sınıflandırılmaktalar. Rusça’dan
Karaçay-Malkarca’ya kelimeler üç dönemde alınmıştı: 1) devrim öncesi dönem; 2)
devrim sonrası dönem ve 3) Sovyet sonrası dönem. Yazı öncesi (devrim öncesi)
dönemde genellikle konuşma diline gündelik hayat sözcükleri geçmiştir. Bunlar
giyim ve kumaş isimleri: atles – «saten», maymöz – «pazen», kisey – «muslin»; ev
eşyası: şaynik – «çaydanlık», qoşun – «testi», böçke – «fıçı»; yemek isimleri: hobusta /
qobusta – «lahana», kampet – «tatlılar» vs. Bununla birlikte, bu dönemde KaraçayMalkar diline Çarlı Rusya tarafından Kuzey Kafkasya’da yapılan yönetsel ve siyasi
faaliyetleri ile ilgili kelimeler de alınıyor. Mesela, iynaral – «general», süd –
«mahkeme» vb. [Otarov, 1996, ss. 82-83].
Karaçay-Malkarlıların ayrıcalıklı kastın kendi statülerini ve eğitimli olduklarını
göstermek amacıyla konuşma dilinde Arap ve Rus kelimelerini kullanması özel
dikkate layıktır. Öğretim kurumlarında ana dilini öğrenmesi ve okutması başlıyor.
Bu nedenle Karaçay-Malkar diline filoloji ile ilgili genellikle öyküntü ile oluşan
kelimeler geçiyor: baylam – «bağlaç», tuvra söz – «doğrudan anlatım», ayğaqlavçu –
«sıfat». [Ulakov, 2016, s. 196]. Sovet Birliği iktidara geldikten sonra bu olguya son
verilmişti ve kastlar yokedilmişti. Vurgulanması gerekir ki, devrim öncesi dönemi
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anlatan Karaçay ve Malkar edebiyatlarında dilin fonksiyonel stillerin ayrımı yer
almaktadır. Bu ayrım Kafkas dağlı sosyetede faaliyetleri cinsi olarak ayrılması ile
ilgilidir [Ulakov, 1994, s. 12]. Rusça’dan alıntıların ikinci dönemi XX. yüzyılın
1917’den 1990’a kadar sürmüştür. Bu dönemde Karaçay-Malkar diline Rus kelimeler
şiddetle geçmeye başlıyor. Bu alıntılara diğer yabancı dillerden Karaçay-Malkar
diline Rus dili aracılığıyla geçen kelimeler de dâhildir. Üçüncü dönemde Sovyet
devleti yıkılması ile birlikte Karaçay-Malkar diline Rusça’dan (ve Rusça aracılığıyla)
bilim, teknik ve bilgi teknolojisinin hızla gelişmeleri ile ilgili sözcükler geçmeye
başlıyor. Bazı alıntılar direk kaynaktan, bazılar ise Rusça aracılığıyla özümsüyor.
Ekim devriminden önceki Balkaria ve Karaçay’da «Kabardin-Dağlı gençlerin
topluluğu», «Kabardinler ve Nalçik bölgesindeki Dağlılara eğitim yayma topluluğu»,
«N.V. Gogol adına toplumsal kütüphanesi» gibi kültür ve eğitim kurumları vardı. Bu
kurumlar Sovyet Devletinin ilk yıllarında ortadan kaldırılmıştı. Sovyet hükümeti
devletin farklı halklarının Rus ve dünya kültürleri ile tanışmaları sürecinde kendi
dillerini korumasına özel dikkat veriyordu. Dilleri ve kültürleri korumak amacıyla
gerçekleşen etnolinguistik politikası Karaçay-Malkar milletinin gelişmesine büyük
katkıda bulunmuştu. Kabardey-Malkar’da dil kurulmasının dönemleri şu şekilde
sıralanabilir:
1)

Okulların açılışı; halkın cehaletini yoketme; alfabelerin hazırlanması (XX yy.
20-30 yılları);

2)

Eğitim sisteminin Ruslaştırılması; Rus dilinin görev alanlarını genişlenmesi;
ana dili ve Rusçayı içeren iki dilliliğin gelişmesi (XX yy. 30-70 yıllar arası);

3)

Köy ilkokullarda ana dilinde eğitim verilmesi; milli cumhuriyetlerde diller
ile ilgili kanunların kabul edilmesi (XX yy. 80-90 yılları – XXI yy. 2000.
yılları) [Bashieva, Ulakov, Khamdokhova, 2016, s. 16].

Ekim devriminden önce yaklaşık 1,44% Karaçay-Malkarlılar okuma yazmayı
biliyordu. İslam dinini sürdükleri sebeple genel olarak Arapça okuma yazmayı
biliyordu. Bununla birlikte devrimden önce Balkaria ve Karaçay’da sosyete okulları
bulunmamaktaydı. Ayrıcalıklı kast ise yazışmalarında Arap alfabesini
kullanmaktaydı. 26. Aralık 1919’da RSFSR nüfusunda cehaleti yoketmesine ilişkin
kararname çıkıyor. Bu kararnamede ülkenin 8 ve 50 yaş arasında tüm nüfusa eğitim
verilmesinin gerektiği belirtilmişti. Cehaleti yoketme amacıyla unvanlı halklardan
temsilcileri hazırlamak niyeti vardı. Böylece 1920’de tüm eğitimli insanlar katılan
«Cehalete hayır» adında tüm Rusya topluluğu kuruluyor [Shibzukhova, 2006, s. 212].
14. Ağustos 1923’te da RSFSR nüfusunda cehaleti yoketmesine ilişkin ikinci
kararname çıkıyor. Bu kararname ülkenin tüm nüfusuna 10 sene süresinde eğitim
vermeyi hedefliydi. Rusça konuşmayan halkara okuma yazmayı ana dillerinde
öğrenmelerine destek veriliyordu. Böylece, 29. Aralık 1918’de ulusal eğitim
komisyonun oturumunda okullarda ana dillerde öğrenmeyi yasaklanmayacağına
dair karar verildi. [Bashieva, Ulakov, Khamdokhova, 2016, s. 19]. Okuma yazmayı
hem gençler hem de yetişkinler öğreniyordu. İnsanları okuma-yazma noktalarına
çekme propagandaları gerçekleşiyordu. 1923-1924. yıllarda Kabardey-Malkar’da
okuma-yazma okulların sayısı 68 idi. Bu dönemde ulusal azınlıkların dillerini ve
kültürlerini korumak hedefle ana dillerde dergi ve gazeteler basılıyor. Böylece,
Kabardey-Malkar’da Karaçay-Malkar dilinde bir tane gazete çıkarılıyordu.
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Entolinguistik politikası hem insanlara kütle eğitim vermek üzere hem de Sovyet
Birliği halkların dillerini ve kültürlerini bilimsel araştırılması üzere yürütüldüğünü
vurgulamak önemlidir.
Böylelikle, ana dillerde okuma-yazma fırsatları öneren okulların çıkması;
Kafkasyalıların okuma-yazmayı öğrenmeleri; Karaçay-Malkar öz alfabesinin
oluşturulması; gramer kitapların hazırlanması dil yapmanın sonuçları olmuştur
[Bashieva, Ulakov, Khamdokhova, 2016, s. 23].
Eskiden Karaçay-Malkar sanatsal eserleri dilden dile dolaşıp halkın kazanımları
olarak algılanıyorsa, Karaçay-Malkar öz alfabesi oluşturulduktan ve halka kütle
eğitim verilmeye başladıktan sonra Karaçay edebiyatı ve Malkar edebiyatı
oluşturulmaya başlamışlar.
Devrim kazanımlarının ilk yıllarında bile Karaçay ve Malkarlıların kültür
hayatlarının başlangıç aşamasında dramaturjinin (sanatsal toplulukar ve amatör
sanatçılık biçimlerinde) ve “cinefication”ın ilkeleri oluşturuluyor. Bu alanlar
uzmanlara öğretilmek amacıyla 1926’dan 1930’a kadar yetenekli genç grup
Moskova’ya, Petersburg’a ve Rostov’a gönderiliyor. 1937’de Nalçik ve Çerkessk
şehirlerinde tiyatrolar açılıyor. Bu tiyatrolar sonradan Malkar şairi Kaysın Kuliev
adına «Malkar dramatik tiyatrosu» ve Karaçay-Malkar oyuncusu ve dramaturg
Şaharbiy Aliev adına «Karaçay dramatik tiyatrosu» olarak adlanmıştı. Bu dönemde
tiyatrolar meşhur oluyorlar. Oyuncular topluluk önünde konuşma ve sahnede
davranış kültürünü öğreniyorlar. Köylerde kulüplerin olmadığı için iyatro
toplulukları performansları açık havada veriyordu. «Gelenekleri koruyarak modern
olmak» sloganı altında kültür dönüşmesi gerçekleşiyordu. Ayrıca bu zamanlarda
milli korolar ve «Balkaria» ve «Teberda» adlarında dans ekipleri oluşturuluyor.
Sonuçta Karaçay-Malkarlıların dili ve kültürünü gelişmesinde devrim
kazanımlarının hissedilir olumlu bir iz bıraktıkları not edilmelidir. Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti Birliği’nin iktidara geçmesiyle Karaçay-Malkarlıların eğitim seviyesi
birkaç kat artmıştır. Kendi alfabesinin oluşması lehçelerin tek edebiyat diline
birleşmelerini ve Karaçay ve Malkar edebiyatlarının klasiklerinin meydana
çıkmalarını sağlamıştır. Kültür yönünde günümüzde dünya meşhur olan dans
ekipleri oluşturulmuştur. Kaysın Kuliev ve Şaharbiy Aliev adına dramatik tiyatroları
açılmıştır. Türkçe konuşan küçük halkların devrim kazanımlarının süresinde elde
ettikleri başarılar Karaçay-Malkarlıların bilimsel ve kültürel hayatında günümüzde
bile büyük rol oynamaktadır.
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SOVYET İHTİLALİ VE SONRASINDA
AZERBAYCAN’DA SOSYAL REFAH HİZMETLERİ

T A R I K TUN CA Y *
VEDAT IŞIK HAN * *

Giriş
Bu bildirinin amacı Sovyet ihtilali ve sonrası dönemlerde Azerbaycan’da sosyal refah
hizmetlerini çocuk ve aile hizmetleri özelinde gözden geçirmektir. Bir ülkede sosyal
refah düzeyinin artmasının temelde iktisadi büyümeye bağlı olduğu gerçeği
değişmese de istikrarlı bir büyümenin temel göstergesi o ülkede –sosyal kalkınmayı
mümkün kılan– sosyal hizmetlerin kurumsallaşma düzeyidir. Azerbaycan da
1991’de bağımsızlığını kazandıktan sonra, toplumun genel “iyilik halini” yeniden
inşa edebilmek için birbirini tamamlayan sosyal, ekonomik ve politik alanlarda
birçok reform yapmak zorundaydı. Ülke genelindeki sosyal refah hizmetlerinin
yeniden yapılandırılması sürecinde hiç şüphesiz hükümet kuruluşları en etkin aktör
olmuştur. Sosyal hizmetlerin birincil düzeyde sunumundan ve koordinasyonundan
sorumlu kurumsal yapı “Halkın Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı” adıyla
1992’de kuruldu. Sürece ulusal ve uluslararası hükümet dışı kuruluşlar sonradan
dâhil edildi ve her iki yapı birlikte çalışmanın yollarını keşfetti. Bugün Azerbaycan
Cumhuriyeti, geride bıraktığı çeyrek asır içinde iki büyük çerçevede yapısal
değişmeler göstermeye devam etmektedir. Bunlardan birincisi, merkezi denetim
altındaki ekonomiden açık pazar ekonomisine geçiştir. İkincisi ise, totaliter bir
sistemden demokratik sisteme geçişi sağlayan politik rejim değişikliğidir. Ne var ki
bu her iki değişim, yoksulluk, işsizlik, sosyoekonomik ve politik marjinalleşme ile
sosyal eşitlik ve insan hakları sorunlarını da beraberinde getirdi. Bu zorlu süreçte
Azerbaycan için bir diğer meydan okuma, Ermenistan ile yaşanan ve ülkenin Dağlık
Karabağ bölgesinin işgaliyle sonuçlanan savaş oldu1. Bu sorun yüzünden
Azerbaycan’da bir milyona yakın insan yerinden oldu ve iç göç yaşamak zorunda
kaldı. Diğer taraftan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yeni kurulan
cumhuriyetler Batı’dan ekonomik ve sosyal destekler alarak Türkiye gibi gelişmekte
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Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.
1 Rajabov, T. (2011). “Social Work in Azerbaijan: Development in the Post-Soviet Era”, Social
Work Education in Countries of the East, (S. Stanley, Editör), New York: Nova Pub., s.13-25
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olan ülke konumuna hızla geçerken2, Azerbaycan maruz kaldığı ambargo yüzünden
uluslararası toplumdan bu desteği alamadı. Ancak 2000li yıllara gelindiğinde Batı
dünyası ile Azerbaycan arasında köprüler kurulmaya başlamıştı.
Sovyet İhtilali Öncesi
Sovyet ihtilali öncesinde Azerbaycan’da sosyal hizmetler ve özellikle sosyal
yardımlar, İslami örgütlenmeler, petrol zenginlerinin bireysel çabaları ve “JemiyyetiXeyriyye” adlı hayırsever yapılanma tarafından gerçekleştirilmiştir (Görsel 1). Bu
dönemde, evsizler ve yoksul insanlar için barınaklar kurulmuş, yetimlere,
terkedilmiş veya sokakta yaşayan çocuklara çocuk bakım kurumları açılmıştır.
Sovyet İhtilali Sonrası
Ortalama yetmiş yıl süren Sovyet döneminde ise sosyal hizmetler, hem herhangi bir
mesleki örgütlenme ve üniversite düzeyinde eğitime (sosyal hizmet bölümleri gibi)
gerek olmaksızın yürütülebilecek, hem de bireysel veya –fitre, zekât, sadaka gibi–
dini inanç temelli girişimlerin tamamen “uygunsuz” görüldüğü salt kamusal bir
hizmet alanı olarak tasarlanmıştır. Zira Sovyet sistemi vatandaşlarına tam istihdam
ve refah destekleri garantisi veren bir sistem olarak inşa edilmiştir. Böylelikle,
doğruluğu bugün son derece tartışmalı olan, “Sovyetler Birliği’nde sosyal sorun
yoktur” söylemi üretilmiştir.
Sovyet döneminde çeşitli nüfus gruplarına sağlanan sosyal refah hizmetleri beş yıllık
kalkınma planlarına göre yapılandırılmıştır. Bu hizmetleri –çocukları ve aileleri
öncelikli olarak ele alarak- şöyle sıralayabiliriz3:
1. Kendi Evlerinde Yaşayan Çocuklar İçin Hizmetler:
Bu bağlamda önemli programlar arasında gündüz bakım hizmetleri, uzatılmış
günlük okullar ve çocuk yardımlarının yanı sıra aileyi güçlendirmek için bazı yasal
düzenlemeler bulunmaktadır.
Gündüz Bakım Hizmetleri. 1960’dan itibaren okul öncesi dönemdeki çocukların
yaklaşık dörtte biri anaokullarına gitmiştir. Özellikle 3-7 yaş arasındaki çocuklar için
birçok şehirde anaokulu açılmıştır. Küçük şehirlerde ve taşrada ise bu yönde bir
yapılanma sağlanamamıştır. Ayrıca çocuk bakım evleri hizmeti de uygulanmıştır. Bu
grupta küçük yaştaki çocukların ilkokul eğitimine hazırlamaktan ziyade bakım
gereksinimlerinin karşılanması söz konusu olmuştur (Görsel 2 ve 3).
Uzatılmış Günlük Okullar. Günlük okul süresine çocukların bakım ve etüt süreci dahil
edilerek gerçekleştirilen eğitimdir. Çocuklara günde iki ana öğün yemek verilmiştir.
Bu süreçte anne-babaların çalışma yaşamının kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Bu
eğitim yöntemi taşımalı öğretime bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Taşımalı
öğretim, çocukların denetimi anne-baba tarafından kaybedildiği için tercih
edilmemiştir. Ne var ki geniş bir coğrafyada dağınık bir kentleşme ve yerleşim
özelliği gösteren Sovyet Bölgelerinin sıklığı taşımalı öğretimin sürdürülmesine neden

Tuncay, T. ve Tufan, B. (2011). “Social Work Education and Training in Republican Turkey”,
Social Work Education in Countries of the East, (S. Stanley, Editör), New York: Nova Pub., s. 543562
3 Madison, B. (1972). Social Services for Families and Children in the Soviet Union Since 1967,
Slavic Review, 31(4), 831-852
2
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olmuştur. Bununla birlikte Sovyet eğitim sisteminin her aşamada üstün ve nitelikli
olduğuna ilişkin bir propaganda sistematik olarak yürütülmüştür (Bkz. Görseller 4
ve 5).
Çocuk Yardımları. 1936’da kürtajın yasaklanması ile birlikte sınırlı bir aile yardım
sistemi kurulmuştur. 1944 yılında bu sistem kayda değer bir biçimde gelişmiştir.
Aylık ödemeler, dördüncü çocuğun ve sonraki tüm çocukların doğumundan sonra,
çocuğun bir yaşına geldiği aydan başlayarak beş yaşına gelene kadar devam ederek
aylık ödemeler halinde anneye verilmiştir, sonraki çocuklarla birlikte artış
göstermiştir. Evlenmemiş anneler için, ödemeler ilk çocuğun doğumundan itibaren
başlamış ve on iki yaşına gelene kadar devam etmiştir. Ne var ki, çoğu ebeveyn
yalnızca bir veya iki çocuğa sahip olmak istediklerinden ve ailelerini ancak bu
boyutta sınırlayabildiklerinden, zaman geçtikçe oldukça az aile çocuk yardımı
programından yararlanmıştır.
Aileyi Güçlendirmek İçin Yasal Düzenlemeler. 1 Ekim 1968'de yürürlüğe giren Medeni
Kanun, devletin ve toplumun aileye çocuklarını “komünist” yetiştirme konusunda
aileye yardım edeceğini, ancak bu yetiştirmenin yine de aile için temel bir görev
olduğunu belirtmiştir. Yasada çocuklarını ihmal eden anne-babaların ebeveynlik
haklarının ellerinden alınacağı açıkça ifade edilmiştir. Aynı zamanda, ailelere yönelik
kısıtlayıcı müdahaleler, çocukların yüksek yararı ile dengeleyici olarak yapılmalı
şeklinde bir hüküm yer almıştır. Bir orta yol olarak: Mahkemeler, çocuğu
ebeveynlerinden
mahrum
bırakmadan
çocuk
bakım
hizmetlerine
yönlendirebilmiştir.
2. Evde Yaşamayan Çocuklar İçin Hizmetler
Evde ailesi ile yaşamayan çocuklar için sunulan hizmetler arasında ikame aile
bakımı, ailesi olan çocuklar için ev ve yatılı okullar ve engelli çocuklar için kurumsal
bakım yer almaktadır.
İkame Aile Bakımı. Aileleri tarafından yetiştirilemeyen çocukların tespiti durumunda
sağlanan hizmettir. Geçici koruyucu aile hizmeti ile başlayıp evlat edindirme
hizmetine doğru genişlemektedir.
Ailesi Olan Çocuklar İçin Ev ve Yatılı Okullar. Her okul için ortalama 100-150 çocuk
kapasiteli olarak tasarlanmış olan yatılı bakım (çocuk evleri) ve 300-600 arası öğrenci
kapasiteli yatılı okul eğitim hizmetleri uygulanmıştır. Çocuk evlerinin kapasitesi
zaman içinde azaltılmıştır. Çocuk evleri ve yatılı okullar, başlangıcından beri başta
bağımlı, ihmal edilmiş ve dezavantajlı gençler için tasarlanmıştır. Evlenmemiş
annelerin, savaş ve emek mağdurlarının, yetimlerin, büyük ailelerin üyelerinin veya
problemli ailelerin çocuklarına bu hizmetler sağlanmıştır (Görsel 6).
Sovyet döneminde öğrenci performansı düzeyini yükseltme çabaları, yatılı okulların
"dev" kurumlara dönüştürülmesiyle ilerletilemedi. 1960’larda hayal kırıklığına
uğrayan eğitimciler, zaman geçtikçe yatılı okulların amacı hakkında sorular sormaya
başladı. Özellikle, bu okulların, düzenli gündüz okullarından ne farkı olduğu
tartışıldı. Yatılı okul sadece bir okulun yanında bir yurt mudur? Anne-babalar için
bir rahatlığın başlangıcı mı? Yatılı okul çocukları, okul sonrası saatlerde ne yapmaları
gerektiği konusunda bilgi alırlar mı? Hayatlarını kendi ailelerinden ayrı tutmaya
teşvik eden bir ortam sağlamak için yeterince iyi bir neden var mı? Bu soruları
yanıtlamak Sovyet uzmanlar için hayli zordu.
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Engelli Çocuklar için Kurumsal Bakım ve Eğitim. O dönemde, engelli çocuklar için,
bugün damgalayıcı olduğundan emin olduğumuz, “kusurlu çocuk” kavramı
kullanılmıştır. Engelli çocukların büyük çoğunluğunu temsil eden eğitilebilir engelli
çocuklar “normal” çocuklardan ayrılarak eğitim hizmetleri sunulmuştur. Bu çocuklar
için 18 yaşından sonra ise özel “psikonörolojik” yatılı okullar tasarlanmıştır.
3. Evlenmemiş Anneler ve Gayri Meşru Çocuklar İçin Hizmetler
Bugün bekâr anneler olarak adlandırdığımız anneler için o dönemde toplumsal
yaptırım konusu olduğu için özellikle evlenmemiş anne ve gayri meşru çocuk terimi
kullanmıştır. Medeni Kanun (1968 tarihli) çocukların babalarına velayet hakkı için
nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunmasını hükmetmiştir. Buna rağmen, birçok
evlenmemiş anne, çocuklarını babaları olmadan, desteklemeyi ve yetiştirmeyi tercih
etmiştir. Zira biyolojik babaları tarafından evlat edinilen çocukların oranı düşük
seyretmiştir.
Sovyet Döneminin Ardından
Sovyet dönemi sonrasında Azerbaycan’da sosyal sorunların hükümet dışındaki tek
çözüm alanı olarak aile kalmıştı. Bu nedenle yeni cumhuriyet hızlı bir şekilde sosyal
hizmetlerin örgütsel yapısını yeniden güçlendirmeye girişti4. Hem kurumsal
örgütlenmelerin yaygınlaştırılmasına hem de sosyal hizmetler alanında çalışacak
olan sosyal hizmet uzmanlarının ve ilgili diğer meslek elemanlarının üniversite
düzeyinde yetiştirilmesine odaklanıldı.
Yatılı bakım kuruluşlarından devlet koruması altında büyüyen ve aile desteğinden
mahrum olan çocuklara yönelik destekler geliştirilmektedir. Çocuk hizmetleri
konusundaki gelişmiş ülke deneyimleri örnek modeller olarak referans alınmaktadır.
Çocukların yatılı bakım kuruluşlarında büyümesinin ve aile ortamından uzak
kalmasının olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmuştur. Kuruluş bakımındaki
çocukların sayısını azaltmak, daha çok ailenin maddi yardımdan yararlanması, kendi
ailelerinde veya koruyucu ailelerde büyümelerini sağlamak amacıyla 1386 Sayılı
Karar ile “Azerbaycan Cumhuriyeti'nde devlet çocuk kurumlarından çocukların
ailelere verilmesi (de-institusionalizasiya) ve Alternatif Bakım Devlet Programı
(2006)” onaylanmıştır. Ayrıca, son yıllarda yatılı okullarında ve çocuk evlerinde
bulunan çocukların sayısında da bir hayli düşüş olduğu görülmüştür. Azerbaycanda
Yirminci Yüzyılın ortalarına kadar karmaşık tipli aileler geneli oluşturuyordu. Bu
ailelerde de birbirleriyle akrabalığı olan birkaç neslin temsilcileri birlikte yaşıyordu.
Son yıllarda ise yapılan araştırmalara göre, modern Azerbaycan ailesinin modeli
değişmektedir. Ülkede özellikle çekirdek aileler, yani ebeveyn ve çocuklardan (bir
nesil) oluşan aileler yaygındır. Bugün ülke genelinde geniş ailelere az
rastlanmaktadır. Bu alanda sosyal öncelik, toplumun çekirdek yapısı olarak kabul
edilen ailenin, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve bununla güçlü bir
devletin kurulmasına, genel olarak ülkenin kalkınmasına ivme ve katkı vermek
olarak belirlenmiştir.
Bugün Azerbaycan, –diğer açık pazar ekonomisine dayalı gelişmekte olan ülkelerde
olduğu gibi– birçok sosyal sorunla karşı karşıyadır. Sorunların büyük çoğunluğu
4 United States Agency for International Development (USAID) (2008). Social Work Education
and the Practice Environment in Europe and Eurasia, Washington, DC: USAID.
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yüksek orandaki işsizlik ve yoksullukla (nüfusun yarıya yakını göreli yoksulluk
sınırı altındadır, diğer kesimin ise refah düzeyi oldukça yüksektir) ilişkilidir. Aile
çözülmeleri, aile içi şiddet, çocuk, engelli, yaşlı gibi risk altındaki nüfus gruplarının
bakım sorunları ve evsizlik vb. sorunlar ülkenin sosyal gündemini işgal etmeye
devam etmektedir5. Ne var ki ülkedeki yaygın yoksulluğa ve sosyoekonomik
koşullara rağmen, Azerbaycan tipik bir gelişmekte olan ülke profili taşımamaktadır.
Sovyet geçmişinden dolayı, ülke genelinde –gelişmiş ülkelerde olduğu gibi–
okullaşma oranı (11.2 yıl, Türkiye’den dört yıl yüksek) oranı, ortalama yaşam beklentisi
(70.8 yaş) ve kadınlar ile erkeklerin eğitime erişim oranı yüksektir. Ayrıca görece
gelişmiş düzeyde bir sağlık bakım sistemi mevcuttur. 2016 yılı verilerine göre,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) İnsani Gelişme Endeksinde 78.
sıradadır ve üst sıralara doğru istikrarlı bir yükselme göstermektedir. Endekste 78.
sıra “çok yüksekten” sonraki aşama olan “yüksek insani gelişme” olarak
tanımlanmıştır (Bu endekste Türkiye 2016 yılında 71. sıradadır). Son tahlilde
Azerbaycan, sosyal kalkınmasını tahkim ve takviye edebilecek güçlü bir beşeri
sermaye birikimine sahiptir. Zira beşeri sermaye birikimi her ülke için, az bulunan ve
toprağında işlenmeye hazır bekleyen petrolden daha değerli bir kaynaktır. Sovyet
döneminde kurumsallaşmaya başlayan sosyal refah hizmetlerinin gelişme
potansiyeli için gereken bilgi temeli vardır.
Sonuç
Azerbaycan’da sosyal sorunların sıklığının ve yaygınlığının etkin sosyal politika
uygulamaları yoluyla azaltılabilmesi için; sosyal hizmetler alanında lisans ve üstü
düzeyde eğitim veren üniversiteler kurumsal yapıların güçlendirilmesine ve iyi
örnek sayılabilecek sosyal koruma programlarına başvurulmasına ihtiyaç vardır.
Yalnız bunun için Azerbaycan’ın yalnızca Batı dünyasındaki –liberal ve Anglosakson
modele dayalı– politika ve uygulama modellerini örnek alması yeterli değildir.
Sosyal programlar her ne kadar bilimsel bilgilere ve verilere dayalı olarak uygulanan
etkinlikler olarak görülse de bilgi, değerden ve kültürden bağımsız değildir. Milli,
dini, toplumsal ve kültürel bağlamlarda kendisiyle aynı temel üzerinde yükselmiş
olan Türkiye’deki, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere,
üniversiteler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine ve ortaklığa dayalı
uygulama çalışmaları geliştirilmeli ve her iki ülke arasındaki deneyim paylaşımı
yoğunlaştırılmalıdır.

5

İsmayilova, L. ve İsmailzade, F. (2003). Contemporary Social Problems and Gaps in Social Work
Services in Azerbaijan, Needs Assessment Report, Baku.
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Görsel 1: Hacı Zeynelabidin Tagiyev ve Bakü Hayriyye Cemiyeti

Görsel 2: Kurumsal gündüz çocuk bakımı hizmeti Sovyet propaganda afişi
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Görsel 5: 1950lerde Bakü’de Üniversite
öğrencileri final sınavlarına hazırlanıyor
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

SEMASHKO SAĞLIK MODELİNİN
TÜRK DÜNYASINA ETKİSİ

VEDAT IŞIK HAN *
T A R I K TUN CA Y * *

Giriş
1990 yılllarına kadar Sovyet sağlık sistemi tamamıyla devlete aitti ve merkezi bir
şekilde planlanıp idare ediliyordu. Hizmetler tamamen ücretsiz ve tüm nüfusun
erişimine açıktı. Sovyet sağlık sisteminin bu güçlü yapısı; nüfusun büyük bir kesimini
kapsamasından, geniş çaplı aşılama programlarından, en küçük köylerde ve uzak
alanlarda bile sağlık tesislerinin bulunmasından, ilaçların yüksek devlet
sübvansiyonları sayesinde neredeyse ücretsiz olarak alınabilmesinden, yüksek ihtisas
kuruluşlarının oldukça gelişmiş olmasından ve akademik eğitim veren tıp
kuruluşlarının
kurulmasının
ve
geliştirilmesinin
teşvik
edilmesinden
kaynaklanıyordu.
Ancak bu sistemin de bazı zayıf noktaları vardı. Temel sağlık hizmetleri yaygın bir
şekilde sunulurken, Sovyetler Birliği batıda 1960’lı yılların ortasından itibaren artış
gösteren yeni tedavi şekillerine uzak kalmıştı. Sovyet eczacılık sektörü geri kalmış,
ilaçların birçoğu Avrupa ve Hindistan’dan ithal edilir hale gelmiştir (Sargutan, 2010).
Sovyet modeli tıp eğitimi çok sayıda doktor yetiştirmiş, ancak bunlara çok kısıtlı
beceriler kazandırabilmişti. Bilimde hiyerarşi ve geleneğe dayanan Sovyet sistemi
batının gerisine düşmüş, bazı ölümcül hastalıkları önlemede yetersiz kalmıştır. Sağlık
sistemi mali açıdan ve kaynak aktarımı açısından katı bir hiyerarşi içindeydi. Mali
tablo ve kaynak aktarımları yerel ihtiyaçlara göre değil ulusal normlara göre
oluşturuluyordu. Bu normlar kaliteden çok ölçek üzerine yoğunlaştığından, yaygın
ama kötü donanımlı bir hastahane sektörü yaratıyordu. İşgücünün ucuz ve
teknolojinin pahalı olmasından dolayı sistem aşırı şekilde işgücü yoğunluğu
içindeydi. Bütçenin yaklaşık %70’lik kısmı hastahane hizmetlerine ayrılıyor ve kırsal
alanlardaki tesislerin yoğunluğuna rağmen en yüksek kalitede hizmetler şehirlerde
sağlanabiliyordu.

*
**

Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.
Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.
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Rusya’da devrimden önce ordu veya demiryolları gibi sağlıkla ilgili olmayan çeşitli
birimleri sağlık alanında örgütlenmiş olmasına rağmen, Rusya’da “merkezi” bir sağlık
örgütü (Sağlık Bakanlığı) bulunmamaktaydı. Genelde hekimler, Rusya’daki diğer
profesyoneller gibi, onları mülksüzleştiren ve özel çalışma “haklarını” ellerinden
alarak, hekimlere devlet memuru olarak zorlu çalışma ve düşük ücret sunan işçilerin
devrimine sempati duymamaktaydı. Dr. Semashko ideallerine bağlı kadın ve erkek
grubuyla, bu hoşnutsuz personel ve örgütsüz maddi koşullar altında, karmaşık
görevleri yürüten bütüncül bir Sağlık Bakanlığı oluşturdu.
Semashko bunu başarabilmiştir. Çünkü herkes onun bütün Rus halkının sağlığı
konusundaki samimiyetini kabul etmekteydi. Semashko her yerde sıkı bir partili
olarak tanınıyordu, fakat yaptığı atamalarda ve verimli çalışanlara destek verirken
kimsenin asla politik görüşünü sorgulamadığı görülüyordu. Muhtemelen Rusya’da
hala komünizm kuramından nefret eden birçok sağlıkçının saygı ve sadakatini
kazanmasının sırrı buydu.
RUSYA FEDERASYONU SAĞLIK SİSTEMİ
Çok köklü bir sağlık sistemine sahip olan Rusya Federasyonu’nun, 1990’lı yıllara
kadar yatak sayısı, sağlık insangücü sayısı gibi ölçütlerde dünyanın en iyilerindenken,
ülke rejiminin bu tarihte göçmesiyle sağlık sistemi de hızla bozulmaya ve bunun
sonucu olarak halkın sağlık durumu belirgin bir şekilde kötüleşmeye başlamıştır.
1991’den sonraki yeniden yapılanma çalışmalarına rağmen, SSCB’nin mirası hâlâ
açıkça görülmektedir. Sağlık insangücü ve sağlık hizmeti veren kuruluş sayısı oldukça
fazladır.
Daha önce merkezi olan sağlık hizmeti yönetimi Rusya Federasyonu kurulduktan
sonra birbirinden ayrı federal, bölgesel ve yerel sağlık hizmetleri denen üç sistem
yerleştirilerek yönetilmeye başlandı.
Federal düzeydeki Sağlık Bakanlığı’nın görevi merkezi politikanın yapısını oluşturmak
ve alınan kararların bölgelere intikalini sağlamaktır. Ancak bölgesel güçlerin gelişmesi
ile bakanlık emirlerine fazla uyulmamaktadır.
Bölgesel yönetimler oldukça özerk olarak işlemektedir. Bölgesel seviyede oldukça
uzmanlaşmış tıbbi kuruluşlar bulunmaktadır. Bu yönetimler; genel hastahaneler,
çocuk hastahaneleri, bulaşıcı hastalıklar için uzmanlaşmış tıbbi kurumlar, akıl
hastahaneleri ayrıca bunlara ilaveten yaklaşık dispanserlerin 1/4’ü ve teşhise yönelik
merkezlerin %70’ini idare etmektedir.
Yerel yönetimler tipik olarak poliklinikleri olan merkezi bir hastahaneye, bağımsız
polikliniklere ve gezici sağlık hizmetlerine sahiptir. Şehir belediyeleri; yetişkinler için
uzmanlık hastahaneleri, çocuk hastahaneleri, ilk ve acil yardım hastahaneleri,
uzmanlık dalı hastahaneleri ve bunlara ilaveten çoğu poliklinik ve dispanserlerden
sorumludurlar.
Sağlık hizmetlerine ulaşım geniş hizmet ağı yüzünden kolay olsa da, uzak ve kırsal
alanlarda ve birincil sağlık hizmeti sunan merkezlerde doktor eksikliği nedeniyle
yüksek kaliteli hizmetler verilememektedir. Rusya Federasyonu için ikincil ve üçüncül
sağlık hizmetleri aşırı gelişmiştir denilebilir. Çünkü her bin kişi için hastahanelerde 9,1
yatak düşmektedir. Bu miktar Sovyetler Birliğinden ayrılan ülkeler arasında en yüksek
olan orandır. Bu oranlarda Rusya’yı 7,9 yatak sayısı ile Azerbaycan izler. Yine bu oran
Avrupa’la kıyaslandığında Avrupa ortalamasının iki katı olduğu görülür.
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Rusya Federasyonu’nda yasal izin alınarak kurulan özel sektör yeni yeni bir anlam ve
değer kazanmaktadır. Özel sektör kuruluşları daha çok eczacılık, dişçilik ve göz ile
ilgili hastalıkların tedavi edilmesine yönelmektedir. Bu alanlar dışında özel sektör pek
gelişmemiştir. Maddi imkanı olanlarca, kamu hizmeti sunumuna göre daha fazla
tercih edilmektedir.
Rusya Federasyonun’da sağlık hizmeti finansmanı Federal Devlet tarafından Federal
Devlet Bütçesi ve zorunlu Sağlık Sigortası fonu gibi iki ana kaynaktan sağlanmaktadır.
Fakat bu kaynaklar sağlık sektörünün bütün ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz
kalmaktadır.
Rusya Federasyonu’nda halkın tümünü kapsayan sigorta modeli vardır. Devlet
garantisindeki bu program ana kapsayıcı programdır. Ayrıca gönüllü sağlık sigortası
sistemi de uygulanmaktadır. Bu sistem sadece zorunlu sağlık sigorta sistemine üye
olan özel sigortacılar tarafından sunulabilir. Ancak bu sigortaya talep fazla değildir.
Bu sebeple sağlık hizmetlerinin finanse edilmesine çok az katkı sağlamaktadır.
Rusya Federasyonu’nda gücü ve etkisi sınırlı da olsa Refah Yönelimli / Sigorta tipi bir
sağlık sistemi bulunmaktadır.
Sovyetler Birliği zamanında sağlık sistemi merkezi olarak planlanmıştı. Bu merkezi
plan çalışma şartları ve farklı coğrafyada çalışan bireyler için değişmez kurallar dikte
etmekteydi. Sistemin sorunu aşırı personel varlığıydı.
Rusya Federasyonu, temelini Semashko modelinden alan geniş bir sağlık hizmeti ağını
Sovyetler birliğinden devralmıştır. Sağlık hizmeti yönetimi merkezi değildir.
1990’ların başında dikey sistem iptal edildi ve birbirinden ayrı federal, bölgesel ve
yerel sağlık hizmeti sistemleri oluşturuldu (Sargutan, 2010).
Nikolai Alexandrovich
Kimdir?

Semashko

“Bugün Rusya’da tarih yapan liderlere
göre yaşamı belirleyen etmenler, kurumlar,
fikirler ve kolektif topluluklar halindeki
insanlardır; fakat Amerikalılara göre tarihi
bireyler yapar. Nikolay Aleksandroviç
Semashko Rusya’da yaptıklarını herhangi
bir ülkede yapmış olsaydı, muhtemelen
dünya tıp çevrelerinde tanınmış bir figür
olurdu. Sağlık Bakanlığı’nın yoktan var
edilmesi ve bugünkü devasa boyutuna
gelmesi Semashko’nun zihinsel enerjisinin
ve insanları yönetme becerisinin bir
anıtıdır (http://haber.sol.org.tr/blog/sinifin-sagligi/derleyen-akif-akalin/dr-n-semasko-saglikbakani-167484):
Genç Semashko
Dr. Semashko 1874’de Orlov’da doğdu. Kırsal kesimde yetişen Semashko, Rusya’nın radikal
liderlerinin çoğunun sahip olmadığı güçlü, sağlıklı bir bedene sahip oldu. Onunla karşılaşan
birinin hissedeceği diğer bir özelliği, muhtemelen çocukluğunda ilkel koşullarda gelişen
oldukça kendi kendine yeterli, acil durumlarda kendisine ve başkalarına pratik sahip çıkabilme
yeteneğiydi ki bu da Rusların genel bir özelliği değildi. Çocukluğundan beri köylülere sempati
duyduğu ve toprak sahiplerinin köylülere muamele tarzını hoş görmediği söylenirdi.
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Öğrenimini yaşadığı kırsal bölgenin yakınlarındaki okullarda gördü. Bu katı, neredeyse askeri
bir disiplin altında, oldukça formel ve kitaba dayalı bir eğitimdi. Lisenin son yıllarında devlet
müfredatı dışında kaynaklar aradı. Bir dizi hevesli öğrenciyle birlikte politik ve sosyal
sorunlara ilişkin bir kulüp örgütledi. Tutumlarının çok radikal olmamasına rağmen yaptıkları
işi çok ciddiye aldılar ve bu yıllar özgür düşünce ve ifade üzerinde baskı yılları olduğundan,
öğretmenleri de onları ciddiye aldı. Kulübün varlığı ortaya çıktığında üyelerin çoğu
üniversiteye girmelerini yasaklayan bir belge ile okuldan atıldı fakat Semashko
arkadaşlarından daha şanslıydı. Başarılı bir öğrenciydi ve yıllarca sınıf birincisi olmuştu. Bu
sayede yalnızca ciddi bir azar işiterek Moskova Üniversitesi tıp fakültesine girebildi.
Tıp Fakültesi Yılları
1893’de Moskova’ya geldiğinde mevcut politik ve toplumsal koşullardan kendisi gibi hoşnut
olmayan çok sayıda öğrenci buldu. Bu daha olgun genç insanlar kendilerini yalnızca edilgen
biçimde sorunları tartışmakla sınırlamıyor, aktif bir propaganda kampanyası yürütüyorlardı.
Okuma kulüpleri örgütlendi ve entelektüeller arasında yasadışı kitap kütüphaneleri
dolaştırıldı ve işçiler arasında daha çok radikal literatür gizlice dolaştırıldı. Üçüncü
sınıftayken oldukça tanınıyordu ve öğrencilerle polis arasındaki küçük bir çatışma nedeniyle
diğer liderlerle birlikte birkaç aylığına hapsedildi. Hapisten çıkınca bir buçuk yıl için polis
gözetimi altında olacağı memleketi Orlov’a sürgün edildi ve üniversiteden atıldı.
1897’de sürgün bitti ve Semashko hemen tıp eğitimini tamamlamak için Kazan
Üniversitesi’ne girdi. Yine tüm enerjisini radikal kanallara verdi ve şehir işçileri arasında
gizli politik gruplar örgütledi. Semashko ücretleri ödenmeyen işçiler için öğrencilerin
gerçekleştirdiği bir gösterinin liderlerinden biri olarak hapse atıldı. Birkaç aylık hapisten sonra
salıverildi fakat Kazan’a ve diğer ticari merkezlere girmesi yasaklandı. Bu yasak nedeniyle
kentin varoşlarından birine yerleşti ve zorlukla sınavlarını vererek tıp eğitimini tamamladı.
Hekimlik Yılları
Semashko hekimliğe Samara’da başladı, fakat 1904’de yeraltı politik çalışmasında etkin
olduğu Nijni Novgorod’a taşındı. Ertesi yıl yeniden tutuklandı ve bir yıl kadar hapse atıldı.
Artık tehlikeli bir radikal olarak tanınıyordu ve izlendiği için politik çalışma yapması
olanaksızlaşmıştı. Hapisten çıktıktan sonra Rusya’yı terk ederek Cenevre’deki göçmen Rus
grubuna katıldı.
Birkaç yıl içinde sosyalist parti içindeki ayrım çok keskinleşti ve Lenin’in liderliğindeki
Bolşevik grup Paris’e taşındı. Semashko ailesi burada gruba katılarak varoşlara yerleşti.
Semashko geçimini hekimlik yaparak sağlıyordu ve aynı zamanda partisinin Merkez
Komitesi’nin Dış Büro sekreterliğini yürütüyordu.
Devrim
Semashko Rusya’da Nisan Devrimi olunca hemen Rusya’ya geçmek istedi, fakat Kerenski
hükümeti Semashko gibi tanınmış bir Bolşevik’i hoş karşılamadı. Sınırda birkaç ay tutuklu
kaldıktan sonra Eylül’de Moskova’ya gidebildi ve tıbbi ve politik etkinliklerine yeniden
başladı. Zamoskovresky bölgesinin vekili oldu ve Ekim Devrimi’ne katıldı. Devrimin
ardından Moskova Sağlık Departmanı’nın başına getirildi.
Moskova Sağlık Departmanı; işletecek fonu olmayan örgütsüz özel hastaneler, birkaç berbat
donatılmış kamu hastanesi ve sayıları yarıya inmiş bezgin hekim ve hemşirelerden
oluşuyordu. Semashko bunları bir araya getirmeye ve bir çalışma planı yapmaya çalışırken,
Sovyet hükümeti Petrograd’dan Moskova’ya taşındı ve Lenin hemen eski dostu Semashko’dan
ulusal ölçekte bir Sağlık Bakanlığı için bir taslak hazırlamasını istedi.
Yıllardır kolektivist bir düşünce taşıyan biri için böyle bir Bakanlık için plan hazırlamak zor
değildi. Fakat asıl sorun planı yaşama geçirmekti. Sosyalleştirme (sağlık hizmetlerinin devlet
tarafından herkese eşit ve ücretsiz olarak sunulması) devlet için hiçbir zaman bir gelir kaynağı
olmamıştı ve olamazdı. Semashko ve Lenin, arkalarındaki birkaç kişiyle Halkın Sağlığı
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Koruma Komiserliği’nin (Sağlık Bakanlığı) kabul edilmesi için savaştı. Ancak Bakanlık
kurulduktan sonra Bakanlığı çalıştırma sorunu hala yerinde duruyordu.
Burada Dr. Semashko tek başınaydı. İşe koşmak zorunda olduğu insanlar aristokrat
düşünceli, eski hekimlerdi. Bu sırada Rusya’nın sağlık koşulları çok kötüydü. Tifüs, kolera ve
sıtma salgınları kol geziyordu; tifo, çiçek ve kızıl yükselişteydi. Ancak böyle bir krizde
hekimlerden mesleklerine bağlılıklarını talep etmek ve aynı zamanda herkesi tıbbi durumun
devlet tarafından kontrol edilmesi gerektiği konusunda ikna etmek daha kolaydı. Salgınlar ve
açlığın en kötü yılları bittiğinde daha yapısal önleyici çalışmalar göz önüne alındı. Sağlık
Bakanlığı kararlı adımlarla ilerliyor ve Bakan herkes tarafından bir bilge olarak övülüyordu.”
(http://haber.sol.org.tr/blog/sinifin-sagligi/derleyen-akif-akalin/dr-n-semasko-saglik-bakani167484).

Sağlıkta Semashko Modeli
1922 yılından itibaren SSCB’de sağlık çabaları kademeli olarak genişledi ve pekişti.
Eski ünlü uzmanlar, politik görüşlerine bakılmaksızın, kendilerini yeniden eski
işlerinin başında buldular. Tarihte ilk kez “önleyiciliğe” ağırlık veren bir sağlık modeli
örgütleniyordu.
Diğer mesleklerden insanlar işleri sabote ederken, hekimlerin çoğunun çalışma isteği
ve hükümetin hekimlerin politik görüşlerine karşı tolerans göstermesi Dr.
Semashko’ya duyulan genel güven sayesindeydi. Semashko hükümette en kolay
erişilebilen bakandı. Yalnızca görüşme nedenini yazılı olarak bildirmek ve “Sağlık
Bakanlığı Ofislerinde Sigara İçilmez”, “Tokalaşmayın. Zaman Kaybıdır ve Hastalık
Bulaştırabilir” gibi yazılar bulunan salonda sıra beklemek yeterliydi. Bakan kısa
boylu, şişman ve neşeliydi; soru ve yanıtlarında kesindi. Bakanlığının birçok detayına
ilişkin gerçek bilgiler veriyordu. Onunla görüşmeden ayrılan biri, yeni Rusya’nın
gerçek inşacılarından biriyle yüz yüze geldiğini hissediyordu.



Semashko Merkezi Sağlık Sisteminin Başarısı

Semashko merkezi sağlık sistemi, eski Sovyetler Birliği'nde nüfusun sağlığında büyük
ilerlemeler sağlamıştır. Sistemin başarılı olmasında etkili olan birçok faktör söz
konusudur. Semashko sisteminin Sovyet iktidarının ilk on yıllarındaki rolü oldukça
önemlidir. Sistem, yaygın hastalıkları tedavi etmek için gerekli kabul edilebilir bir tıbbi
bakım düzeyi sağlamış ve tüm nüfus için kapsamlı bir sağlık sigortası temin etmiştir.
Yeni tıbbi teknolojilerin ortaya çıktığı ve insanların daha iyi bakım talep etmeye
başladığı yıl olan 1970'li yıllara kıyasla oldukça iyi işlemiştir. Semashko modeli, beş
seviyeden her birinin hastalığın ciddiyetine (ilçe, merkezi rayon, belediye, oblast ve
federal hastaneler) karşılık geldiği, güçlü bir şekilde farklılaşmış hizmet sağlayıcı
ağıyla çok katmanlı bir bakım sistemi olarak inşa edilmiştir. Bunların hepsi sağlam bir
sevk sistemi ile birbirine bağlanmıştır. Bu modelin sorumlusu, göç alanındaki nüfusa
yönelik tıbbi bakımın sağlanmasından ve koordinasyonundan sorumlu olan bölge
hekimi idi. Bu model, diğer sağlık hizmetlerinin faaliyetlerini entegre etmeyi
mümkün kılmış ve ekonomik anlamda çok etkili olmuştur. Sağlık hizmetleri düşük
maliyetle ve herkese ücretsiz sağlanmıştır.



Modelin Etkisini Kaybetmesinde Etkili Olan Faktörler

1970'lerde, Semashko modelinden, ayakta tedavi bakımındaki uzmanlığı vurgulayan
modele geçilmiştir. Bu da bölge hekiminin rolünü önemli ölçüde azaltmıştır. Ayrıca,
bölge hekimleri kendilerine kayıtlı insanların sağlığı için sorumluluklarını
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kaybetmişlerdir. Sonuç olarak; sistem, hastaları bir tıbbi teknoloji denizinde yol
almaya bırakarak, "kaptan olmadan yola çıkan gemiler" gibi görünüyordu. Halk, bölge
hekimlerine olan güveni kaybetti. İnsanlar ilçe hekimlerinden geçerek uzmanlara
doğrudan doğruya yönelme eğiliminde olurlar ve bu da uzmanlara karşı tatmin edici
bir talebi tetiklememektedir.
Sovyetler Birliği'nin sonu, Rusya Federasyonu'nda ekonomik bir çöküşü tetiklemiştir.
Dünya Bankası ekonomistleri tarafından tavsiye edilen sözde ekonomik "şok terapisi"
son yıllarda 1990'lı yıllarda yaşam beklentisinde belirgin bir düşüşe neden olmuştur.
Toplum üzerindeki eski kontrol sistemi tamamen tükenmiştir. Planlı ekonomi ve
merkezi yönetişim sistemi, yaşam standartlarında minimal bir iyileşmeyi bile garanti
edememiştir (Haines, 1928).
1991 yılında bağımsızlığı takiben, sistem ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya
kaldı. Hizmetlerin kalitesi ve onlara erişim birçok alanda gözardı edilmiş ve miras
kalan katı yapı ve sınırlı yönetim kapasitesinin bir araya gelmesi sonucu çeşitli
zorluklar ortaya çıkmıştır. Şimdiki sağlık sistemi büyük oranda Sovyet döneminin
mirası şeklinde kalmıştır. Bağımsızlık sonrasında toplumun sağlık ihtiyaçlarının
hepsine cevap veremeyecek durumda olmasına rağmen, sistem hastahane odaklı
olarak kalmıştır. Sağlık sistemine herkesin erişimi Sovyet modelinin önemli bir özelliği
olarak kalırken, çeşitli finansman sıkıntıları ve bunun sonucunda gelen hastaların
yaptığı gayri resmi ödemeler sonucunda sağlık sistemine herkesin erişebilmesi olanağı
ortadan kalkmıştır. Zaten Sovyet sisteminde kötü durumda olan eczacılık sektörü,
bağımsızlık sonrasında ticari ilişkilerdeki kesintilerden dolayı iyice zor bir hal almşıtır.
Hükümet bazı pilot sağlık reform projeleri uygulayarak birincil sağlık hizmetlerini
geliştirip kaynakları daha iyi kullanmaya çalışmaktadır. Sınırlı sayıda sağlık tesisi
özelleştirilmiştir. Hükümet yine de sağlık hizmetlerinin sunumunda tekel durumunda
kalmıştır (Sargutan, 2010).
Semashko Modelinin Türk Dünyasina Olan Etkisi



Azerbaycan Örneği

1991 yılında bağımsızlığın kazanılmasından önceki süreçte, Azerbaycan’da Sağlık
Bakanlığı, merkezi bir teşkilat içinde hiyerarşik yapıdaki Moskova tarafından
belirlenmiş politikalar doğrultusunda yönetiliyordu. Azerbaycan, 1995 yılında
Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir. Sağlık sisteminin şimdiki
yapısı hem işleyiş hem de tesis olarak Sovyetler Birliği sisteminden miras kalmıştır.
Azerbaycan sağlık sistemi merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Sağlık sisteminin başında
Sağlık Bakanlığı yer almaktadır. Bakanlık ülkedeki hastahanelerin büyük bir kısmına
sahiptir ve sağlık hizmetlerinin bir kısmını yerel idareler aracılığıyla yürütmektedir.
Maliye ve sağlık politikaları açısından karmaşık bir yapı söz konusudur. İl sağlık
idareleri sağlık hizmetinin sunumunda Sağlık Bakanlığı’nın direktifleri
doğrultusunda hareket ederler, ancak mali açıdan il idareleri tarafından ayrılan
bütçelere bağlıdırlar.
Azerbaycan, nüfusuna oranla oldukça fazla sayıda sağlık tesisine sahiptir. Bunun en
önemli nedeni, Sovyetler döneminde sağlık hizmetlerinin her bölgeye eşit oranda
götürülmesi konusunda gösterilen çabadır. Ancak bazı bölgelerde, özellikle dağlık
alanlarda sağlık tesisleri için personel bulunmamakta, özellikle doktorlar kentsel
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alanlarda çalışmayı tercih etmektedirler.
Azerbaycan sağlık sistemi içinde standart sağlık tesisleri ağına ek olarak bir
sanatoryum ağı da mevcuttur. Hükümet dışı ve çok ortaklı kuruluşlar sağlık
hizmetinin sunumunda ve yeni politikaların geliştirilmesinde önemli rol oynarlar.
Birinci basamak sağlık hizmeti birimleri hizmeti sunmak yerine hastaları sevk etmeye
yöneldiklerinden, hastalar bu birimleri atlayarak doğrudan hastahanelere
başvurmaktadır.
Ülkede emeklilik fonu, istihdam fonu ve sosyal sigorta fonu bulunmaktadır. Bu fonlar,
işveren ve işçi primlerinden finans kaynağı sağlasalar da, vergilerden oluşan devlet
bütçesinden gelen pay ana kaynağı oluşturmaktadır. Halkın tamamı sosyal güvenliğe
sahip değildir. Azerbaycan’da sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı oldukça
düşüktür. Devletin sağlık harcamaları için ayırdığı finansmanın en önemli kaynağı,
toplanan vergilerden ayrılan paydır. Azerbaycan sağlık harcamalarının büyük bir
kısmını kişilerin yaptıkları doğrudan ödemeler oluşturmaktadır.
Birinci, ikinci ve üçüncü kademe sağlık hizmetleri, halk sağlığı hizmetleri Bakanlık
tarafından organize edilmiş kurumlar tarafından sunulmaktadır. Hizmetlerin
finansmanı devlet hazinesinden Sağlık Bakanlığı'na ayrılan paydan sağlanır. Ancak
yerel yönetimler de bölgelerindeki hastahanelere, kliniklere, dispanserlere mali açıdan
kaynak aktarırlar. Azerbaycan Özel Teşebbüs / Serbest Pazar tipi yerine Refah
Yönelimli / Sigorta tipi sağlık sistemi oluşturmaya çalışmaktadır (Sargutan, 2010).



Türkiye Örneği

İmparatorluk döneminde, monarşinin tüm özellikleri sağlık politika ve
uygulamalarına da yansımıştır. İdari örgütlenmenin saray merkezli ve askersel
olmasına koşut olarak, devlet eliyle yürütülen sağlık hizmetleri de daha çok saraya ve
orduya yönelik olmuştur. Yaygın kitlelere sunulacak sağlık ve sosyal hizmetler, 19.
YY’ın sonlarına gelinceye dek devletin asli görevleri içinde sayılmamıştır. Bunun bir
sonucu olarak, gerek sağlık hizmetleri düzeyi ve gerekse toplumun sağlık düzeyi o
zamanın gelişmiş toplumlarının çok gerisinde kalmıştır. Başta enfeksiyon hastalıkları
olmak üzere, bir çok sağlık sorununun kırımı ile karşı karşıya olan halk, her türlü bilim
dışı kurum ve davranıştan şifa aramak zorunda kalmıştır.
Sağlık hizmetlerinin birinci derecede bir devlet görevi olarak ele alınışının başlangıcı
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 Mayıs
1920’de kabul ettiği 3 Sayılı Yasa ile, Sıhhiye ve Muavenatı İçtimaiye Vekaleti’ni
kurarak, sağlık hizmetlerini ayrı bir bakanlıkça yürütülen, asli bir devlet görevi haline
getirmiştir.
Cumhuriyet yönetimi, ağır ve yaygın sağlık sorunları ile yüklü bir nüfus devralmıştı.
Çocuk ölüm oranları çok yüksekti. Sıtma, verem, frengi, trahom, tifo ve dizanteri
olmak üzere birçok bulaşıcı hastalık son derece yaygındı. Buna karşılık, bu sorunlarla
uğraşması gereken sağlık hizmetleri örgütlenmesi, hem personel nitelik ve sayısı hem
de örgütlenme ve donanım yönünden son derece yetersiz bir düzeyde idi.
Kurtuluş Savaşı’nın ağır koşullarının yaşanmasına ve o tarihlerde yalnızca gelişmiş
birkaç ülkede ayrı bir sağlık bakanlığı örneği olmasına karşın, sağlık bakanlığının
hemen kurularak, sağlık hizmetlerinin bu düzey ve bu öncelikte ele alınması, zamanın
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yönetiminin konuya verdiği önemi ve ileri görüşlülüğünü göstermektedir (Akdur,
1999).
Yasanın kabulünden sonra, TBMM Hükümeti’nin ilk sağlık bakanı olarak atanan Dr.
Adnan Adıvar göreve başladığında, ne yerleşmiş köklü bir örgüt ve alt yapı ne de ve
gereksinimlere yanıt verecek yasal bir düzenleme vardı. Her şeyin yeniden ya da
yoktan kurulması gerekiyordu. Bu nedenle de, günümüze miras kalan ve tüm ülkeye
yayılan sağlık alt yapısının başlangıcının bu tarih olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Adnan Adıvar’dan sonra, 1921 yılında bakanlığa atanan Dr. Refik Saydam, kısa süreli
aralıklar dışında, 1937 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.
Bu şartlarda Bakan olan Refik Saydam Bakanlık çalışmalarının ana hatlarını şöyle
belirlemişti:











Devletin sağlık teşkilatını kurmak,
Doktor sayısını artırmak,
Numune hastaneleri açmak,
Ebe ve sağlık memuru yetiştirmek,
Doğum ve çocuk bakımevleri açmak,
Verem sanatoryumları kurmak,
Sıtma, frengi, trahom ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele,
Sağlık ve sosyal yardım örgütünü köylere kadar yaymak,
Sağlık ve sosyal yardım ile ilgili yasalar çıkarmak,
Merkez Hıfzısıhha Müessesesini ve Hıfzısıhha Mektebi kurmak.

Bu dönemde Refik Saydam sivil yönetime yönelik bir sağlık örgütü kurmuştur. Bu
örgüt merkezde Sıhhıye Ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili (Bakanı) ve bakanlık örgütü
ile illerde Valiye bağlı ve onun sağlık işlerinde danışman olan Sağlık Müdürü ve
ilçelerde Kaymakama bağlı ve kaymakamın danışmanı olan Hükümet Tabibinden
oluşmaktadır.
Cumhuriyetin ilk yılarında sağlık insan gücü sayısı çok kısıtlıydı. 1923 yılı itibariyle
554 hekim, 136 ebe, 69 hemşire ve 560 sağlık memuru bulunmaktaydı (Sargutan, 2006).
Bu dönemde, koruyucu sağlık hizmetlerine ve bulaşıcı hastalıklarla savaşa büyük
önem verilmiş, hasta tedavi hizmetleri öncelikli ve asli hükümet görevi olarak kabul
edilmemiş, bu konuda daha çok yerel (belediye) yönetimlere görev verilmiştir.
Merkezi Hükümet bu çalışmalara yol gösterici olmak üzere Ankara, İstanbul, Sivas,
Erzurum ve Diyarbakır’da Numune Hastaneleri kurmuştur.
1938-1960 dönemi Refik Saydam döneminde temeli atılan sağlık hizmetlerinin
geliştirildiği bir dönem olmuştur. Dönemin en önemli olayı İkinci Dünya Savaşı’dır.
Türkiye bu savaşa girmemekle birlikte savaştan olumsuz etkilenmiştir.
Bu dönemde Refik Saydam dönemindeki “ülkedeki sağlık hizmeti ve sağlık personeli
istihdamının sağlıkla ilgili Bakanlıkça yerine getirilmesi” anlayışının dışına çıkılmış ve
1945 yılında kurulan İşçi Sigortaları Kurumu, 1952 yılında kendine bağlı olarak
kurduğu sağlık birimleri ve hastanelerde işçilere sağlık hizmeti vermeye başlamıştır
(Sargutan, 2006).
1960’lı yıllarda sağlık politikasına ve örgütlenmesine damgasını vuran gelişme, 1961
yılında 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun” un
yürürlüğe girmesi ve 1963 yılında uygulanmaya başlamasıdır.
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Anayasa’nın ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanan, Birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda, sağlık idaresinde temel amacın halkın sağlık düzeyini yükseltmek olduğu
ve bunun için de halk sağlığı hizmetlerine öncelik verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu
amaca ulaşmak için, tedavi edici hizmetler, koruyucu hizmetleri tamamlayan bir öğe
olarak görülmüş, az sayıda nüfusun yararlandığı ve pahalı bir hizmet olan,
hastanecilik yerine evde ve ayakta tedaviyi sağlayan, küçük topluluklara kadar
yayılan bir sağlık örgütünün kurulması öngörülmüştür. Sağlık hizmetlerinin bu
anlayışla ve yeniden düzenlenmesi / örgütlenmesi amacıyla, zamanın Sağlık Bakanlığı
müsteşarı Dr. Nusret Fişek’in önderliğinde hazırlanan, Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (224 Sayılı Kanun ) 5 Ocak 1961 yılında kabul
edilmiştir. Böylece, sağlık hizmetleri tarihimizde “Sosyalleştirme Dönemi” olarak
adlandırabileceğimiz dönem başlamıştır (Akdur, 1999).


Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Yasa

Bu Kanun, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde bir hak olarak tanınan sağlık
hizmetlerinden faydalanmanın sosyal adalete uygun bir şekilde uygulanması amacı
ile sağlıkla ilgili hizmetlerin bir program çerçevesinde düzenlenmesini öngörür. Yani
sağlık hizmetlerinin halkın ayağına götürülmesini olanaklı kılacak, sağlık evi, sağlık
ocağı, sağlık merkezi, sağlık grup başkanlığı teşkilatını kurmak ve bu birimlerde
çalışabilecek tıp ve yardımcı sağlık personelini yetiştirecek görevlendirmeyi belirtir.
Burada toplumu tanıma, toplumla çalışma (toplum organizasyonu ve kalkınması)
hizmeti, ilk basamakta çalışan ebeye görev olarak verilmiştir.
Önceleri pilot uygulama olarak bazı ilçe ve illerde başlatılan teşkilat ve uygulama,
daha sonraları tüm ülke çapında yaygınlaştırılmışsa da uygulamada özellikle sevk
sistemi, istenilen düzeyde işletilememiştir. Benzeri sistem, 1978 yılında Alma Ata’da
yapılan Dünya Sağlık Örgütü toplantısında kabul edilmiş ve tüm ülkelerde, ulusal
koşullar dikkate alınarak yapılacak uyarlamaların uygulanması kararı alınmıştır.
Sosyalleştirme Yasası, gerek sağlık hizmetleri anlayışında ve gerekse sağlık
örgütlenmesinde, adeta o döneme kadar yapılanları derleyip toplayıp sistemi yeniden
biçimlendirmeyi amaçlıyordu. Nitekim sosyalleştirme uygulamasıyla ülkenin sağlık
sorunları analitik ve kapsamlı şekilde tespit ediliyor, bu sorunların üstesinden gelecek
bir sağlık örgütlenmesi modeli oluşturuyor ve nihayet uygulamanın mali yönünün bir
sağlık sigorta sistemi ile çözülmesi öngörülüyordu. Ancak sağlık finansmanı boyutu
sadece tasarıda kalmış, yasalaştırılamamıştır (Sargutan, 2006).
Sağlık mevzuatı içinde değerlendirilmesi gereken önemli kanunlardan bir diğeri de
“Umumi Hıfzısıhha Kanunu”dur. (Yasa No: 1593, Kabul Tarihi: 1930, Resmi Gazetede
Yayımı: 6.5.1930 tarih ve 1489 sayı). Kanun, halen yürürlükte olup, halk sağlığı ile ilgili
düzenlemeleri kapsamaktadır;








çocuk ölümlerinin azaltılması,
doğum öncesi ve doğum sonrası ana sağlığının korunması,
zührevi hastalıklar,
genel kadınlar ve verem gibi sosyal hastalıklar dahil bulaşıcı hastalıklardan
korunma,
çocuk ve gencin sağlığının korunması ve kuruluşların kurulması ve yönetimi,
göçmenlerin sağlık işleri,
cezaevlerinde sağlığa uygun koşulların sağlanması, s
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sağlık istatistikleri tutulması, sağlıkla ilgili yayın ve propagandanın yapılması
gibi.

1970-1980 arası sağlık politikalarında önemli değişim yaşanmadığı bir dönemdir. Bu
sürede sağlık hizmetleri mevcut sistemin doğal ivmesiyle gelişmiştir.
Sonuç
Sovyetler Birliği’nin sağlık sistemi, Semashko Modeli olarak tanımlanan sistem;
kollektivist ekonominin sağlığa uyarlanmasıdır. Bu modelde, sağlık hizmetlerinin
kamu kontrolü ve mülkiyetinde ve denetiminde vatandaşlara tamamen ücretsiz
sunulması hedeflenmektedir. Semashko Modeli 1920’den 1970’lere kadar kollektivist
ekonominin dışında kalan ülkelere nazaran özellikle bulaşıcı hastalıklarla
mücadelede bir takım ilerlemeler sağlamıştır.
Semashko sağlık modelinin uygulandığı dönemde Türk dünyasında sağlık
hizmetlerinin benzer ideolojik hedef ve boyutlarda örgütlendiği görülmektedir. 1995
yılında Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmadan önce, Azerbaycan’da Sağlık
Bakanlığı, merkezi bir teşkilat içinde hiyerarşik yapıdaki Moskova tarafından
belirlenmiş politikalar doğrultusunda yönetiliyordu. Sağlık sisteminin şimdiki yapısı
hem işleyiş hem de tesis olarak Sovyetler Birliği sisteminden miras kalmıştır. Sağlık
sisteminin başında Sağlık Bakanlığı yer almaktadır. Bakanlık ülkedeki hastanelerin
büyük bir kısmına sahiptir. Bugün ne yazık ki Azerbaycan halkının tamamı sosyal
güvenliğe sahip değildir. Benzer zaman diliminde Türkiye de sağlık hizmetlerinin
örgütlenmesi için de çalışmalar başlamıştır. TBMM’den geçen Sıhhiye ve Muavenatı
İçtimaiye Vekaleti ile sağlık hizmetlerinin ayrı bir bakanlıkça yürütülmesi
öngörülmüştür. Bu teşkilatlanma incelendiğinde Refik Saydam dönemindeki
oluşumun Sovvetler Birliği’nin sağlık sistemi örgütlenmesinden çok farklı
olmadığıdır. Tek fark bu hizmetler SSCB’de ücretsiz olarak sunulurken Türkiye’de
vatandaşın bu maliyetlere katılımı istenmiştir. 1960’lı yıllarda çıkarılan “224 Sayılı
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi” adlı yasa ile sağlık hizmetlerinin halkın
ayağına götürülmesi hedeflenmiştir. Semashko’nun SSCB’de kurmuş olduğu kollektif
sağlık hizmetlerinin “ihtiyaç kadar, eşit, toplumsal mülkiyet ve ücretsiz”
sunulmasındaki temel yaklaşımların bu iki ülkedeki sağlık hizmetlerinin
örgütlenmesinde etkili olduğu söylenebilir.
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CULTURAL IDENTITY OF THE KYRGYZ IN THE CONTEXT
OF THE SOVIET PERIOD OF DEVELOPMENT
ZH YL D YZ UR MAN BETOV A *

Introduction
Character of global changes in present time is objective. This process influenced on
every cultural system. Contemporary Central Asia is Post Soviet Space, where
transformation process has very specific character. But all these events are
determined problem of identity. After proclaiming sovereignty problem of identity
was a most important problem. Forms of Kyrgyz culture crisis and identity ways
noted above determine the necessity of analysis of traditional way of thinking and its
correlation with contemporary changes. The most actual problem for sovereignty
Kyrgyzstan is defining Kyrgyz national identity. The problem of national identity is
in the capability of a nation to adapt to global changes. One more thing – ethnicity
and multicultural of society. Personal identity is manifested in the unity of ethnic and
civic criteria. The mainly aspect of national identity is cultural identity. Now we have
cultural identification crisis.
Kyrgyz culture and society problems analysis in the frameworks of contemporaneity
(end of 20th – beginning of 21st centuries) allows talking about crisis of Kyrgyz
culture, which opens on three basic items. Firstly the crisis affected nationalspiritual consciousness expression. By the end of 20th century an image of nation
that didn’t realize the utmost basics of its own culture had formed. This was
promoted with protracted silence about historical and spiritual-cultural role of
Central Asia in civilized development. Kyrgyz culture is a variety of Central Asian
way of thinking; consequently an archetype was preserved on the level of subconsciousness. It didn’t have way out on the level of national self-consciousness. By
the end of 20th century Kyrgyzstan had been a symbiosis of eastern and western
culture elements. Thus Central Asian archetype didn’t have representation in this
values system. At present time the process of realizing of historical roots is in
progress. The origin of roots is in the system of traditional old-kyrgyz way of
thinking. It allows developing of national culture, for which a dialogical monologue
between historical past and contemporary state of culture and society is conductive.
This is the process of restoration of basic principles of world perception but it is
necessary to consider the moment of historicalness: values of former époques of
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culture history are irreplaceable in corpore – this is an objective process of
development.
Second aspect of Kyrgyz culture crisis shows in social development. That makes
Kyrgyzstan related to other sovereign states. Soviet stage of development along with
positive also had negative moments. One of them is the fact of socio-cultural isolation
and subordination in defining of its orientation of existence of Kyrgyz Republic.
National self-consciousness of Kyrgyz people underwent dull state, the state of nonawareness of its individuality in common row of soviet republics. National thinking
stereotype came to exceptionally external display of originality which didn’t’ affect
inner integrity and all-sufficiency. Kyrgyz people were attenuated in common notion
of “soviet people”. There occurred the process of alienation from own principles of
understanding the world. This is the evidence of tragedy of social-national
development when Kyrgyz mentality was unclaimed. Sovereignty proclaiming
defined starting of development of social culture. The necessity of creating a modern
model of social order of Kyrgyzstan for self-identification in world society had
ripened. Consequently at the present time it is necessary to interpret principles of
traditional thinking of Kyrgyz people in practice of social reality. Without
understanding of positive and negative aspects of national character the selfidentification is not possible. In this regard it is vital to denote functional
characteristics of traditional thinking and introduce contemporary development
criteria, which consider that civilized norms of existence are global.
The third aspect of the crisis exposes the nature of global consciousness at the
beginning of 21st century. Both national and social development synthesize in raising
the problem global-personal character. History had defined its challenge and its
answer depends on every national-cultural system. In this case traditional system of
thinking is exposed to fundamental transformation. The problem of cultural identity
in the period of global development supposes concrete analysis of existing system of
thinking with rational correction. Correlation of universal and national-spiritual
values reflects adaptation of culture and the state during the period of globalization.
Here also rises the problem of dialogue as a paradigm of thinking of contemporary
époque, which is interpreted in existence of cultures and societies.
Forms of Kyrgyz culture crisis noted above determine the necessity of analysis of
traditional way of thinking and its correlation with contemporary changes.
Traditional Thinking Culture of the Kyrgyz
Traditional worldview of Kyrgyz people descends from the phenomena of Central
Asian way of thinking as an integral and historical in its basis [Urmanbetova, 1997].
Spiritual-cultural integrity of Kyrgyz people is an individual transcription of Central
Asian Turkic system of thinking based on contemplativeness as a mean of forming an
attitude to the world. Basic traits of nomadic consciousness are reflected in the
system of Kyrgyz mentality. But it is necessary to note the specificity of Kyrgyz
culture as one of the branches of Central Asian nomadic consciousness archetype.
Nomad identity is the source of traditional thinking and culture, which was changed
after transition to settled life and remained at the level of the sub-consciousness.
Some of the basic principles of nomadic society existence gain demand in the system
of Kyrgyz worldview but some of them take a back seat. Cast of mind of separate
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nation is based and develops according to originality of history of culture social
connections. All these moments in aggregate form Kyrgyz image of the world.
Contemplativeness supposes not an analysis of existence but feeling of it, which
conditioned preservation of natural clearness of spiritual values.
The specificity of Kyrgyz image of the world reflects in extra ordinal correlation of
space and time [Abdrasulov, 2011]. Kyrgyz’s thinking is spatial. Immersing into the
depth of history time boundaries disappear only infinity of space remains. Spatial
guidelines of Earth and Sky serve as criteria of cosmic consciousness and
contemplativeness. Natural guidelines of life dominated in Kyrgyz value relations’
hierarchy. Existence sense of Sky (Tengry) conditions its higher status in cult system.
The Sky is responsible for Turkic’s destiny as a creator of spiritual infinity. Tengry
cult appears to be a national philosophy of Old Turkic nations who are ancestors of
contemporary Kyrgyz people. Material embodiment of spatiality of nomad’s
thinking and his worshipping to Sky is Kyrgyz dwelling – Yurt (Boz Ui) – abode of
everyday existence, the symbol of material culture, combining the sense of Worldspace in itself [Urmanbetova, Abdrasulov, 2009].
Harmony of human-nature relations gave birth to the cults system - cult of Earth and
Water as progenitress and source of life, cult of Fire as keeper of family life. In the
perception of Kyrgyz-nomad the nature is psychological. Correspondingly Kyrgyz
traditional way of thinking differs by original nature susceptibility. Natural elements
of existence were supplemented by animal symbols as ancestors of Kyrgyz tribes.
With the flow of time animal symbols had been replaced by ancestors’ spirits
(Arbak), who were personifications of imperishable thread of generations. They
symbolized historicity of Kyrgyz origin. For some extent arbaks canonized historical
and ethnic memory expressing ancient tribe tradition. Thus symbolicalness is
primordially inherent to Kyrgyz mentality. Tribal relations very strongly imprinted
in consciousness of Kyrgyz people conditioning tribe unity. Correspondingly
tribalism as traditional thinking trait functions and it is inherited from one
generation to other. Ancestors’ cult plays role of spiritual-symbolic guider in
comprehension of culture history. In Kyrgyz culture it is very important to know
seven forefathers. It helps to feeling of personality all-sufficiency.
Inter-personal relations played fundamental role in society forming. Succession of
generations reflects in peculiarity of ethnic memory. Along with that Kyrgyz
nomad’s thinking is concrete and non-religious because spatiality allows locating
occurrence of an object in space. Natural world’s elements form concrete images,
through the prism of what happens a dialogue with Universe. Deep feeling of nature
allows understanding and accepting it the way it is. As a result for explanation of
nature Kyrgyz-nomad doesn’t use extra ordinary powers. Incomprehensible in
comprehending of existence was compensated by intuitive conceiving of world’s
integrity. Contemplativeness and speculativeness helped to development of
intuition.
One more characteristic feature of traditional worldview system is epic nature as a
display of artistic thinking. Likewise an archetype epic heroic consciousness
expressed, preserved and brought in our days the tragedy of culture development. It
operated with hyperbolical methods for intensification of ideas of ethnic unity. In the
series of epic legends the main role plays “Manas” where worldview-philosophical
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ideas about the essence of nomadic history and place of Kyrgyz tribes in it were
captured. “Manas” is people’s philosophy, comprehending the sense of existence
through the prism of national perception. Epos is the most universal source of
Kyrgyz thinking culture.
Psychological constitution of thinking was founded by nomads-ancestors, which
with the flow of time elaborated mental tradition playing a determining role in
forming of national character. Correspondingly the traditional thinking plays
fundamental role in forming of national self-consciousness. Perfection of thinking
culture is acquired through constant development of nation, society, fixing different
stages of history. With turning to settled way of life culture system endured harsh
changes. Nomadic culture values were recomprehended, but the most functional
remained in Kyrgyz consciousness. This natural process of comprehending of self in
conditions of new way of living conditioned mutual enriching of nomadic and
settled principles of understanding the world. This reflected in syncretism of
thinking.
Soviet Period of the Development
The second most significant stage in the development of Kyrgyzstan (respectively,
the Kyrgyz culture) began with entering the era of Soviet identity, as a consequence the second transformation of culture as a result of the influence of Soviet ideology.
The Soviet stage of development along with the positive (a certain flowering of
culture, associated with the emergence of professional art), and had negative aspects.
It would be nihilism to completely deny the importance of the Soviet period in the
history of the formation and development of the Kyrgyz Republic. Significant shifts
occurred in the development of the professional level of almost all arts. For this
period of social development came the flowering of musical, ballet art, cinema and
architecture, sculpture and painting. The professional formation of scientific activity
was initiated, which was reflected in the development of many areas of natural and
technical sciences, as well as philosophical thought. However, scientific and
technological progress affecting the development of the nation and, in part, culture,
is not able to represent the integral development of the spiritual-national culture,
which is extremely important for self-determination and the state of the nation.
Entering into the soviet époque of development conditioned reorientation of
nomadic way of thinking on Asian variant of eastern and western consciousness
characteristics alloy. Traditional worldview wasn’t completely lost, some moments
preserved in the form of national traditions and rites, however the main criteria of
nomadic worldview was put off on the level of sub-consciousness. The orientation
was on the perception and development of principles of settled culture. As a result
there formed an image of nation, which didn’t realize the bases of its own culture.
National stereotype was brought to external characteristics. That led to devastating
of inner integrity of Kyrgyz people. On the world arena Kyrgyz man was
represented as soviet man with definite set of ideological directives. Historical and
ethnographic sources of Kyrgyz history were inaccessible so the national selfconsciousness was on the low level. The most negative evidence of national culture
state was in gradual oblivion of Kyrgyz language, because Russian language had an
official status. Thanks to Russian language there was ensured coming out on the
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level of world culture but not knowing of native language determined devastation of
inner system of the Kyrgyz culture and mentality. The thinking of Soviet man
(Kyrgyz in particular) was graded in the ethnic sources and in the junction with
religious culture. The ethno-cultural memory of the Kyrgyz people has remained at
the level of external preservation of customs and rituals in a part of the population,
mainly rural. The urban population was more susceptible to the influence of
ideological attitudes. Moreover, the education was conducted exclusively in Russian.
Accordingly, the Kyrgyz self-consciousness was formed by the concepts of Soviet
ideology. In addition, atheistic education did not contribute to awareness of the
origins of religious culture.
Thus, in soviet period socialistic ideology with the image of soviet man and
socialistic culture dominated in the definition of systems of national culture. National
originality was restricted to external characteristics and internal culture content was
unified. National culture was restricted to the system of domestic traditions and rites.
The level of national self-consciousness was not so high because exploration of
“soviet people” category as a unified historical community was foremost.
Culture of the Kyrgyz in the Period of Sovereignty
The third, fateful stage began with the acquisition of sovereignty, which caused a
surge of national self-consciousness, and as a reaction to the ideological press of the
Soviet period, a process of re-identification was initiated according to the traditional
criterion [Toktosunova, 2007]. That is why there was a wave of some absolutization
of everything traditional, and some features of historical thinking began to revive in
various directions (first of all it affected tribalism, which blossomed with all the
colors of the rainbow). Simultaneously, as a second trend of cultural development,
the West (in the form of Westernization) turned out as a consequence of orientation
toward liberal democracy. Accordingly, a whole bunch of contradictions arose that
reflected on the identification process, which is why the identity crisis arose.
Globalization as an objective tendency of development of existence assumes the
formation of stereotypes of thinking and standards of behavior at the level of states,
societies and cultures. It is not accidental that the prerogative of modernity, in its
refraction to non-Western states, is thought to be modernization, which, presumably,
seeks to bring the norms of national existence to universal values and global norms
of life.
The process has triggered the crisis in self-determination, epitomized in two
tendencies: impetuous revival of the principles of traditional system of the thinking
and blind imitation of the norms of western culture and society and of the
stereotypes of the universal values. The first tendency is a logical response to the
protracted silence on the sources of traditional culture. The realization of historical
roots allows developing the national culture, the revival of which gives impetus to
further development. However, it is impossible and is not allowable to fully restore
the traditional system of thinking, since each historical epoch imposes its own criteria
for perception of the being. Accordingly, not all of the norms of traditional and
national character are claimed today: some of them cannot stand the criteria of the
period. At the same time some of half-forgotten features of the archetype of thinking
are, on the contrary, actual due to the setting of the problem of cultural identity.
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The second tendency reflects the process of adaptation of culture, society in the being
of XXI century, characterized with the process of globalization of civilized norms of
being. None of national and traditional systems is not able to resist the dissemination
of universal values, which pre-determine the unity of historical epoch and flowing
processes of world development. In refraction to the Central Asian region, and in
particular to Kyrgyzstan the given process is characterized by contradicting
interweaving of interests of national culture, region and the civilization as a whole.
At the same time the process of revaluation of values of traditional culture and of
principles of Soviet epoch and re-orientation to the current processes of
modernization is taking place. Modern tendencies encompass all the fields of being:
economic, socio-political and spiritual-cultural. The latest aspect is the most
contradicting since the perception values of the being cannot be changed quickly.
The process of revaluation is fairly continuous and painful. This process has formed
by westernization, when all western values without taking into account the specifics
of the history and spiritual-cultural traditions are extended to the national basis.
However, the values of liberal culture cannot be organically included to the
traditional system and gain a character of internal transformation without taking into
account the peculiarity of the mentality.
Contradiction is in the discrepancy of traditional culture values and universal values.
In contrast to rationalism that developed into universalism of Western values in
Kyrgyz culture prevail contemplative and intuitive thinking, pointing out local
values. Rationalism is opposed by sensitivity the world perception; abstraction is
opposed by concreteness of thinking; to culture of law – tribalism of interpersonal
relations; to theoretical culture of thinking – intuitive perception; anthropological
compatibility – ecological compatibility; to time historical succession – horizontal
spatiality; world perception objectivity is opposed by symbolicallness of thinking; to
pragmatism – speculativeness. Such a disparity in its origin is from contrast way of
life. Settled way of life is opposed by nomadic way of life. Along with this Kyrgyz
history reflects the fact of transition to settled way of life so the principles of such
perception of existence are not completely denied but coexist with traditional.
The important moment in defining of contemporary mentality, values and culture
system is the basic principle of worldview of nomadic culture [Ashiraliev, 2008] easiness in perception of changes so adaptation to occurring transitions is not so
painful. In current life traditional thinking system is not kept in its classical feature.
For achieving the leap in socio-cultural sphere of life activity to the traditional value
system the ratio-pragmatical approach should be used. In present historical period
conditionality of Kyrgyz people mentality is varying in accordance with distinctness
of social layer. The general population basing in villages of republic to a greater
extent is keeping the traditional thinking features; the general city part of population
is liable to faster perception of universal values; intelligentsia according to its way of
thinking is more influenced by European way of life. Along with this the most
functional parameters of traditional culture have demand; they are preserved and
develop.
From the system of universal values in the traditional system pragmatism adopted
very well because reality dictates such approach to the process of self-realization. It is
necessary to note that the question is not about to reconsider national and spiritual
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values. Changing of social look doesn’t mean spiritual and cultural regeneration of a
nation. The problem of cultural identity is in the capability of a nation to adapt
functional universal values to traditional culture system. Only in this case
individuality is not graded and at the same time there is an opportunity of selfrepresentation in existence of other cultures and societies in the period of
globalization.
In this context, dialogue should be defined as a paradigm of development, where the
interest in various options for disclosing creativity is stimulated; raising the problem
of understanding as the basis of coexistence and interaction; mechanisms and ways
of forming a spiritual climate of tolerance and mutual respect are worked out, as a
result ethno-cultural integration resulting from the phenomenon of cultural diversity
is determined [Toktosunova, 2007]. An important role in the implementation of this
strategy is carried out by cultural policy, which determines the goals, priorities and
the mechanism of action of various cultural programs. Based on this definition of
cultural policy, three areas are identified as the main ones: the cultural heritage;
cultural memory as recognition of the meaning of cultural archetypes laying the
foundations of culture and actualizing from time to time as a surge in the people's
self-awareness; cultural creativity.
The proclamation of sovereignty determined the emergence of a new start to the
development of the social structure, there was a need to create a modern model of
the social structure of Kyrgyzstan for self-identification of itself in the world
community. Accordingly, at present, it is essential that the principles of Kyrgyz
traditional thinking be broken into the practice of social reality. Without an
understanding of their own positive and negative features of national character, selfdetermination is impossible, therefore, it is necessary to designate the functional
characteristics of traditional thinking and introduce modern development criteria
that take into account the global nature of civilizational norms of life.
Conclusion
Globalization, presented as an objective tendency of the development of mankind at
the present stage, promotes the universalization of thinking and values. That is why
the challenge of the historical time is the question of self-determination of peoples,
societies and cultures. Are the Kyrgyz able to identify themselves in the world of
global transformations, are they able to maintain their ethnocultural identity and are
they able to continue the development of more than 2,200 years of their people's
history? The ideology of the Soviet state in the present has been replaced by the
ideology of globalism, proceeding from the recognition of the functional universal
values of being functional. What can become an obstacle to the universal ideology of
cosmopolitanism? The ability to adequately go through a crisis of identity and
activate the ethnocultural memory of the people. In this case, there will be an
immunity to the absolutization of universal values, which by their nature run
counter to the traditional outlook of the Kyrgyz. Specific’s of Kyrgyz mentality
reflects on following moments:
- Specificity of political consciousness. Patrimonial trait of political consciousness are
strong, they are stable on the level of sub-consciousness. That is conductive to vivid
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display of tribalism in contemporary politics. With proclaiming of sovereignty such
features got stronger.
- Social memory of soviet period is preserved strong orientation on ideology. Now
people experiencing the discomfort of its absence, and still cannot work out a new
ideology, suitable modernity.
- Unique of spiritual-cultural values system that cannot adapt the principles of liberal
worldview.
There are reflects not only ethnic specificity but very important criteria for cultural
identity. In this connection in contemporaneity is splash of new researches of
specificity of spiritual culture’s influence on determination of Kyrgyz identity. This
situation is reflection of Kyrgyz culture’s reaction on impact of globalization which
overemphasizes of universal norms of being.
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SOVYET İKTİDARININ KIRGIZ BOZKIR EKONOMİSİNE
KOMÜNİZM ÇERÇEVESİNDE YAKLAŞIMI
E BU BE KİR GÜNGÖR *

Giriş
Kırgızistan siyasi hayatında, 1917 devrimi ve 1925 Kırgızistan Özerk Sovyet
Bölgesi’nin kurulması önemli bir dönüm noktası olmuştur. Sovyet merkezi yönetimi,
1925 ile birlikte Kırgız siyasetçilerini baskı - kontrol altına aldıktan sonra, sosyalist
(Bolşevik) ekonomi modelini uygulamaya koymuştur. Bolşevik totaliter yönetimin
belirlediği, sosyalist ekonomik sistem, halk üzerinde baskıyı şekillendirme aracı
olarak kullanılmıştır. Bu açıdan Sovyet merkezi yönetiminin ekonomi politikası,
Türkistan’da Sovyet merkezi otoritesini güçlendirmenin parçası olarak gelişmiştir.
Bolşevik yöneticileri, siyasi gücün temel dayanağı olarak, ekonomiyi görmüşlerdir.
Ekonomik gücünü koruyan milli grupların, Sovyet merkezi idaresinin
güçlenmesinde, engel teşkil edecekleri açıktır. Türkistan ve Kırgız ekonomisinde,
ziraat ve hayvancılık temel üretim kaynaklarıdır. Dolayısıyla halkın elindeki bu
üretim araçlarının devletleştirilmesi, merkezi otoritenin her alanda gücünü artıracak
unsur olarak görülmüştür. Stalin bu durumu, “Devlet, nerede olması gerekiyorsa, orada
olacaktır” ifadesiyle açıklamıştır. Buradan hareketle merkezi kontrolün hâkim olduğu
tarıma dayalı, geniş ölçekli çiftçiliği ve hizmetleri ortaya çıkarma söylemi
Kırgızistan’da siyasi iktidar, Sovyet tipi iş bölümü ve merkezi planlamaya dayalı
ekonomi sıkı sıkıya bağlı hale getirilmiştir.
Komünist ideolojiyi, milletin malını sermaye yapmak suretiyle, başarıya ulaştırmaya
girişen Stalin tarafından ticarethane, endüstriyel üretim alanları, köy ekonomisinin
devletleştirilmesi ve kitleler ile mücadelenin güçlendirilmesi anlamına gelmiştir. Bu
temelden başlamak üzere bütün SSCB’de olduğu gibi Kırgızistan’da da totaliter rejim
güçlenerek, hayatın her alanını kuşatan ekonomik baskısını artırmaya başlamıştır.
Kooperatifleştirme adı verilen halkın mallarına el koyma politikası, üretimin artması,
demokrasinin gelişmesi, müreffeh, huzurlu bir yaşama ulaşmanın aracı olarak halka
sunulmuştur. Endüstrileşme ile ulaşılacak olan medeniyetin temel sermayesini ise,
halkın o güne kıt şartlarda sahip olabildiği malları oluşturmuştur. Ayrıca bu zamana
kadar Yeni Ekonomi Politikası (NEP) adı altında halkın hususi malı dolaylı olarak
devlet kontrolüne alınmıştır. Program çerçevesinde Kırgız köylüsünün ürettiği tarım
ve hayvansal ürünleri, serbest pazarın yasaklanması ile satılamaz hale getirilmiştir.
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Böylece halkın elinde kalan ürünü devlet, yok pahasına kendisine satılmasını
sağlamıştır.
1. Kırgızistan’da Hayvancılığın Devletleştirilmesi
Sovyet yönetimi tarafından 1926 – 1931 yılları arasındaki ekonomik baskının
gerekçesi burjuva, bey ve eski yönetim beylerine karşı verilen halk mücadelesi olarak
açıklanmıştır. Ekonomik baskının kurumsal dayanağı ise halkın mallarına el
konulması sonucunda kurulan, Kolhoz (Kollektivnoe hozyaystvo’nun kısaltılmış
şeklidir. Ortak Ekonomi anlamına gelmektedir.) ekonomik sistemi olmuştur.
Kolhozların dayanağı ise 1918 yılından sonra, el konulan topraklar üzerinde
kurulmuş komünlerdir (Malabaev, 1970, s. 12). 1927 yılının sonunda belirlenen
Kolhozlaştırma politikası, devletleştirmenin sebebini köy ve kışlaklarda halkı ezen
toprak ve mal sahiplerinin gücünün kırılması şeklinde açıklanmıştır.
Dolayısıylabozkır kültürü çerçevesinde örgütlenmiş Kırgız toplumu kapital olarak
değerlendirilmiştir. Aynı yıl içerisinde Bozkır hayvan bakıcılarının da
Kolhozlaştırılma çalışmaları başlatılmıştır. Çünkü köylerde yaşayan halk bu döneme
kadar genel itibari ile devletleştirilen topraklarda kontrol altına alınmıştır. Ancak
Bozkır yaşam tarzında hayvan besiciği yapan Kırgızların varlıkları, kayda dahi
geçirilememiştir. Bunların kendi başlarına hareket edebilmeleri ve bağlı oldukları
uruğ beylerinin gücü, Sovyet idaresini korkutmuş olmalıdır. Ayrıca ekonomik
olarak, Kırgızistan’da üretimin büyük çoğunluğu hayvan bakıcılığı üzerine
şekillenmiştir (Düyşemaliev, 1959, s. 7). Dolayısıyla onların mallarına el
konulmadan, Kırgız ekonomisinin yarısından fazlasına hakim olunamayacağı
anlamına gelmektedir.
Sovyet yönetimi, Kırgız halkının haklarını üst seviyede korumaya çalışan milli
aydınları sindirdikten sonra, ekonomik ve siyasi dayanağını güçlendirmek için yerel
uruğ beylerinin mal, mülk ve siyasi varlıkları üzerinde baskıya başlamıştır. Gerekçe
ise Zengin – Beylerin (Bay – manap) (Kırgız siyasi ve toplumsal yapısında Manaplık
için bakınız; Ölçekçi, 213, ss. 111 – 128) oluşturduğu sosyal ve ekonomik sınıfı
bertaraf etmek olmuştur. Ancak Kırgız Bozkırlı yaşamında yönetici kadro manap
veya sülale reislerinin Bolşevik Komünist ideoloji tarifine uyan bir sınıf
yapılanmasından, emek, iş gücü ve ürün ilşkisinden söz etmek mümkün değildir.
Çünkü Bozkır ekonomik, siyasi ve kültürel yapılanması, Rus şehirli, köylü, toprak
sahipliği, siyasi güç toplum yapılanmasından büyük farklara sahiptir. Kırgızlar
arasında işçi veya ezilen sınıf bir tarafa, benzer, kullanmaya müsait bir toplumsal
grup bulunmamaktadır. Böyle bir sınıf olmayınca, ideolojinin karşısına kanulacak
düşmen yaratma çabasına girmişlerdir. Varlıkları ellerinden alınmış, bozkırlı
Kırgızlar, milli işçi sınıfını şekillendirmek amacıyla sosyalist devrimin toplumsal
tabanı olarak değerlendirilmişlerdir. Bu sayede kendi kendine yeten halk yerine,
üretim araçları ellerinden alınarak işçi sınıfına düşürülmüş bir bağımlı toplum ortaya
çıkarma hedeflenmiştir.
1926 yılından itibaren bölgesel olarak, Bolşevikler tarafından zengin ilan edilenlerin
mallarına el koymalar başlamıştır. Ancak devletleştirmenin yavaş ilerlediğini
düşünen Stalin’in 1929 yazında hızlı kooperatifleştirme (Kolhoz) kararı yayınlanması
ile farklı bir boyuta taşınmış, 1930 yılı Ocak ayıyla harekete geçilmiştir. Alınan karara
göre kolhozlaştırmanın, aynı yılın güzüne kadar veya en geç 1931 yılı baharına kadar
402

KIRGIZ BOZKIR EKONOMİSİ

tamamlanması kararlaştırılmıştır (Dcunuşaliev, 2003, s. 152). Haziran 1930’da
Kırgızistan Bölgesel Parti kongresinde hızlı kooperatifleştirmelerin hatalı yönleri
üzerine tartışmalar yaşanmıştır. Bu konuda Y. Abdrahmanov: “Koperatif, sosyalizmin
temel yoludur. … Ancak biz bu yola girme konusunda hangi çalışmaları yaptık, o aslında
Lenin’in gösterdiği yol üzerinden gerçekleştirilmesi için nasıl bir kooperatifleştirme yolu
izlenmelidir. Bu açıdan çok fazla yanlışlıklar bulunmaktadır. (Baydildeev, 2003, s. 66)”
ifadeleri ile Stalin’in çizmiş olduğu, baskı ile halkın mallarına el koymanın doğru
olmadığı, ayrıca toplumsal ve ekonomik şartların hazırlanması gerektiğini beyan
etmiştir. Sözlerinin devamında, merkezde alınan kararlar Kırgız Bölgesel Yönetimi
altında bulunan halkın siyasi, kültür ve en önemlisi ekonomik durumu ile uygun
değildir. Ayrıca bu işin nasıl yapılacağı konusunda belirleyici ve kanuni yöntemler
belirlenmemiştir. Bu durumda, her idare kendi belirlediği düzen üzerinden
kooperatifleştirmeyi gerçekleştirecektir. Dolayısıyla bunun kargaşa, hak ihlalleri ve
suiistimallere sebebiyet vermesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Stalin’in 1929’daki kooperatifleştirme kararından önce zaten başlamış ve sürmekte
olan el koymalar için bazı kriterler belirlenmişti. Buna göre 1927 – 1929 yılları
arasında 150 – 200 büyükbaş, 300 – 500 küçükbaş hayvanı olanlar zengin, 20 – 30
büyük baş, 160 – 200 küçükbaş hayvan sahipleri hali vakti yerinde, 10 – 15 büyük
baş, 50 – 80 küçükbaş hayvan sahipleri orta zengin olarak değerlendirilmişlerdir
(Baydildeev, 2003, s. 66). Kırgız aile yapısına göre hali vakti yerinde denilen mal
sahiplerinin, iyi yaşadıklarının iddia edilmesi mümkün görünmemektedir. Uruğ –
soy ilişkisini devam ettiren bozkır coğrafyasına uygun hayat şartlarındaki bu
ailelerde akrabalık hukukunun geçerli olduğu, bu sebeple elde edilen ürünlere
akrabalar ortaktır. Soy beyinin sayılan üretime, zenginlerin mallarına el konuluyor
propagandası ile 11 bin üretim alanına el konulmuştur. Bu dönemin şartlarında 7 – 8
milyon insanın üretim aracı demektir.
1929 yılı istatistiklerine göre zengin sınıfına girenler %3 olarak hesaplanmıştır. Ancak
halkın %29’unun malına bu hukuk çerçevesinde el konulmuştur. El koymalarda
halkın elinde ne var ise alınmış, aileler evsiz, barksız ortada bırakılmak (Koyçuev,
1996, s. 265) suretiyle itaate mahkum edilmeye çalışılmıştır. Mallarına el
konulmasına rağmen kolhozlara girmek istemedikleri gerekçesi ile halkın %20’si
göçürülmüştür (Dcumanaliev, 2005, s. 251). Sürgün mahiyetinde gelişen bu durum
Kırgızistan idaresi dahilinde uygulandığı gibi, farklı ülkelere de zorunlu göçler
yaşanmıştır. Kırgızistan dışına ilk olarak 1929 yılında, zengin – bey ve Sovyet
hükümetine karşı oldukları suçlamasıyla Orenburg’a 44 aile kitlesel olarak
sürülmüştür. Sürülen ailelerin malları ile 48 kolhoz oluşturulmuştur (Malabaev,
1969, s. 187). İkinci kitlesel sürgün Ağustos 1931’de yaşanmıştır. Bu sürgünde
Kırgızistan’dan 700 aile, Güney Ukranya ve Kuzey Kafkasya’ya toplu olarak mecburi
göçe tabi tutulmuşlardır (Dcunuşaliev, 2003, s. 159). Aynı yıl 1000 – 1500 kişinin, bey
– zengin suçlaması ile bütün mallarına el konulduğu gibi, 5 yıl süre ile vatandaşlık
hukukları sınırlandırılmıştır (Baydildeev, 2003, s. 84). El koymalar, sürgünler ve
hukuki sınırlamaların kararını ünlü troyka (üçlü) mahkemeleri vermiştir. Bu süreçte
troyka mahkemeleri tarafından Kırgızistan’da sürgüne gönderilenlerden ayrı olarak,
zengin ve bey suçlaması ile % 10’u tutuklanmış, 1933 yılında aynı suçlama
çerçevesinde 5086 kişi yargılanmıştır (Baydildeev, 2003, s. 85).
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Sınıfsal olarak 85 bin Bozkırlı ailenin mallarına 1931 yılında el konulmak suretiyle
yerleşik hayata geçmeleri için zorlanmıştır. 1932 yılında aileleri ile birlikte 213 bin
Kırgız yerleşik hayata geçirilmiştir. Bu baskılar sonucunda 1931 yılına kadar toplam
3.336.000 hayvan devletleştirilerek, Kolhozlara aktarılmıştır (Altımışova, 2010, s. 55).
1927 – 1928 yılları, Kırgızistan’da yedi milyondan fazla hayvan kayıtlara
geçirilmiştir. Bu rakam 1960 yılına kadar Kırgız Sovyet hayvancılık ekonomisinin
rekor düzeyidir (Baydildeev, 2003, s. 61). Sovyet merkezi otoritesi altındaki
Kırgızistan’da, üretimin artırılacağı propagandası ile el konulan hayvancılık, uzun
süre 1928 seviyesine gelememiştir. Dolayısıyla Sovyet ekonomik sistemi, üretimi
artırmaktan ziyade, yavaşlatmıştır. Hayvanlarına el konulan halk, yerleşik hayata
geçmeye zorlanmıştır. Onların istekleri bir tarafa, Komünist parti yöneticileri, 1931 –
10 bin, 1932 – 30 bin, 1933 – 22 bin, 1934 – 23 bin aile yerleşik hayata geçirmeyi
planlamışlardır. El konulan halkın topraklarına kurulmuş Kolhozlara
yerleştirilmişlerdir. Ancak alışık olmadıkları şekilde yaşamaya zorlanan halkın
büyük bir kısmı, yerleştirildikleri yerleri terk etmişlerdir. Büyük çoğunluğu
kurtuluşu Doğu Türkistan’a kaçmakta bulmuştur (Asankanov, 2003, s. 294). Baskı ve
şartlar oluşturulmadan gerçekleştirilen kolhozlaştırma üretimin azalmasına, halkın
açlığa düşmesine sebep olmuştur.
2. Bozkır Ekonomisi ve Komünist (Bolşevik) Yaklaşım
Bolşeviklerin uygulamaya koydukları Komünizm anlayışının halk açısından ne
derece sakıncalı ve hatalı olduğu kısa sürede kendisini bölgede yaşanan açlık (1929 1933) açıkça göstermiştir. İdare bu durumu komünist ekonomi teorisyenlerinin
somut yaşama uymayan teorileri ile yönetmeye çalışmıştır. Sovyet döneminin önde
gelen Kırgız ekonomi teorisyeni K. Djunuşev, Kırgızistan’da ihtilale kadar ürün –
para ilişkisinin ortaya çıkışını ve Kırgızistan’ın iç koşullarını kapitalist düzen olarak
nitelendirmiştir. Kırgız bozkırlı veya yarı bozkırlıların, hukuki anlamda özgür
olmaları kapitalizmin var olduğuna dayanak olarak sunulmuştur. Çünkü yerleşik
feodal sistemde var olan toprak sahipliği ile onları ilişkilendirmek mümkün değildir.
Bu durum için yaşam şeklinde bulunması gereken koşullar mevcut değildir.
Dolayısıyla büyük hayvan sürülerini besleme işini gerçekleştiren çobanların
emeğinin akraba hukuku çerçevesinde olduğu görmezden gelinmiştir. Böylece
yetiştirilen hayvanlar ürün, gerçekte ürünün sahipleri (ortakları) olanlar ise işçi
olarak algılanmıştır. Hayvanın büyümesi işinin asıl temelini, hayvan kendisi
yapmaktadır. Büyümesini sağlayan gücü de herhangi bir toprak, fabrika sahipliği
değil, milletin veya Kırgız toplum yapısı içerisinde değerlendirilirse, uruğun ortak
malı olarak kabul edilen, otlaklar oluşturmaktadır. Bu şartlarda her hangi bir sınıf
ortaya çıkamayacaktır. Dolayısıyla ücretlendirme olmadığı için kapitalizm şartlarının
oluşması mümkün görünmemektedir.
Djunuşev, “geçim kaynağı olarak, az sayıda hayvana sahip olanlar veya hiç hayvanı
bulunmayan göçebeler, üretim araçları yeterli olmadığı için büyük sürülere sahip, zengin
kişilerin yanında çalışmak suretiyle hayatlarını kazanmaktadırlar. Böylece ihtiyaç duydukları
sermayeyi üretmişlerdir. Bu şekildeki iç şartlar içerisinde kapital sistem ortaya çıkmıştır
(Dcunuşev, 1965, s. 14).” değerlendirmesi ile Kırgız kapitalizminin kaynağını
açıklamaya çalışmıştır. Ayrıca, “Kırgızlarda ihtilalden önce hayvan, sermayenin temel
kaynağı olduğu için işletim ücretlendirmesinin aracı niteliğinde olmuştur. İşte biz bu sebeple
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serbest sermayenin (kapitalizm) Kırgız göçebe hayvancılıkla uğraşanlardan çıktığı fikrini
savunmaktayız (Dcunuşev, 1965, s. 15).” K. Djunuşev bu açıklamaları ile
Kırgızistan’da kapitalizmin yerel teorisini açıklamaya çalışmıştır. K. Djunuşev’e göre
Kırgız çoban ekonomi ve toplumunda kapitalizm; Bozkır hayvancılık ekonomisi,
kapitalizmin oluşmasını sağlamıştır. Sovyet yönetimi tarafından çobanların çalışma
gücünün ücretlendirilmesi pozitif yönde değiştirilmiştir. Kırgız bozkırlıları – hayvan
yetiştiricileri hukuki olarak, özgürdürler. Self hukuk sistemi yoktur. Hukuksal
olarak, serbest çalışma koşulu, emeği kiralamayı ortaya çıkarmıştır. Çobanlar, iş
güçlerini kiralamaya dönüştürmüş, bu sebeple onlar işçi sınıfına girmişlerdir.
Hayvan sahibi olan uruğ beylerinden milli burjuvazi doğmuştur. Çoban ekonomisi
faaliyet alanının genişlemesi, kapitalistleşmesi ve siyasi gücünü artırması sonucunda,
Kırgız köylerinde sınıf mücadelesinin büyümesine sebep olmuştur (Dcunuşev, 1965,
ss. 15 - 120).” şeklinde açıklanan koşullarda gelişme imkanı bulmuştur.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, çoban yaşam tarzında, yazılı hukuki ilişkiler veya
kanun gibi bir anlayış bulunmamaktadır. Bozkırlı boy siyasi örgütlenmesinde
ilişkilerin, merhaleli olarak, akrabalık ve uruğ töresi çerçevesinde şekillendiği açık
bir şekilde bilinmektedir. Her bir birim aile, soy, uruğ çerçevesinde birbirine
hiyerarşik olarak bağlıdır. Dolayısıyla özgür hukuka sahip çoban yoktur. Ferdi
özgürlük akraba hukuku ve töreye bağlıdır. Birimler yukarıdan aşağı ve aşağıdan
yukarıya karşılıklı olarak birbirinden sorumludurlar. Bu sebeple uruğ beyi, yoksul
aile veya ferdi ile daima ilişki içerisinde bulunmak zorundadır. Yoksul çobanın, çiftçi
toplum yaşamından farklı olarak, ekonomik bakımdan tek başına kendinin ve
ailesinin ihtiyaçlarını, ağır doğa şartlarında sağlaması mümkün değildir. Çobanın
bozkır yaşam şartları içerisinde, uruğu ile ilişkilerini kesmesi veya karşı pozisyon
alması mümkün değildir. Bu, ataerkil ve çoban üretim şeklinin temel özelliğidir. Bu
sebeple çobanlar, Sovyet iktidarı hakim olduğu sırada, kendi emeklerini hayvan
sahiplerinin üretim araçları olarak satmamışlardır. Çünkü üretim ve ürün akrabalık
hukukuna dayalıdır. Bu durum bey veya reis için de geçerlidir. Dolayısıyla zaten
ortaktır. Çobanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadırlar. Ancak Sovyet
yönetimi, bu durumu görmek istemeyerek, herkesin köle olduğu bir çerçeveye
oturtmaya çalışmıştır.
Diğer bir Sovyet ekonomisti B. Baybulatov emekçileri – ırgatları, tarım işçilerini ve ev
hizmetçilerini iki gruba ayırmak suretiyle: “Irgatlar, çobanlar ve diğerleri hiçbir
ekonomik değer sahibi olmadan, zenginlerin sahipliğinde ev hizmetlerinde çalışıyorlardı.
Irgatın durumu katlanılamaz bir haldeydi. Zengin onu nerdeyse dayakla çalışmaya zorluyor,
aç bırakıyor, kışın kar altında, yazın yağmur altında zenginin yırtık giyecekleriyle yalın ayak
bir durumdaydı. O, kendi ailesiyle birlikte zenginin üretimine yarı köle olarak katılıyordu.
Irgatlığın durumu, köy işçi ekonomi sınıfını meydana getirmektedir. Bu durum, Kırgız çoban
köylerindeki kapitalizmin varlığını kanıtlayan örneklerden biridir (Baybulatov, 1958, s.
65).” şeklinde sınıflandırmış, Bozkır yaşamında kapitalist öğelere dayanak bulmaya
çalışmıştır. Kırgızistan’da Sovyet yönetimi kurulduğu sırada, tarımsal ekonomi
üretiminde çalışanların, ev hizmetçilerinden çobanlara kadar herkesin köy işçiliğinin
içine katılması, özellikle tarım işçilerinin sayısını, alanını genişletmek amacıyla yapay
değerlendirmedir. Ancak ırgatlık ve Kırgızların göçmen yaşamı, XIII, XIV ve XV.
yüzyıllarda kalmıştır. K. Marx’ın: “Bir zenci, bir zencidir. Ancak belirli koşullar altında
bir köle durumuna gelir. Bir pamuk eğirme makinesi, pamuk eğirme makinesidir. Ancak
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belirli koşullar altında, sermaye durumuna gelir. Bu koşullardan koparıldı mı, artık sermaye
değildir, tıpkı altının kendi kendine para olmaması ya da şekerin, şeker fiyatı olamaması
gibi.... Sermaye de bir toplumsal üretim ilişkisidir. Bir burjuva üretim ilişkisi, burjuva
toplumunun üretim ilişkisidir (Marx, 1849, s. 40).” ifadelerine göre emek, kendi kendine
kapital olamaz, başka bir etki, o emeği (kendi) belli amaç için kullanır ise kapital
olur. Ayrıca kapital toplumsal üretim ilişkisidir ve üretim tarihsel ilişki ile
açıklanabilir. Kırgız bozkır kültür tarihinde sınıflardan oluşan bir toplum yapısı söz
konusu olmamıştır.
Dolayısıyla “bir çoban çobandır”. Çoban sadece belirli tarihi, toplumsal ve üretim
ilişkileri sonucunda sermayeye dönüşebilir. Bu durumda yukarıdaki önermede
olduğu gibi Sovyet yönetiminin ilk dönemlerine denk gelen Kırgız ekonomik ve
toplumsal yaşam şartlarında, kapitalist sistemin ortaya çıkması mümkün olmadığı
gibi XIX. – XX. yüzyıllarda Rus çarlık etkisine rağmen, yaygın sistemsel denge
değişimi yaşanmamıştır. Çoban, zenginin sürüsünü belirli bir maaş veya ücret
karşılığı değil, akraba hukuku içerisinde ortak (sahip) olduğu sürüyü üretmiş,
emeğini kiraya vermemiştir. K. Marx’a göre çalışma gücü, ne zaman (pazarlanabilir)
ürün olarak ortaya çıkarsa, kapitalizm var olur. Ayrıca bilindiği üzere kapitalizm,
halkın bütün üretiminin satış ve alış olarak sermayedarların eline geçmesi
durumudur. Kırgız Sovyet ekonomi teorisyenleri, “çobanların, mal sahiplerinin elinde
çalışma gücü olarak serbest hukuk ve serbest ekonomi içerisinde ürün (Dcunuşev, 1965, s.
14)” olduklarını düşünmüşlerdir. Ataerkil göçebe yaşamında, çobanın mal sahibi
olması mümkündür. Ancak coğrafi şartlar ve kültür, kan bağı ile oluşmuş akrabalar
halkasının dışında, kendi başına (şahsi) mal sahipliğini zorlaştırmıştır. Sovyet
ekonomistlerinin merkeze aldığı özgür çobanın, kolektif üretimi zorunlu kılan
coğrafyada hayvanların tüm ihtiyaçlarına cevap vermesi mümkün değildir.
Dolayısıyla Kırgız bozkır hayvan ekonomisi akraba hukuku çerçevesinde zaten
kolektif özellik taşımaktadır.
Diğer taraftan, yoksul – fakir kişinin, kendi akrabalarından ayrılması yaşam şartları
gereği pek mümkün değildir. Akraba hukukuna dayalı çoban toplumunda bey,
çobanı özgür bir iş gücü, emeği pazarlanacak bir çoban (işçi) olarak değil,
kollanması, korunması ve temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği üretim araçlarının ona
ücretsiz olarak verilmesi gereken fakir akraba ortak olarak yanına almakla
mükelleftir. Bilindiği üzere kapital sitemde, mal sahibinin istediği gibi satabilme
imkânına sahip olduğunda çalışma gücü, ürün halini alabilir. Dolayısıyla mal sahibi
çalışma gücünü, elinden çıkarmak istediğinde, bir emtia olarak satabilirse ancak
emek iş gücü kullanılan, sermaye halini alır. Ancak bey akrabası olan çobanı,
Ataerkil çoban toplum yaşamında ne satabilir, ne de istediği gibi kullanabilir
((Kardeş) Atsan atılmaz, satsan satılmaz, et tırnaktan ayrılmaz). Görüleceği üzere
bozkır yaşam şartlarının yanı sıra, akrabalık hukuku bunu engellemektedir. Bu
bağlamda, dönemin şartlarına göre Kırgız toplumunun yarısından fazlasının çoban
toplum-ekonomisine sahip olduğunu düşünürsek, uruğ beyleri kapital bir özellik
taşımamışlardır.
Sovyet yönetimi, gerçek dışı teoriler ile halkı sakinleştirme girişimlerinin yanı sıra,
ortaya çıkan başarısızlığı örtmek için kendisine engel olarak gördüğü milli kadrolara
ve geleneksel siyasi düzene karşı bir koz olarak kullanma yoluna gitmiştir. Yaşanan
sürecin sonunda halkın düştüğü açlık durumunu milli aydınların ve beylerin üzerine
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yıkmaya çalışmıştır. 1933 yılında başlayan siyasi baskı ve tutuklamalarda
kollektifleştirme politikasına karşı muhalefet, öne çıkan suçlamalardan birisi olarak
kullanılmıştır. Ancak işin aslı zengin – bey suçlaması ile hayvan ekonomisini ayakta
tutan beylerin, Kırgızistan dışına sürülmeleri ve halkın hayvanlarına el konularak
kooperatiflere devredilmesi ve hayvan bakımında gerekli önlemlerin alınmaması
şeklinde gelişmiştir.
Sonuç
Sovyet idaresinin bozkır ekonomisi ve siyasi düzenini kontrol altına alma girişimleri
1926 – 1929 ve 1930 – 1933 yılları olmak üzere iki evreye ayırmak mümkündür.
Birinci evrede kısmen yumuşak politikalar takip edilirken, ikinci evre, totaliter ve
baskı süreçleri ile yönetilmiştir. Bolşevik Komünist sistem, bozkır ekonomik emek
üretimine, komünizmi ortaya çıkaran yerleşik ve sınıflı toplum ekonomi
çerçevesinde yaklaşmıştır. Oysa Kırgız bozkır ekonomisi kolektif akraba hukuku
çerçevesinde şekillenmiştir. Buna rağmen Sovyet yönetiminin merkezi gücünü
artırmak amacıyla komünist ideolojiyi, komünizmin temeli olan kolektif çalışma
ekonomisine karşı kullanmıştır. Bozkır coğrafyasının gereklerine göre kolektif olarak
kurulmuş akraba ekonomisini, suni ve gerçeğe aykırı teoriler ile bozmuştur. Hayvan
bakımı için görevlendirilenler, ellerinden alınan kendi hayvanlarının bakıcısı haline
getirilmişlerdir.
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MÜTAREKE DÖNEMİNDE İSTANBUL’DA BEYAZ
RUSLAR VE YEMEK KÜLTÜRÜNE OLAN ETKİLERİ

ÖZGE SAMANCI *
M ARİ E HEL EN E SA UN ER-L EROY * *

Osmanlı devletinin siyasi bir çıkmazın içine sürüklendiği 1918 ve 1922 yılları arasını
kapsayan Mütareke dönemi, özelikle İstanbul için siyasi olduğu kadar derin
toplumsal bir dönüşümün yaşandığı bir zaman dilimidir. İtilaf devletlerinin işgali
altında İstanbul, bu dönemde işgal güçlerinin yarattığı nüfus hareketliliği dışında
çok sayıda göçmeni de barındırmıştır. Balkanlar ve Rumeli’den, savaşlar sebebiyle
İstanbul’a göç edenlere ilave olarak, Rusya’da 1917 devriminden sonra, Bolşevik
rejiminden kaçarak İstanbul’a sığınan Çar yandaşları “Beyaz Ruslar” kentte önemli
bir göç dalgasını oluşturmuştur. Farklı zamanlarda gelip, farklı sürelerde kalan ve
genel olarak kalış süreleri İstanbul’da az olan Beyaz Rusların sayısı kaynaklara göre
farklılık gösterir. Transit bir göç dalgası yaratan, sayıları 150.000-200.000 kişi olarak
ifade edilen Beyaz Ruslar farklı sosyal sınıflara mensuptur. Beyaz Rusların kentte
kaldıkları 15-20 yıl süresince İstanbul’un toplumsal ve sosyal yaşantısında, özellikle
eğlence ve yeme-içme kültüründe çok önemli bir iz bıraktığı birçok yayında yer
almaktadır. Aslında göç çalışmalarında yer aldığı üzere Beyaz Rusların İstanbul’da
kaldıkları süre transit bir göç dalgasıdır. Bu süre gerçekte, göç edenlerin göç ettikleri
topluma derin bir etki yaratması için çok kısadır. Bu araştırmanın sorunsalını işte bu
nokta oluşturmaktadır. Sayıları az ve kalış süreleri sınırlı da olsa Beyaz Rusların
Türk mutfak kültüründeki etkisi günümüze kadar, toplumsal hafızada nasıl ve
neden oldukça canlı bir yer tutmuştur.
Mütareke Dönemi İstanbul’unda Beyaz Ruslar
Ekim 1917’de Çarlık Rusya’sının Bolşevikler tarafından devrilmesiyle İstanbul, Rus
mültecilerin akınına uğramaya başlamıştır. Rus mültecilere “Beyaz Ruslar”
denmesinin sebebi büyük çoğunluğunun iç savaş sırasında Çarlık yanlısı Beyaz Ordu
mensubu olmalarıydı. Kente ilk olarak 1919’da Bolşevik rejiminden kaçan, aralarında
zengin olup göçle birlikte zaman içinde imkânları azalarak fakir ve zor bir hayatla
karşı karşıya kalan Rus aristokrat ve seçkinleri akın etmiştir. Kasım 1920’de
Kırım’dan Beyaz Ordu askerleri işgal altındaki payitaht İstanbul’a gelmiştir ve
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ardından her sınıf ve her mesleğe mensup Bolşevik rejimine muhalif Ruslar
(Metinsoy, 2014, s. 61; Deleon, 1994, s. 178). İşgal döneminde İstanbul her ulusun, her
sınıfın temsil edildiği çok renkli, kendi içinde zenginlik, fakirlik gibi tezatlıkları
barındıran kozmopolit bir kent görünümü sergilerken, bu tabloya Rus mülteciler de
eklenmiştir. Beyaz Rusların Osmanlı topraklarına sığınmalarının temel sebebi
öncelikle İstanbul’un ulaşılabilecek en yakın ve emin büyük merkez olması ve aynı
zamanda göç edebilecekleri alternatif ülkelerdeki mülteci akınını kısıtlayan katı
kurallar olmuştur. Ayrıca İstanbul’daki İtilaf devletleri Beyaz Rusların Osmanlı
topraklarına ulaşmasında önemli ve aktif rol oynamışlardır. Bunların yanında Rus
Ortodoks cemaati için İstanbul’daki Patrikhane bir cazibe oluşturmuş olabilir.1
Dönemin yazılı kaynaklarına göre işgal altındaki İstanbul’da çoğu yardıma muhtaç
durumda olan mültecilerin arasında en başta Ruslar gelmektedir (Johnson, 1995, s.
178). İstanbul’dan transit geçen Rus mültecilerin sayıları 150.000 veya 200 000 kişiyi
bulmuştur. Gelen Rusların büyük bir bölümü İstanbul’dan geçerek Hadımköy’de,
Gelibolu’da, Doğu Trakya’da, İstanbul’da ve Adalar’da müttefiklerin kontrolündeki
alanlarda kendileri için hazırlanmış olan kamplara gitmişlerdir. Kırım’ın
boşaltılmasıyla göçün hat safhaya ulaştığı tarihte İstanbul’daki sürekli Rus mülteci
sayısını 30 000- 40 000 olarak tahmin ediliyordu (Dumont, 1996, s.179). Amerikan
bilim adamlarının 1920’li yılların İstanbul’uyla ilgili yaptıkları bir tür alan çalışması
olan ve Türkçesi İstanbul 1920 adıyla kitaba göre yoksul Rus mültecilerine birçok
kurum iskân, yemek, eğitim, istihdam, sağlık, dini ve manevi destek ve hatta eğlence
alanlarında yardım etmiştir. İlk senelerde başta Fransızlar olmak üzere Rus
Kuruluşları, Amerikan Kızıl Haç örgütü, İngilizler, Ermeni Ulusal Yardım Örgütü,
Rum Merkez komitesi, Türk Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Dâhiliye Nezareti gibi
kurumlar yardım etmiştir (Johnson, 1995, ss. 184-185). Rus mültecilerle ilgili en
başlıca sorun istihdam meselesi olmuştur. 1922 yılında Rus komitesi tarafından
yürütülen bir araştırmaya göre 20 000’i erkek, 6 000’i kadın olan İstanbul’daki kayıtlı
28 000 Rus mültecinin bir kısmı kent çevresindeki tarım işletmelerinde iş bulmuş;
büyük bir kısmı işsiz kalarak kaçakçılık gibi gayr-i meşru yollarla para kazanmaya
yönelmiştir. Rus mülteciler içinde Çarlık rejiminin eski memurları, öğretmenleri,
sanatçıları, mühendisleri ve askerleri ise farklı alanlarda iş bulmaya veya kurmaya
yönelmiştir. Otomobil tamirciliğinden, fotoğrafçılığa, taksi şoförlüğüne kadar geniş
bir yelpaze de çalışan beyaz Rusların en girişimci olanları kentteki yeme-içme ve
eğlence sektörüne atılmışlardır (Dumont, 1996, ss. 182-184). Konu hakkında yazılan
birçok kaynakta İstanbul’da Beyaz Rusların getirdiği yeni rüzgârın etkisinin 1940’lı
yıllara kadar sürdüğü belirtilmiştir. 1923 senesine kadar dalga dalga gelen Rus
göçmenlerin çok büyük bir bölümü Cumhuriyet sonrası başka ülkelere göçmüştür.
1920-1924 yılları arasında Beyaz Rusların Beyoğlu’nda (Taksim-Tünel-TarlabaşıGalata) açtıkları kabareler, pavyonlar, lokantalar aracılığıyla İstanbul’daki
varlıklarını en belirgin şekilde hissettirdiği birçok yazar tarafından dile
getirilmektedir (Deleon, 1994, s. 179).
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Mütareke Yıllarında İstanbul’un Sosyal ve Kültürel Durumu
Beyaz Rusların göç ettiği yıllar, İstanbul’un siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel
anlamda çok sesli bir yapıda bulunduğu bir dönemdir. İşgal kuvvetleri siyasi
bakımdan Mütareke Döneminde kentte etkin bir rol üstlenmiş, siyasal hayatta hâkim
en güçlü unsur haline gelmiştir. İstanbul, Mütareke Dönemi’nde yaşanan göçler,
mülteci akınları, işgal güçlerinin varlığı gibi sebeplere bağlı olarak yoğun bir nüfusa
ev sahipliği yapmak zorunda kalmıştır. Bilge Criss, 1920 anketinden yola çıkarak,
1920’de İstanbul’un nüfusunu, 560.434 Müslüman, 384.689 Rum, 118.000 Ermeni ve
44.765 Yahudi ile yabancı ve Levantenlerinde içinde yer aldığı 1.200.000 kişi olarak
vermektedir (Criss, 2014, s. 39). Mevcut yapısıyla geleneksel olarak zaten kozmopolit
ve çok kültürlü olan İstanbul, savaş ve Mütareke yıllarında, bazıları daimi, bazıları
geçici olarak şehre gelen farklı kültürlerden çok sayıda insana da ev sahipliği
yapmıştır. Bu kalabalıklar, bir taraftan İstanbul’un nüfusunun ve buna bağlı olarak
ihtiyaçlarının artmasına neden olurken diğer yandan şehirde yoğun bir nüfus
hareketliliği yaratmıştır. Bu kalabalıkların her biri başlı başına çözülmesi gereken bir
sorun teşkil ederken, şehrin yoğun nüfusu, iaşe, konut, bulaşıcı ve salgın hastalıklar,
kıtlık, pahalılık, karaborsa, yolsuzluk, hırsızlık, kumar, fuhuş gibi mücadele edilmesi
gereken birçok farklı problemi de beraberinde getirmiştir (Doğan, 2017, s.13).
Mütareke Döneminde kültürel anlamda İstanbul’da ikili bir hayat sergilenmekteydi.
Bir yanda 1850’li yıllardan itibaren Avrupai bir mimari çehreye kavuşan ve
beraberinde Batı tarzı tüketim kalıplarını da getiren özellikle Pera bölgesinin temsil
ettiği zenginlik ve sefahat; öte yandan savaş yıllarının ardından yoksul ve yorgun
düşmüş kozmopolit bir kent nüfusunun Balkan ve Rus mültecilerle paylaştığı
fakirlik ve yoksulluk. İlki 1868’de yayımlanan İstanbul’da Galata ve Pera’da faaliyet
gösteren işletmelerin isim ve adreslerini listeleyen yıllıklara (Annuaire Oriental) göre
1868’den 1893’e kentte alafranga tarzda yiyecek-içecek işletmelerinin sayısı zaman
içinde artmıştır. Örneğin 1868-69 yılında Pera ve Galata’da 20 kafe, 9 restoran, 5
pastane bulunurken, 1893 yılına ait yıllığa göre aynı semtlerde 25 brasserie, 41 kafe, 5
kafe-concert, 25 restoran bulunmaktadır (Samancı, 2015, ss. 246-247). 1922 senesine ait
Annuaire Oriental’e göre ise İstanbul’da yine ağırlıklı olarak Pera ve Galata
bölgesinde bulunan restoran sayısı 174’e, alafranga pastane sayısı 34’e, brasserie sayısı
105’e, kafe ve cafe-concerts sayısı 125’e yükselmiştir (Rizzo, 1922). İstanbul 1920’de yer
alan bilgilere göre Mütareke dönemi İstanbul’unda kentin hemen her semtinde
birahaneler mevcuttur. Hemen hemen her etnik cemaatin işlettiği bu birahaneleri
çoğunlukla Rum halk işletir. Bu birahanelerin bir kısmı özellikle Galata ve Pera’da
bulunanlar, müzik ve dansın olduğu, fahişelerin mesleklerini icra ettiği kötü şöhretli
ucuz yerlerdir. Sur içi bölgesinde ve Boğaziçi köylerindeki birahaneler ise daha temiz
ve daha kalitelidir. Bu mekânlarda çoğu zaman orkestra vardır ve saygın kişilerin
uğrak yeridir (Johnson, 1995, s. 226). Savaş ve Mütareke dönemi İstanbul’unda, kente
gıda iaşesinde yaşanan sıkıntılar sonucunda, sıradan halk yokluk ve açlık ile
mücadele ederken, İstanbul aynı zamanda yukarda sayıları listelenen lüks restoran,
kafe ve otel mutfakları aracılığıyla seçkin bir mutfak anlayışına da sahne olmuştur.
Bu zıtlıklar tablosu dönemin romanlarında, gezi notlarında ve hatta yemek
kitaplarında karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu olan bu mutfak kültürü ikilemi
Mütareke yıllarında İstanbul’da yayımlanmış yemek kitaplarına da yansımıştır.
Örneğin 1918 yılında yayınlanan Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası ile ilk baskısı 1920
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yılında gerçekleşen Aşçı Mektebi, Tanzimat döneminden itibaren İstanbul’da
şekillenen zengin bir mutfak anlayışını alaturka ve alafranga yemek tarifleri
aracılığıyla sergilerken; 1919 yılında İstanbul’da Hüseyin Hüsnü tarafından
yayımlanan Etsiz Yağsız Tecrübeli Yemekler adlı yemek kitabı dönemin yokluk ve
ekonomik sıkıntılarının şekillendirdiği yemek alışkanlıklarını yansıtır (SamancıDoğan, 2016, s. 16). Sadelik ve lüksün zıt bir şekilde bir arada bulunduğu bu dönem,
İstanbul mutfağında kalıcı izler bırakmıştır. Gıda temininde yaşanan sıkıntılar
sebebiyle geleneksel İstanbul mutfağında itibarı az olan patates, bulgur gibi
yiyeceklerin kullanımının arttığı bu dönem, aynı zamanda 1880’lerden itibaren
İstanbul seçkinlerinin tanıştığı Fransız mutfağı kökenli alafranga lezzetlerin
yaygınlaştığı bir zamandır. Mütareke yıllarında, işgal kuvvetleri Batı’ya özgü
tüketim örüntülerini özendirirken, sosyal hayatta yaşanacak değişimler konusunda
en az onlar kadar etkili olan Rus mültecilerdir (Toprak, 1994, s. 21).
Beyaz Rusların getirdikleri yenilikler üzerine
İşgal altındaki İstanbul’a büyük kalabalıklar halinde gelen –büyük çoğunlukla
erkekten oluşan-2 Ruslar, bir taraftan şehirde hüküm süren sefaletin daha da
artmasına sebep olurken diğer taraftan sosyal hayata getirdikleri yeniliklerle renk
katmış ve sefahat içinde yaşayanların hayatlarını daha da keyifli hale getirecek işler
yapmışlardır (Toprak, 1994, s. 21). Eğlence yerlerinde Ruslar, İngiliz, Fransız ve
İtalyan askerlerinden oluşan müşterilerine ülkelerinde görmedikleri kabare ve
barlarda hizmet vermişlerdir. Zengin müşterilere hizmet veren Avrupai tarzda yeme
içme mekânlarının sayısının 19. yüzyılın sonlarından itibaren arttığı kentte, Beyaz
Rusların da açtığı lokanta, bar ve eğlence yerleri aracılığıyla Fransız tarzı mutfak
anlayışını yansıtan “alafranga” tüketim alışkanlıkları ve sofra adabı İstanbul’da
yaygınlaşmıştır. Rus mültecilerin İstanbul yeme-içme dünyasına olan katkıları
dönemi anlatan birçok çalışmada özellikle dile getirilmiştir. Barların yanı sıra Ruslar
pek çok lokantada da görev almış veya işletmeciliğini yapmışlardır. 1921 yılından
sonra Rus lokantaları İstanbul’da çok yaygınlaşmıştır (Sperco, 1989, s. 91). Galata ve
Pera’da bulunan barlar ve lokantalarda Rus kadınların garsonluk yapması
İstanbul’da halka açık yerlerde kadınların hizmet vermesi yeniliğini getirmiştir
(Georgeon, 1996, s. 88). Lokantaların yanı sıra Rusların etkin olduğu bir başka sektör
de pastaneler olmuştur.
Beyaz Rusların mülteci olarak İstanbul’da yaşamlarını sürdürme mücadelesinde
yaptıkları işler Jak Deleon, Zafer Toprak, Bülent Bakar’ın çalışmalarında ayrıntılı
olarak yer almaktadır. Bu çalışmalarda öne çıkan, Beyaz Rusların özellikle
İstanbul’un eğlence hayatına getirdikleri hareket ve yeniliklerdir. Müzik, içki ve
dansın, hatta kentin arka sokaklarında esrar, kokain ve fuhşun mimari olarak Beyaz
Ruslar resmedilir bu çalışmalarda. Aslında savaş ve işgalden yorgun düşmüş, farklı
ulustan gelen bekâr askerlerin bulunduğu bir başkentte müzik, dans ve içkinin ve
hatta fuhşun talep görmesi çok da şaşırtıcı değildir.
Beyaz Rusların lokanta ve restoran sektörünün İstanbul’da gelişimine dair olumlu
katkıları günümüze kadar çok canlı bir şekilde aktarılan bir söylem olmuştur.
İstanbul’un Levanten kökenli bir sakini olan Willy Sperco’nun anılarına göre 1921 ve

2

Dumont’un (1996) verdiği rakamlara göre üç erkeğe bir kadın (s. 179).
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1924 yılları arasında İstanbul’da Rus restoranları moda olmuştur. Yabancılar,
Levanten ve Türk müşterilerin gittiği bu lokantalar Beyoğlu’nda on iki adettir.
Hollanda elçiliğinin karşısında Le Grand Cercle Moscovite (Büyük Moskova Kulubü),
Galatasaray’ın yanındaki bir sokakta Kievski Ugolok, Petrograd pastanesi, Turquoise
ve Kit-Kat lokantaları... (Sperco, 1989, ss. 91-92). Ayrıca Maxim lokali, Medved, RoseNoire, Splendid, Cherezade, Sarmatov ve Dore diğer ünlü bar, lokal ve lokantalar. Le
Grand Cercle Moscovite 1925 yılında George Karpitch tarafından satın alınmış ve
sahibinin adıyla açılmıştır. 1922’de Fransız bir işletmeci tarafından açılan La Régence
daha sonra Mihail Mihailoviç tarafından devralınmış ve Turquoise adıyla açılmıştır.
Daha sonra 1932 yılında Rejans adıyla hizmet edecektir (Bakar, 2012, s. 178). Beyaz
Rusların yiyecek içecek sektöründe çalıştığı veya girişimci olduğu 1921-1922
yıllarında İstanbul’da restoran, kafe, pastane ve birahane (brasserie) sayısı yüksektir.
1921 ve 1922 yıllarına ait ticari yıllıklara göre sadece bir yılda ağırlıklı olarak Pera ve
Galata semtlerinde İstanbul’daki pastanelerin sayısı 15’den 34’e, restoranların sayısı
89’dan 174’e, “brasserie”lerin sayısı ise 56’dan 106’ya yükselmiştir (Doğan, 2017, ss.
202-203). Ancak başka kaynaklara göre 1920’li yıllarda sayısı 270 olan lokantaların
çoğu gayr-i Müslimler, en çok da Rumlar tarafından işletilmekteydi: 170’i Rumlar,
35’i Türkler, 13’ü Ermeniler ve sadece 30’u Ruslar tarafından işletilmekteydi
(Johnson, 1995, ss. 226-227).
Beyaz Rusların Türk Mutfak Kültürüne Etkisi: Görünenin Ötesinde
Rusların işlettiği restoran, bar ve pastaneler 1850’li yıllardan itibaren Pera’da
açılmaya başlamış olan alafranga bir servis şekli ve menüsüyle hizmet eden
işletmelerle benzerlik gösterir. Bu bağlamda Beyaz Rusların 1920’li yıllarda lokanta
ve eğlence yerleriyle İstanbul’a getirdikleri yenilikler kısıtlıdır. Toplumda –en
azından seçkinler arasında- Avrupai tarzda işletilen mekânlar için yeni oluşmaya
başlayan bir alışkanlık ve/veya talep zaten vardır. Belki de Beyaz Rusların işlettiği
lokanta, kabare ve pastanelerde en büyük cazibeyi servis yapan zarif Rus
hanımlarıdır. Müzik, eğlencenin eşliğinde kadın-erkek bir arada sosyalleşme sunan
bu mekânlar hafızalarda ve edebiyatta derin bir iz bırakmıştır (Bakar, 2012, s. 176).
1932 yılında Beyoğlu’nda açılan Rejans işte bu nostaljiyi devam ettirmiş; Cumhuriyet
yıllarında sayıları azalan diğer Levanten ve Gayr-i Müslimlerin açtığı lokantaların
unutulmasıyla Türk restoran tarihinde bir dönüm noktası olarak algılanmıştır.
Hafızalarda önemli bir yer edinen diğer Rus lokantası Karpiç’tir. 1928’de Atatürk’ün
isteğiyle “örtüleri, peçeteleri ve çatal bıçağı her serviste değişen asri bir lokanta”
olarak Ankara’ya taşınmış olan Karpiç uzun yıllar Ankara bürokrasisine hizmet
etmiştir. Karpiç Ankara’da alafranga servis ve menüyle hizmet eden ilk modern
restoran örneği oluşturmuştur (Kaynar, 2010, ss. 58-59).
Rusların açtığı restoran ve pastanelerin bazıları varlıklarını Mütareke Dönemi
sonrasında devam ettirmiş Borç çorbası, Rus salatası, gibi birkaç Rus yemeği de o
günlerin bir anısı olarak bugün hala geleneksel Türk mutfağını yansıtan yemek
kitapları ve menülerde devam etmiştir (Ertürk, 1985, ss. 11-20). İstanbul’da açılan
Rus lokantaları, barlar ve pastanelerin yerel yemek kültürüne sarı votka, ponçik,
piroşki, Kafkas usulü şaşlık, kuzu Karski, piliç Kievski, borch çorbası, boeuf
stroganoff, Rus salatası (aslen Salade Olivier) gibi lezzetler kazandırdığı dönemi
anlatan kitaplarda yer almaktadır. Aslında bu yemeklerden bazılarının – boeuf
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stroganoff, piliç Kievski, Rus salatası gibi- 19. Yüzyılda Fransız Mutfağından
etkilenen aristokrat Rus mutfağına ait örnekler olması kendi içinde irdelenmesi
gereken başka bir konuyu oluşturmaktadır (C. Cheremeteff, 2003, s. 14) Tüm
bunların yanı sıra esas olarak Beyaz Rusların İstanbul yemek kültürüne en önemli
katkısı, ailece veya eğlenmek için dışarıda yemek yeme alışkanlığını
yaygınlaştırmalarıdır. Bununla beraber 19. yüzyıldan beri tanıtılmaya çalışılan,
büyük ölçüde toplumun elit kesimiyle sınırlı kalan alafranga sofra adabını,
sundukları yüksek kalitede servis ile toplumun farklı sınıflarının da benimsemesine
katkı sağlamışlardır.
Bununla beraber, Beyaz Rusların Türk mutfağı üzerine olan etkisi birçok kaynakta
Jak Deleon’un yazdıklarından esinlenerek tekrar edilir; fakat bu etkinin nasıl ve
neden olduğu konusunu aynı kaynaklar ayrıntılı bir şekilde dile getirmez. Göç ve
yemek alışkanlıkları üzerine yapılan çalışmaları ele alırsak (Calvo, 1987; Crenn
Chantal, Hassoun Jean-Pierre, Medina F.Xavier, 2010; Sauner, 2013), Beyaz Rusların
göç ettikleri topluma olan etkileri ilk bakışta son derece şaşırtıcı gelebilir. Kaldıkları
sürenin kısalığı yüzünden yarattıkları etkinin neredeyse hiç görülmemiş bir durum
olduğu söylenebilir. Bu istisnai durumu açıklamak için biraz üzerine giderek
irdelemek gerekir. Yukarıdaki satırlarda belirtiğimiz gibi, genellikle ifade edilenin
aksine, gerçekte Beyaz Rusların kalış süresi İstanbul’da (her kişi için) en fazla altı
sene olmuştur. Özellikle bu durum Beyaz Rusların üst kesimi için geçerlidir. Buna
rağmen etkilerinin büyük olduğunu tüm gözlemciler söyler “Beyaz Ruslar, şehri
işgal eden müttefik kuvvetleri ile birlikte İstanbul’da altı yıl gibi uzunca bir süre
kaldı ve şehrin kültürel dokusunda büyük bir değişiklik yarattılar” (Metinsoy, 2014,
s. 71). Beyaz Rus kuruluşları 1923’ten itibaren müşterilerinin önemli bir bölümünü
kaybetmeye başlar. Çünkü işgal birliklerinin askerleri ve subayları İstanbul’u terk
etmek zorundaydılar (..) Aslında birçok sığınmacı açısından Osmanlı başkenti bir
transit geçiş yeriydi. (...) Dumont’un (1996, s. 177) dile getirdiği gibi : “Altın çağ
sadece birkaç yıl sürdü (...) Bununla birlikte, bu birkaç yıl, İstanbul’un tarihinde
silinmez izler bıraktı. Avrupa modelinin büyüsüne kapılmış olan Osmanlı
İmparatorluğu’nun eski başkentinin, kendisini, uzun süreden beri özenle bir âdet ve
bir yasam biçimi devrimine hazırladığı görülüyordu.”
Mütareke döneminde İstanbul büyük çoğunluğu bekâr erkeklerden oluşan yabancı
askerlerle, işsizlik, yokluk ve fakirlikle mücadele bir toplumu resmediyordu.
Rusya’dan göç edenlerin çok büyük bir bölümü farklı sosyal sınıflardan gelen,
yalnızlığı yaşayan, alkol ve sekse düşkün olabilen askerlerdi. İstanbul’da o dönem
açılan farklı türdeki lokantalar aslında kentte var olan toplumun bu çok çeşitli
kimliğini yansıtmıştır. Kentte hem ‘elit” lokantalar, hem ‘mütevazı’ meyhaneler hem
de ‘kötü’ yer olarak nitelendirilen (ve muhtemelen fuhuş yeri olan) barlar açılır.
Aslında bu dönemde açılan lokanta, meyhane ve barlar, o zamanki İstanbul’un
sosyal durumunu, sosyal karmaşasını ve güç dengesini yansıtır. Birçok kaynakta
beyaz Rusların gelişiyle İstanbul’da kadınlı erkekli, sazlı sözlü eğlencelerin içkili
yerlerde moda haline geldiği anlatılır. Bu alışkanlığın yaygınlaşması Ruslarla
ilişkilendirilir. Aslında Beyaz Rusların içkiyi özellikle “zakusky” denilen mezeye
benzer küçük atıştırmalıklarla beraber tüketme alışkanlığı,
tamamen meyhane
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kültürüyle benzeştiği için bu iki alışkanlık kolayca kaynaşmış olabilir.3 Fakat Beyaz
Ruslar kültürel olarak geldikleri ülkede alkol tüketimine yatkın olsalar da, meyhane
veya lokanta tipi yerlere kadınlarla birlikte gitmezlerdi.4 O zaman ki Rusya’da alkol
tüketilen bu eğlence mekânlarına genel olarak erkek giderdi. Ayrıca bu mekânlarda
İstanbul’daki Rus lokanta ve eğlence yerleriyle özdeşleştirilen kabare müziği, caz
veya klasik müzikle değil çingene müziğiyle eğlenilirdi5. Bu örnekler Calvo’nun
(1987, s. 7) ve De Lesdain’in (2002, s. 12) göçmenlerin yemek kültürüne olan
etkilerinin büyük ölçüde geldikleri yerde karşılaştıkları durumla ilintili olduğu
söylemini doğrular. Özellikle içkili lokantalarda Rus kadınların garsonluk yapması
İstanbul halkı için olduğu kadar Beyaz Ruslar için de bir yenilikti. Daha doğrusu bu
yeni ortamda yemek alışkanlıkları konusunda bir yeniden kurma çabasıydı. Bu
yeniden kurma çabası, her zaman göçle beraber gözlemlenen bir çabadır (Crenn
Chantal, Hassoun Jean-Pierre, Medina F.Xavier, 2010). İstanbullular içinse özellikle
toplumun bazı kesimleri için bu yenilik özellikle önemliydi, göze çarpıyordu. Çünkü
yaşadıkları alafranga yaşam tarzı modelini alma sürecinde hedef hep biraz daha
ileriye gitmekti. Artun Ünsal’ın Karpiç lokantası ile ilgili yazdıklarında bu istek net
olarak anlatılır: “Şık bir ortamda özenli bir mutfağın, kusursuz bir servis ve canlı müzik
eşliğinde sunulduğu, harem-selâmlık usulünün terk edildiği bu yeni Ankara mekânında,
Cumhuriyet’in kadın erkekleri birlikte yemek yiyor, eğleniyorlardı” (Ünsal, 2011, s. 423).
Mütareke döneminde paralel olarak en az üç değişik süreç yaşanır: Mütareke, savaş
ve göçlerin bütünleşme süreci; Türkiye’nin geçirdiği Cumhuriyet’in doğum süreci ve
daha uzun zamanlı alafranga kültürel alışkanlıkların benimseme süreci. Beyaz
Rusların yaşadıkları deneyim işte tüm bu süreçlerin içinde etkin olmalarıydı. Ayrıca
Rus elit / entelektüel kısmının Fransızca konuşması ve Fransız kültürünü çok iyi
bilmesi Cumhuriyet arifesinde Osmanlı halkının batılılaşma sürecine katkıları için
önemli bir faktör oluşturmuştur. Bu bakımdan şunu diyebiliriz, Beyaz Ruslar aslında
Avrupa modelinin transferinde tam da kilit, temel taşı gibi oturmuşlar, bir kültürel
transferin yani o modelin geniş çaplı ve daha net bir şekilde bu toplumda oturmasını
mümkün kılmışlardır. Böylece bu çok geniş çapta olan kültürel transferin içinde tam
bir taşıyıcı (Joyeux-Prunel, 2003, s. 153) niteliğinde olmuşlardır.
Son bir söz söylemek gerekirse; bir de olayın hiç bilinmeyen diğer tarafını merak
ettik: acaba Beyaz Rusların yemek yeme alışkanlıklarında İstanbul mutfağının
izlerine rastlanabilir mi? Bu sorunun gerçek bir cevabını bulmak için başka bir
araştırma yapmak gerekiyor; şimdilik sadece Beyaz bir Rus olan Catherine
Filosovoff’un Fransa’ya göç etmiş ailesinin hafızasında İstanbul hatırasını yaşatan
helva olduğu bilgisiyle yetinelim.

Bu bilgileri veren bir Beyaz Rus’un torunu olan Catherine Filosovoff’a teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
4 Hatta XIX. yüzyıl Saint Petersburg’da kadın erkek ilişkileri sınırlayan bir dönemdir (Guichard
Benjamin, 2008, s. 10).
5 Bu bilgileri veren bir Beyaz Rus’un torunu olan Catherine Filosovoff’a teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
3
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

BULGARİSTAN’DA YERLİ ULUSAL TÜRK
AZINLIĞI ÜZERİNDEKİ “RUS/SOVYET” ETKİSİ
V İL DAN E Dİ NÇ *

Bildiriye, orak-çekiç simgesine atıf yaparak başlamak istiyorum. SSCB ve yakın
geçmişteki sosyalist rejimin simgesi, birçokları için orak-çekiçtir. Bundan hareketle,
eski Sovyet Bloku’nda orak-çekiçle çalışmış köylü ve işçilere “SSCB ya da Sovyet Bloku
nedir? Sosyalist rejimde yaşamak nasıldı?” diye sordum. Aşağıda katılımcıların
verdiği yanıtlardan kimi kısa alıntılar sunuyorum (Yazarın Özel Arşivi [Bundan sonra:
Y.Ö.A.])1.
1930 doğumlu Kadriye, Bulgaristan’da Rodop Dağları’nın güneyinde Kırcaali’ye bağlı
Aladağ (Gırbişte) köyünde geçen yaşamına atıf yaparak “Biz komunizm [komünizm]
görmedik, ben gözümü açtım açalı tütün tarlası dışında bir şey görmedim” diye yanıt verdi
(Kadriye, 2016, Bursa; Y.Ö.A.). Kadriye, 1989 yılında sosyalist rejimin sözde
çöküşünden birkaç ay önce uygulanan etnik süpürme2 sürecinde ülkesinden kovulup
Türkiye’ye sığınan yaklaşık yarım milyon mağdurdan biridir.
Söz konusu etnik süpürme sürecinde Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan bir başka
mağdur olan Şumnu doğumlu 65 yaşındaki Resmiye, “orada [sosyalist Bulgaristan’da]
yaşamımız iyiydi, ama sadece hep Bulgar-Türk ayrımı vardı, burada [Türkiye’de] ise zenginyoksul ayrımı var” diyerek 1989’a kadar Bulgaristan’daki yaşamı ile 1989 sonrası
Türkiye’deki yaşamını karşılaştırdı. “Birini seçmek zorunda kalsan, hangisini seçerdin
ve neden?” diye sorduğumda, “Türkiye’yi seçerdim, çünkü yoksulluktan az da olsa
kurtulabilirsin, ama Türklükten nasıl kurtulacaksın, ömür boyu ona mahkûm edilmişsin
Bulgar tarafından” diye yanıtladı (Resmiye, 2015, Bursa; Y.Ö.A.).
Söz konusu etnik süpürme sürecinde Türkiye’ye sığınan Kırcaali köylerinden 63
yaşındaki Gülbüz, “Sovyetler ve Ruslar, Bulgaristan’da seni nasıl etkiledi?” diye
sorduğumda, bir çırpıda şunları anlattı (Gülbüz, 2017, Bursa; Y.Ö.A.):
Öğr.Gör.Dr., Uludağ Üniversitesi, Türkiye.
Bir yandan eski Sovyet Bloku coğrafyasında (özellikle Bulgaristan, Rusya, Ukrayna) ve diğer
yandan söz konusu coğrafyadan kaçış, kovulma, soykırım, göç, iş, evlilik gibi çeşitli nedenlerle
gelen bir nüfus barındıran Türkiye’de yaptığım alan araştırmaları, yaklaşık olarak son on yılı
kapsamaktadır. Güvenlik gerekçesiyle, katılımcıların açık adları verilmemektedir. Alıntı
yapılan görüşmenin yıl olarak tarihi ve yeri, parantez içinde belirtilmektedir. Atıf yapılan tüm
görüşmelerin kayıtları (görsel-işitsel, işitsel ya da yazılı notlar olarak), özel arşivimdedir. Söz
konusu arşivin bir kısmı, bir proje kapsamında uluslararası erişime açılmıştır (bkz. Dinç & Dinç,
2016).
2 “Etnik süpürme” kavramı, süreci daha kapsayıcı ve somut tanımlayabileceği gerekçesiyle “etnik
temizlik” kavramı yerine Artum Dinç tarafından önerilmiştir.
*
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“Bir gün eşim iki kasa kocaman şeftali ile eve geldi, biz evde buna şaşırdık, çünkü böyle güzel
şeftaliler hep Rusiya’ya [Rusya] gidiyordu, biz o şeftalileri yetiştiriyorduk ama onlar hep
Rusiya’ya gönderiliyordu. Ben Kırcaali’deki köyümden kooperatif işleriyle bir gün
Gabrovo’ya erik tarlasına çalışmaya gittim. Orada çürük erikleri kendimize ayırıyorduk, yani
bozuk ve kötü erikler Bulgaristan’da bırakılıyordu, ama eriklerin en iyileri, tıpkı şeftalilerin
en iyileri gibi hep Rusiya’ya gönderiliyordu. Biz oradayken [Bulgaristan’dayken] hep şunu
diyorduk, biz çalışıyoruz ama Rusiya yiyor, ben sizi iki savaştan [burada kastedilen 1877-78
Osmanlı-Rus Savaşı ve Hitler’in faşist yayılmacılığı] kurtardım deyip bütün Bulgaristan’ı
yiyip bitiriyordu Rusiya. … O şeftalileri ise Rusiya geri göndermiş, beğenmemiş de.
Bulgaristan’da yetiştirdiğimiz iyi şeftalileri ancak Rusiya beğenmeyip geri gönderdiğinde
yiyebiliyorduk … Biz Rusiya’nın bütün yükünü çekiyorduk, biz Rusiya’nın o zamanlar
kölesiydik, sadece ben değil, orada o zamanlar böyle konuşuluyordu… Ben sizi iki savaştan
kurtardım deyip Bulgaristan’a kafa kaldırtmıyordu Rusiya.”

Eski Sovyet Bloku içinde orak ve çekici kullanan bedenlerin en ağır işlerde çalıştırıldığı
yerlerden biri olan Bulgaristan’da Rodop köylerinde (örneğin Kırcaali’nin köyleri),
günümüzde yakın geçmişte aşırı ağır işlerden bedeni bükülüp yürüyemez olmuş
kadınlara sıkça rastlamak mümkün olduğu gibi, su içer gibi aşırı alkol tüketmekten
bağlantı kurma ve anımsama yetkinliklerini bir ölçüde yitirmiş erkeklere de sıklıkla
rastlamak mümkündür. 1944’te sosyalistlerin iktidarı ele geçirmeye başlama sürecini
Kırcaali’nin köylerinde doğup büyümüş olan 70 yaşındaki Hüseyin şu örnekle anlattı
(Hüseyin, 2011, Bursa; Y.Ö.A.):
“Sosyalistler geldi 44’te, daha bizim köyün ne yolu var, ne bir doktor var köyde, ne de bir
öğretmen var, 44’te sosyalistler ilk başa geldiğinde bizim köye ilk gelen şey iki eşek oldu, bu
eşeklerin iki yanına asılan çuvallarda tıkır tıkır sallanan şişe seslerini duyuyorduk, çuvallar
eşeklerden indirilip bakıldığında içinde rakı şişeleri olduğunu gördük. Sosyalizmin bizim köye
gönderdiği ilk şey, ne doktor, ne öğretmen, ne yol, ne de kitap oldu, iki eşek dolusu rakı şişesi
oldu.”

8 Aralık 2013 tarihinde Lenin heykelinin Maydan göstericileri tarafından yıkıldığı
dönemde Kiev’deydim. Yıkılan Lenin heykelinden bir çekiçle parçalar koparılıyordu
ve hatıra olarak insanlar birer parça alıyordu. Maydan protestocuları tarafından
heykelin yıkılışı, Rusya’nın Ukrayna üzerindeki etkisinin de yıkılışı olarak
algılanıyordu. Yerde yatan Lenin heykelinden koparılan parçalardan gururla alan 50
yaşlarındaki iki kişiye “Lenin’i Türkiye’de seven çok fazla kişi var, siz neden yıktınız?”
diye sorduğumda, ikisinden birisi, “O [Lenin], bizim için eli kanlı bir diktatördür” diye
yanıtladı (Y.Ö.A.). Lenin heykelinin koparılan parçalarından ben de bir parça alıp
Türkiye’ye getirip anneme hediye ettim. Sosyalist rejimi deneyimlemiş olan annemin
ilk sözleri, elindeki Lenin heykelinden koparılmış parçaya bakıp iç çekerek şunlar
oldu: “Biz Bulgaristan’da küçükken [sosyalist rejim döneminde], onun [Lenin’in] adını
duyduğumuzda bile korkuyorduk. Kimin aklına gelirdi bir gün onun yıkılacağı” (Y.Ö.A.).
Kırcaali’nin köylerinde Almanca öğretmenliği yapmış olup 1984’teki adkırımı
sürecinde Şükrü adını Bulgar/Rus adına döndürmek istemeyip direndiği için toplama
kamplarına sürülen ve 1989’da ülkeden sınırdışı edilen Şükrü adlı bir mağdur,
Bulgaristan’daki sosyalist rejimi şöyle özetledi (Şükrü, Bursa, 2010; Y.Ö.A.):
“Komunizm momunizm diye bir şey yookkk, öyle bir şey yookkk, ya Bulgarsın ya yoksun.”
Moskova’da görüştüğüm Nogay olduğunu belirten ve torunlarına Türkçe ad verdiğini
gururla söyleyen 50 yaşlarındaki Fatme, “bizim tarihimizi [Nogay tarihini kastederek]
bizden gizlediler [gizleyen Sovyet yönetimi]” dedi (Fatme, 2015, Moskova; Y.Ö.A.). Belki
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de Rusya Türklerinden Fatme’nin Moskova’da dediği sözlerin aynısını, Bulgaristan
Türklerinden Sofya’da da diyecekler çıkabilir.
Sofya’da görüştüğüm ve Roman olduğunu, aynı zamanda Protestan kilisesine bağlı
olduğunu ancak ailesinin Müslüman ve Türkçe konuşan Romanlar olduğunu belirten
40 yaşlarındaki Hristo, “sosyalizmi biz görmedik, çünkü biz Romandık, Sofya’nın
gettolarında yaşıyorduk, bizi kent merkezine getirmiyorlardı, çingene olduğumuz için,
Sofya’nın sosyalist güzel görüntüsünü bozmayalım diye biz gettolarda tutuluyorduk”
sözlerini dile getirdi (Hristo, 2015, Sofya; Y.Ö.A.)
Bulgaristan’da “Sovyet Bloku ve sosyalizm nedir ve nasıldı?” sorularını duyar
duymaz bir tanık hızlıca “biz korkuyorduk, sosyalizm korku demektir” derken, bir
başkasının ilk sözleri “Bulgaristan’da Türkçe yasaktı” oldu. Yaygın bir biçimde ise
“Sovyet demek, Rus demektir” şeklinde özetleme de duyabilirsiniz (Y.Ö.A.).
Orak ve çekiçlerle çalışmış köylü ve işçilere, sosyalist dönemde Sofya ve Moskova’da
Komünist Parti binalarının hemen yanında bulunan ve pahalı dünya markalarının
satıldığı gösterişli alışveriş merkezlerine (TSUM) sosyalist rejim döneminde gidip
gitmediklerini ve oradan alışveriş yapıp yapmadıklarını sorduğumda, çoğu ya güldü
ya da “oraya sadece komunistler, Jifkovlar, Stalinler gidiyordu” ya da “ne gitmesi be, önünden
bile geçemiyorduk, bizim için değildi orası, sadece tütün tarlaları bizim içindi, öyle pahalı
yerlerden komunistler ve Bulgarlar, Ruslar sadece alabiliyordu” vb. yanıtlar aldım (Y.Ö.A.).
Sovyet iktidarı Sovyet Bloku için orak-çekicin başka bir deyişle köylü ve işçi sınıfının
iktidarı imgesini yaratıp yayarken, sosyalist rejim döneminde en ağır işlerde çalışmış
olan köylüler ve işçiler için Sovyet Bloku; korku, gettolara kapatılmak, Türkçe yasağı,
etnik ayrımcılık, tütün tarlaları, aşırı alkol tüketimi vs. demektir. Bu bulgulardan
hareketle, orak-çekiçlerle çalışmış olan Bulgaristan’daki köylü ve işçiler, Sovyet Bloku
için bir simge seçecek olsaydı bu simgenin büyük olasılıkla “orak-çekiç” değil, “korku,
tütün tarlaları, tarihin sansürlenmesi, Türkçe yasağı ve aşırı alkol” olabileceği
varsayılabilir.
Kimilerine göre “1917 Devrimi” ya da kimilerine göre “1917 Darbesi”nin kurumsal
yapıları, Bulgaristan’da 09 Eylül 1944 tarihinde kesin bir biçimde yerleşmeye başladı.
Ancak Bulgaristan’da 1877-78 Türk-Rus Savaşı’nın Rus ordusu tarafından
kazanılmasıyla birlikte başlayan sürece atıfta bulunmaksızın Bulgaristan’da Rus
etkisindeki sosyalist rejimin mutlak egemenliğini ve ülkede sosyalizm-sonrası dönemi
anlamak zor görünmektedir. Çünkü Bulgaristan’ın SSCB’nin mutlak etki alanına
girmesi, sadece 1944’te sosyalist rejimin kurulması ile değil, doğrudan 1877-78
tarihindeki Türk-Rus Savaşı’yla da bağlantılıdır.
Bulgaristan’dan Sevcan adlı bir mağdur, dilden dile geçen şu sözleri ifade ediyor:
“Daha 93 Harbi’nde, işte 77-78 Türk-Rus Savaşı’nda, Rus general Bulgaristan’ı Osmanlı’dan alıp Bulgar
generale teslim ederken emrediyor: ne yapın edin Bulgaristan’da Türklerin sayısını az tutun, denize mi
dökersiniz, öldürür müsünüz, yoksa buradan kovar mısınız, bilemem, ama bunların sayısını az tutun”

(Y.Ö.A.). Ağızdan ağıza anlatılan Rus generalin bu sözleri gerçekte söylenmiş olsun
ya da olmasın, 1878’den sonra ve tüm sosyalist rejim boyunca böyle bir uygulamanın
gerçekleştirildiği görülmektedir. 1944’ten sonra Bulgaristan’da bir yandan Türkçe
eğitim veren okullar açılmaya başlansa da diğer yandan 1950’de Türkler ülkeden
kovuluyordu. 1950-51 yılları arasında Stalin’in onayıyla ülkeden yaklaşık 155,000 Türk
kovuldu. Ülkeden çıkmak istemeyen Türk aydınlarına ise Bulgar sosyalist yönetimi
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ülkeyi terk etmeleri için 15 gün süre vermiş, bu nedenle bu aydınlara “onbeş
günlükler” adı takılmıştır (Yenisoy, 2007, ss. 30-31).
Bir yandan Türkçe eğitim veren okulların açılıp diğer yandan Türk aydınlarının
ülkeden zorla kovulması ise, Stalin yönetimindeki Moskova’nın ve Bulgar Komünist
Partisi’nin kendisine bağlı yani Rus çıkarlarını gözeten Türk aydınları yetiştirmek
istemesi olarak yorumlanabilir. Bugün Bulgaristan’da istenmeyen durumların
sorumlusu ve günah keçisi olarak sıklıkla Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi
ve ilk genel başkanı Ahmet Doğan (bkz. Bikov, 2009) gösterilmektedir. Bulgaristan
Parlamentosu’nda Türk milletvekillerinin yoğun bulunduğu HÖH, “Bulgaristan’ın
çıkarlarından daha çok Rusya’nın çıkarlarına hizmet ediyor” gerekçesiyle
eleştirilmektedir. Bu yöndeki eleştiriler, ülkedeki AB ve NATO yanlıları tarafından
yüksek sesle yapılmaktadır. İlginçtir, diğer yandan tam tersine “HÖH partisi,
Bulgaristan’ın değil Türkiye’nin çıkarlarına hizmet ediyor” gerekçesiyle de eşzamanlı
olarak eleştirilmektedir. Bu yöndeki eleştiriler ise genellikle ülkedeki Rusya yanlıları
tarafından yapılmaktadır. Hangi taraf olursa olsun, Bulgaristan’da istenmeyen
süreçler için günah keçisi olarak damgalanan “şey”ler, sıklıkla Türklerle bağlantılı
olmaktadır.
Burada bir başka önemli durum, Bulgaristan’da 1878, 1944 ve 1989’da gerçekleşen üç
büyük dönüşümü ülkedeki Türk basını aracılığıyla aktarmanın mümkün
olmamasıdır. Her ne kadar Bulgaristan’da Türkçe basın ve yayınlar çok sayıda
çıkarılmış olmasına rağmen, söz konusu üç büyük tarihi dönüşüm, “Bulgaristan
Türklerini hep gazetesiz bulmuştur”. Bu yüzden her büyük dönüşüm öncesi
Bulgaristan’da bir tek Türk gazetesi bulunmamaktadır (Cambazov, 2011, s. 49, 70, 83).
Bildirinin başında “Bulgaristan’da sosyalist rejimin sözde çöküşü” diye bir ifade
kullandım, bunu bilinçli olarak kullandım. Çünkü Türkiye’nin yakın batısındaki eski
Sovyet Bloku ülkeleri arasında 1989’da sosyalist rejimlerin resmi çöküşünden sonra
eski komünist kadroyla ülkenin yönetilmeyi sürdürdüğü tek örnek Bulgaristan’dır.
Bugün de aynı eski komünist kadro ülke yönetiminde baskın bir biçimde yer
almaktadır. Söz konusu kadro Jivkov yönetiminde, Bulgaristan’ı SSCB’nin 16.
Cumhuriyeti yapmak için başvuracaktı. Ancak söz konusu kadronun, günümüzde
parlamentoda demokrasi yönetimine geçiş nedeniyle büyük ölçüde üç parti arasında
dağıldığı söylenebilir: BSP, ATAKA, HÖH; ancak elbette diğer partilerde de aynı
durum söz konusu olabilmektedir.
Bulgaristan’da komünizm demek, Rusya demek olduğu için ve Rusya Bulgarların
gönlünü temel olarak Türk düşmanlığı inşa ederek “Türklerden sizi kurtardım”
efsanesiyle kazandığı için eski komünist kadroyla yönetilen ülkede şöyle anlatılar
mümkün olmaktadır: Haziran-Ağustos 2015 arasındaki tarihte Bulgaristan’da sohbet
ettiğim onlarca mağdurdan biri olan Mehmet’in sözleri şöyleydi: “Bulgaristan’da rüşvet
var, mafya var, dolandırıcılık almış başını gitmiş, haydi sokağa dökülüyoruz dersen, bir-iki kişi
çıkar. Ekmeğe, domatese büyük zam yapmışlar, haydi sokağa dökülüyoruz diye çağırırsan üçdört kişi çıkar. Sofya yanıyor, yangın çıkmış haydi sokağa dersen beş-altı kişi bulursun. Ama
Türkler dersen neredeyse herkes, bastonlu babular [nineler] bile sokağa fırlar” (Mehmet, 2015,
Sofya; Y.Ö.A.).
Bugün Bulgaristan’a Batılı basından bakıldığında “aşırı Rusya yanlısı bir Bulgaristan”
görünüyor, Rus basını açısından bakıldığında ise “Batı’ya hemen boyun eğerek
Rusya’ya durmadan ihanet eden ve yeterince minnettar olmayan Bulgaristan” imgesi
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ortaya çıkmaktadır. Sadece bugünkü örnekler üzerinden değil, her iki taraf kendi
imgelerini tarihsel olarak çeşitli olaylara vurgu yaparak da pekiştiriyor.
Yukarıda Bulgaristan’daki sosyalist rejimin tanıklarının anlatılarında belirtilen durum
ve süreçler, aşağıda Bulgaristan’dan çekilen çeşitli görseller aracılığıyla başka bir
boyuttan da sunulmaktadır.
Tuna ovasıyla Trakya’yı birbirinden ayıran ve Bulgaristan’ın orta kesiminde bulunan
Koca Balkan dağlarında yan yana sıralı iki tepede iki anıt yer almaktadır: Şipka ve
Buzluca. Rus entelijensiyasının etkisinde Bulgar ulusal kimliğinin inşasında Türk
azınlığın varlığının konumlandırılma biçimi, 1.Görsel’deki görüntüde özetlenmiş
sayılabilir. Tepelerdeki her iki anıt yükseklikleri nedeniyle kilometrelerce uzaktan da
seçilebilmektedirler. İki tepedeki anıtların arasındaki dağ eteğinde ormanın içinde
parlak altınsarısı çatısı nedeniyle yine kilometrelerce uzaktan seçilebilen Şipka
Manastırı adlı Rus Kilisesi’nin bulunması ise Rus etkisinin görünürlüğü açısından
anlamlıdır. Şipka Anıtı’nın tam adı, Özgürlük Anıtı – Şipka’dır.
Şipka Anıtı, 1877-78 Türk-Rus Savaşı’nın Osmanlı Devleti tarafından kaybedildiği
yerde yaşamını yitiren Rus ve Bulgar askerleri anısına 1934 yılında inşa edilmiştir.
Anıtın yer aldığı tepe, savaşın Osmanlı Devleti tarafından kaybedilip Rusya Devleti
tarafından kazanıldığı temel yer olarak bilinmektedir. Şipka Anıtı’ndan Buzluca
Anıtı’na kadar giden yol, yaklaşık 12 km.’dir ve otomobil ile 15 dakikada geçilebilir
bir yoldur.
Buzluca her ne kadar sosyalizmin bir anıtı olarak bilinse de, inşa edildiği tepe, 1868’de
Bulgar isyancılar (Hacı Dimitri ve Stefan Karaca’nın yönetiminde) ve Osmanlı ordusu
arasında yapılan son savaşın olduğu yerdir. Bulgar Komünist Partisi’nin evi olarak
inşa edilen Buzluca Anıtı’nın olduğu tepe, aynı zamanda 1891’de Dimitır Blagoev
tarafından bir grup sosyalistin gizlice toplantı yaptığı yerdir. Buzluca Anıtı, 1981’de
açıldı.
Yaygın bir biçimde Rus Kilisesi olarak adlandırılan Şipka Manastırı, yine 1877-78
Türk-Rus Savaşı’nda ölen Rus ve Bulgar askerlerin anısına Rusya tarafından yaptırılıp
Bulgar halkına hediye edilmiştir. Kilisenin inşası 1885’te başlayıp 1902’de
tamamlanmıştır.
1. Görsel’in anlamlandırılabilmesi için, 1.Görsel’in bu şekilde çekimini yapan kişinin
sırtının dönük olduğu yerde bulunan ve Gül Müzesi olarak bilinen Damastsena’nın
girişinde 2016 yılında dikilen bir anıtı da (bkz. 2.Görsel) göz önünde bulundurmak
gerekir.
1934 yılında Rus politik otoritesi ve entelijensiyasının inşa ettiği Özgürlük Anıtı –
Şipka’nın (1.Görsel) coğrafi olarak neredeyse tam karşısında 2016 yılında inşa edilen
Amerikanvari Özgürlük Anıtı’nın (2.Görsel) dikilmesi, Bulgaristan’da NATO ve AB
üyeliğinin etkilerini kamusal mekanlarda duyumsatabilmektedir. Bir zamanlar
mutlak bir biçimde Rusya’nın etkisi altındaki Bulgar ulusal kimlik inşası, günümüzde
ABD ve AB etkisi ile durumsal olarak kırılabilmektedir. Örneğin Rus entelijensiyasının
inşa ettiği “Bulgarlar, Slavdır” tezinin alanı yavaş yavaş daraltılarak yerine ABD ve
AB etkisiyle “Bulgarların ataları Traklardır” tezi yerleştirilmeye çalışılıyor. Bu tezler
arasındaki mücadeleleri ve rekabeti, Bulgaristan’da gündelik yaşamda birçok yerde
duyumsamak ve çıplak gözlerle ayırt etmek mümkündür. Gül Müzesi’nin
(Damastsena) girişindeki Amerikanvari Özgürlük Anıtı’nın altına eski Trakya
Kralı’nın eşinin heykelinin konması rastgele yapılmamıştır. Aynı kentte Bulgaristan’ın
423

en büyük Trak mezarlığı bulunmaktadır. ABD ve AB etkisinde Bulgar ulusal kimliği
inşa sürecinde, bir yandan Bulgarlar Slavlardan koparılarak Traklar olarak inşa
edilirken, diğer yandan ülkede ve bölgede Roman/çingene ulusu ve belki yakın
gelecekte Roman/çingene devleti inşa sürecinin oluşumu şöyle ya da böyle ayırt
edilebilmektedir. ABD ve AB etkisinde Bulgaristan’da yeni Bulgar ve Roman/çingene
(aynı zamanda Pomak ulusu inşa sürecini de üçüncü bir unsur olarak eklemek gerekir)
ulusal kimliği inşa süreci ise, yerli ulusal Türk azınlığını belirgin bir biçimde
etkilemektedir.
1.Görsel’de görüldüğü gibi Rusya etkisi, kamusal mekânlarda etkisini ve varlığını
sürdürürken 2.Görsel’de görüldüğü gibi Rusya etkisinin yeni güçlü rakibi iş başındadır
ve stratejik alanlara stratejik bir biçimde yerleşebilmektedir.
Bulgaristan’daki Rus etkisi birinci olarak 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na bağlıyken,
ikinci olarak Stalin-Hitler arasındaki savaşa bağlıdır. Bu iki tarihsel olayla ilgili inşalar
olarak tarihyazımı, sokak ve cadde adları, heykeller, anıtlar çoğunlukla yan yana ve
içiçe konumlandırılmaktadırlar. Örneğin 1.Görsel’de yan yana iki tepede Türklerden
ve Faşizmden kurtuluş ve aralarında da Rus kilisesi; 3.Görsel’de Sofya’nın tam
merkezindeki Parlamento’nun önünde Türklerden kurtaran Rus Çarı II. Aleksandr’ın
heykeli arkasında da aynı çarın koruyucu azizi Aleksandr Nevski adına bir Ortodoks
Kadedral; 4.Görsel’de Parlamento binasına beş dakika yürüme mesafesinde aynı yolda
bulunan Faşizmden kurtaran Sovyet Ordusu anıtında önde silahını havada tutan Rus
askeri, arkada Bulgar işçi sınıfı; 5.Görsel ve 6.Görsel’de Türklerden ve Faşistlerden
kurtuluş tarihlerinin yanyana kazındığı ve yine Rus Çarı II Aleksandr’a adanmış bir
anıt görülebilir; 7.Görsel’de Türklerden kurtuluş tarihlerden biri olan 1877’nin
yüzüncü yılı dolayısıyla sosyalist rejim döneminde 1977’de (yani henüz Bulgaristan
mutlak bir biçimde Sovyet etkisi altındayken) bir anıt dikilmiştir. Bu anıtların dikildiği
yerler ve yollar ise son derece stratejik ve merkezi alanlardır.
1944’te sosyalistlerin iktidara gelmesiyle birlikte Türklerden kurtuluşla ilgili günler
(örneğin 3 Mart), anıtlar vs.’nin yanına ve/veya yerine daha kabartılı bir biçimde
Faşistlerden kurtuluş günleri (örneğin 9 Mayıs), anıtlar vs. konumlandırılsa da bu kısa
sürmüştür. Sosyalizmin ilk aşamasında Bulgar ulusal kimliğinde “barbar ve
köleleştirici Türklerden kurtuluş” imgesi örtülü bir biçimde konumunu korusa da
ülkede özellikle 1956’dan sonra Türklerden kurtuluş günleri ve anıları, yeniden güçlü
bir biçimde kabartılmaya başlanmıştır. 1989’un sonunda sosyalist rejimin çöküşünden
sonra ve NATO ve AB üyeliği ile birlikte Bulgaristan’da “Faşist Almanlar”dan
kurtuluş günleri ve anıtları yerine yeniden “Barbar Türkler”den kurtuluş günleri ve
anıtları, Rusya’nın etkisiyle kabartılmaya başlanmıştır (örneğin Sofya’da Rus Kültürel
Enformasyon Merkezi’nin önüne dikilen anıt, bkz. 9. Görsel).
1989 öncesi Rus etkisiyle inşa edilen “kahraman Rusların mağdur Bulgarları barbar
Türklerden kurtarışı” efsanesi, günümüzde yer yer kırılsa da gündelik yaşamda güçlü
ve etkili bir biçimde varlığını sürdürmektedir. Örneğin bkz. 1. Görsel, 3. Görsel, 5.
Görsel, 6. Görsel, 7. Görsel, 8. Görsel ve 10. Görsel. Söz konusu efsane, toplumsallaşma
sürecinde (özellikle eğitim kurumu aracılığıyla) o kadar güçlü, etkili ve incelikli bir
biçimde duygu ve düşüncelere nüfuz ettirilmektedir ki, bazen Bulgaristan’da Türkler
arasından da “1877-78’de Osmanlıdan kurtulduğuna sevinenler” çıkabilmektedir.
Bulgaristan’da bugün sosyalizmle bağlantılı Rus heykellerine karşı saldırılar görülse
de, 1877-78 Savaşı’yla bağlantılı Rus heykellerine karşı saldırıya rastlanmamaktadır.
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Günümüzde Bulgaristan’da ve Bulgar ulusal kimlik inşasında Rusya’nın etkisinin en
önemli unsurlarından birinin, 1877-78 Türk-Rus Savaşı’nın oluşturduğu söylenebilir.
Çünkü sosyalist rejim Rusya’da da çöktükten sonra Faşistlerden kurtuluş
bayramlarının etkisi sınırlanmaya başladı. Son genetik çalışmalarla birlikte ise 19.yy’ın
“ırk” tezinde büyük sınırlamalar yaşandı. Bu yüzden “Slav ırkı kardeşliği” varsayımı
ve inşası da sınırlandı. “Slav ırkı” varsayımı ve inşasını sınırlayan unsurlardan bir
diğeri de elbette “Bulgarlar Trakların devamıdır” tezidir.
Rusya bu nedenle Bulgaristan üzerinde enerji kaynakları bağımlılığı gibi unsurların
dışında kültürel inşa olarak en güçlü bir biçimde Türk-karşıtlığını kullanmaktadır.
Bunun için en uygun unsur ise 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’dır. Bu savaşla ilgili
inşalar, sosyalist dönemden önce, sosyalist dönemde ve sosyalizm sonrası dönemde
bir süreç olarak sürdürülmüştür: Örneğin savaşın zafer günü olarak 3 Mart, ilk kez
1888’de bayram olarak kutlandı, sosyalist dönemde aynı savaşla ilgili 1979 yılına ait
Rus-Bulgar ortak yapımı “Sofya’ya Yol” dizisi ve sosyalizm sonrası dönemde yine
aynı savaş üzerine olan 2005 yılında “Türk Hamlesi” adlı Rus yapımı bir film üretildi.
1877-78 Türk-Rus Savaşı’nı konu edinen “Türk Hamlesi” filmi, son yıllarda Rusya’da
çekilen en büyük bütçeli filmlerden biridir. Konusu “Rusların Bulgarları Türklerden
kurtarışı”dır.
Sovyet Rusyası gibi, Sovyet-sonrası bugünkü Rusya da Bulgaristan’ı kendisine sürekli
minnettar olmaya çağırıyor. Günümüzde, Yeşilköy (Ayastefanos) Anlaşması’nın
imzalandığı tarih olan 3 Mart gününde Kremlin etkisindeki Rus medyasında “sizi
Türklerden kurtardık ama siz minnettar değilsiniz” benzeri sözleri okuyabilirsiniz.
Aynı şekilde Bulgaristan AB ve NATO ile bir anlaşmaya imza attığında, yine söz
konusu gazetelerde 1877-78 savaşına atıf yaparak “minnettar değilsiniz”
hatırlatmasını okuyabilirsiniz. 3 Mart, Bulgaristan’da Türklerden kurtuluş günü
olarak kutlanıyor, aynı zamanda 18 Temmuz 1878’de Berlin Anlaşması’yla sınırları
çizilen bugünkü Bulgaristan’a değil 3 Mart 1878’de Yeşilköy Anlaşması’yla çizilen
“Büyük Bulgaristan”a atıf yapıyor.
Bulgaristan’ın bugünkü Cumhurbaşkanı Rumen Radev seçildiğinde Aleksandr Dugin
“Sofya’da artık kendi adamımız var” anlamında “Sofya artık bizim” diye yazdı.
Rus medyasının yarattığı “Putin’in güçlü yönetici” imgesi Bulgaristan’da Rusya’ya
yeni duygusal bağımlılık unsurlarından biridir. Adil bir yöneticiden çok, “düşman”
karşısında güçlü yönetici arzulanmaktadır. Özellikle ulusal kimlik inşalarında
düşman algısının çok güçlü olduğu ülkelerde bu belirgin bir biçimde görünmektedir.
Bulgaristan’da ya da Rusya’da şunu duyabilirsiniz: “Stalin’in yaptıklarını
onaylamıyorum, ama o güçlü bir liderdi, bu yüzden Stalin diyorum, adil değildi ama
güçlüydü, güçlü olmak daha önemli”dir. Bu nedenle Bulgaristan’da (elbette Rusya’da
da) hediyelik eşya dükkânlarında gündelik kullanımlı eşyaların üzerinde Putin
görsellerine (bkz. 11. Görsel ve 12. Görsel) sıkça rastlamak mümkündür. Günümüzdeki
etkileşim ve kültürel değerlerdeki dönüşüm sonucunda, denilebilir ki Bulgaristan’da
önünde saygıyla eğilinen “dev Sovyet ve Rus kültürü heykelleri”nden (bkz. 1.Görsel,
3. Görsel, 4.Görsel, 5.Görsel ve 7.Görsel) “gündelik yaşamda kullanılan sıradan
eşyalardaki yine Sovyet ve Rus kültürü unsurları”na (bkz. 11. Görsel ve 12. Görsel)
mütemadiyen bir geçiş de söz konusudur.
Bütün bu birincil olarak Rus ikincil olarak da Sovyet (elbette yine Rus) etkisi ve
yayılmacılığı karşısında Bulgaristan’daki Türk azınlığın tepki kalıplarının ise son
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derece zayıf olduğu söylenebilir. Bulgaristan’daki Rus yayılmacılığına gündelik
yaşamda Bulgarların yoğun yaşadığı yerlerde kırık kopuk da olsa direnç gösterildiği
görülmesine (bkz. 13. Görsel) rağmen, Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde Rus ve
Sovyet etkisine kırık kopuk da olsa gündelik yaşamda direnç gösterildiği neredeyse
görülememektedir (bkz. 10. Görsel, 14. Görsel, 15. Görsel ve 16. Görsel).
Bulgaristan’da 1877-78 Türk-Rus Savaşı sonrasında Rus/Sovyet politik otoritelerinin
belirleyici etkisiyle anayasal alandan politik alana, politik alandan gündelik yaşam
alanına kadar yaygın bir biçimde derinleşmiş etnik ayrımcılık ve dışlamaların
sürdürülmesi ve gündelik yaşam ve hukuk alanındaki etkili direnç olanaklarının
geliştiril(e)memesi göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde sosyalizm öncesi ve
sosyalist dönem süresince uygulanan etnik soykırım ve etnik süpürmeye yol açan
yönetim anlayışı sorununun daha da derinleşip karmaşıklaşarak sürdürüldüğü
söylenebilir.
Böylece Bulgar politik otoritesinin tarihsel olarak Türk nüfusuna yönelik tutumunun,
öldürmekten ülkeden kovmaya kadar gidebilen çeşitli yöntem ve tekniklerle Türklerin
sayısını az tutma ve toplumsal güçlerini azaltma olduğu görülürken; Türk nüfusun ise
tepki olarak, tahakkümden kurtulabilmek için Bulgaristan’dan kitlesel olarak kaçarak
Türkiye’ye sığındığı ve travmatik belleklerinin etkisiyle mağduriyeti büyük ölçüde
unutmaya ve sözünü etmemeye eğildiği görülmektedir.
Yakın geçmişteki sosyalist rejim döneminde politik otorite tarafından hedef seçilmiş
nüfus kesimleri üzerinde işlenen suçlara ilişkin mağdurlar tarafından gösterilen
direnişin oldukça zayıf olduğu ve bunlara ilişkin derinleşmiş bir sessizliğin varlığı
apaçıktır. Bu sessizliğin nedenlerinden biri mağdurların acziyeti iken, diğeri suçluların
maksatlı bilgi ve bellek mühendisliğinin yanı sıra iktidar ilişkilerini denetleme gücünü
sürdürüyor olduğu söylenebilir (Özkan A.D., 2016).
Son olarak bir not: Bulgaristan’daki yerli ulusal Türk azınlığı üzerindeki Sovyet ve Rus
etkisi üzerine akademik çalışmalar çok sınırlı sayıda olmasına rağmen, yine de
yapılmış çalışmalar arasında Ali Eminov (çoğunlukla İngilizce yazmaktadır) ve Valeri
Stoyanov’un (çoğunlukla Bulgarca yazmaktadır) çalışmaları sıralanabilir.
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Ekler: Görseller

1. Görsel: Eski Zağra (Stara Zagora) ilinin Şipka kasabasına giden yolda uzaktan ayırt edilebilen
tepelerdeki Şipka (solda) ve Buzluca (sağda) anıtları ve iki anıt arasında dağ eteklerinde Şipka
Anıt Manastırı adlı Rus Kilisesi (Çekim ve düzenleme: Vildane Dinç, 3 Kasım 2017, Gül Ovası’nda
Kazanlık’tan Şipka’ya giden yol, Eski Zağra).

2. Görsel: Şipka ve
Buzluca
anıtlarının
neredeyse
tam
karşısında yer alan ve
yaygın olarak Gül
Müzesi olarak bilinen
Damastsena’nın
ana
girişindeki heykel(ler):
Üstte
zincirlerini
koparmış bir dünya ve
ABD’deki
Özgürlük
Heykeli’nin benzeri ve
altta sandalyeli heykel
ise M.Ö. 4. yy.’da
yaşamış olan Trakya
Kralı Üçüncü Sevt’in
karısı
Prenses
Berenika’dır (Çekim ve
düzenleme:
Vildane
Dinç, 3 Kasım 2017,
Kazanlık, Eski Zağra).
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3. Görsel: Bulgaristan Parlamentosu’nun (ortadaki beyaz bina) tam karşısında
Rus Çarı İkinci Aleksandr’ın at üstünde heykeli (sağda) ve Aleksandr Nevski
katedrali (solda parlamentonun arka tarafında kalan bina). Atlı heykelin önünde
tam parlamento karşısında yazan yazı: “Özgürleştirici Çar, Bulgaristan sana
Minnettar” (Çekim ve düzenleme: Vildane Dinç, 2015, Sofya).

4. Görsel: Sofya’nın merkezinde yer alan Sovyet Ordusu Heykeli. Ortada duran
ve elinde silah olan Sovyet-Rus askeridir, yanında ve arkasında duran kadın ve
erkek ise Bulgar işçi sınıfını temsil etmektedir (Çekim ve düzenleme: Vildane
Dinç, 2015, Sofya).
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5. Görsel: Rus Çarı II. Aleksandr’a adanmış anıtlardan biri. Anıtın, görsele
bakınca sol tarafına yapıştırılan bir plakette (bkz. 6.Görsel) ise 1877 ve 1944
tarihleri yan yana yazmaktadır (Çekim ve düzenleme: Vildane Dinç, 3 Kasım
2017, Şipka Anıtı’na giden yolun üzerinde).

6. Görsel: Rus Çarı II.
Aleksandr’a adanmış anıtın sol
tarafındaki plaket, 1877 ve 1944
tarihleri yan yana yazmaktadır
(Çekim ve düzenleme: Vildane
Dinç, 3 Kasım 2017, Şipka
Anıtı’na giden yolun üzerinde).
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7. Görsel: Eski yaşam biçimiyle ilgili biriktirilmiş örneklerin yer aldığı turistik
alan Etır’ın hemen giriş yolunda 1877-78 Türk-Rus Savaşı’ndaki Rus zaferine
adanmış bir anıt. Anıt, “Türklerden özgürleşmenin” 100. yılını kutlamak için
1977’de yani Bulgaristan, henüz mutlak olarak Sovyet etkisi altındayken
yapılmıştır. Anıtın ilk kısmında (görselin solunda) yazan sayılar: 1877 ve
1977’dir. (Çekim ve düzenleme: Vildane Dinç, 4 Kasım 2017, Etır’a giriş yolu
üzerinde).

8. Görsel: Rus ressam Aleksey N. Popov’un 1877-78 Türk-Rus Savaşı’yla ilgili
1893 tarihli “Защита Орлиного Гнезда орловцами и брянцами 12 августа
1877 года” adını taşıyan ünlü tuval üzerine yağlıboya tablosu. 1877-78 Türk-Rus
Savaşı’yla ilgili diğer tablolar için bkz. Colonelcassad, 2012.
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9.Görsel: Sofya’da Rus Kültürel Enformasyon Merkezi’nin önünde, 3 Mart 2003
yılında, Rusya’nın Bulgaristan’ı Osmanlı egemenliğinden kurtarışının 125.
yıldönümünde konan heykel (görselin solunda kollarını iki yana açmış bir kadın
ve göğsünde yine kollarını iki yana açmış küçük bir çocuk) ve heykelin altında
Bulgarca ve Rusça yazı (Çekim ve düzenleme: Vildane Dinç, 2015, Sofya).

10. Görsel: Bulgaristan-Kırcaali'de İçişleri Bakanlığı binası. Görselin
sağındaki saat kulesinden sabah 07:00'den akşam 21:00'e kadar, saatte bir
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus-Bulgar zaferini öven müzikler çalıyor.
Kırcaali'de her saat başında bu, 30 yıldan uzun bir zamandır devam ediyor
(Çekim ve düzenleme: Vildane Dinç, 3 Kasım 2017, Kırcaali).
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11. Görsel: Tarihi ve turistik ziyaret alanı Etır’da bir hediyelik eşya dükkanı:
Üstteki bardakta Putin ve altta soldaki bardak üzerinde Osmanlı Devleti’ne
karşı ayaklanmaların öncülüğünü yapan üç önemli Bulgar milliyetçisinden
biri olan Vasil Levski (Çekim ve düzenleme: Vildane Dinç, 4 Kasım 2017, Etır).

12. Görsel: Şipka Manastırı adlı Rus Kilisesi karşısındaki hediyelik eşya
dükkanlarından kimi nesneler: (soldan sağa) “Bulgaristan - Üç Denizde”
haritalı siyah tişört; Osmanlıya karşı ayaklanmada öncülük eden üç önemli
Bulgar milliyetçisinden biri olan Hristo Botev tişörtü; Rusya Devlet Arması
basılı tişört; Bulgar milliyetçisi Vasil Levski tişörtü; SSCB yazılı ve orak-çekiç
simgeli tişört; Şipka Anıtı basılı tişört; bayrakların olduğu kovanın sağındaki
en büyük bayrak Rusya bayrağı ve etrafındaki diğer daha küçük bayraklar
Bulgaristan bayrakları; en üstteki bardaklarda Putin ve Hristo Botev bardakları
yan yana ve bunların alt sırasındaki bardaklarda da Todor Jivkov baskılı
bardaklar (Çekim ve düzenleme: Vildane Dinç, 3 Kasım 2017, Şipka).
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13. Resim: Sofya’nın merkezindeki parkta ayı heykeli, Rusya karşıtları
tarafından üzerine boya dökülmüştür (Çekim ve düzenleme: Vildane Dinç,
2015, Sofya, Bulgaristan).

14. Resim: Kırcaali’nin merkezindeki parkta ayı heykeli, üzerinde tek bir çizik
yoktur ve heykele hiçbir biçimde bir saldırı kaydedilmemiştir (Çekim ve
düzenleme: Vildane Dinç, 3 Kasım 2017, Kırcaali, Bulgaristan).
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15. Resim: Sofya’nın merkezindeki caddelerde bir apartman duvarında “HÖH’e
Ölüm” yazısı (Çekim ve düzenleme: Vildane Dinç, 2015, Sofya, Bulgaristan).

16. Resim: Kırcaali’nın merkezindeki bir caddede bir apartman duvarında
“Bulgaristan Bulgarlar İçindir” ve “Türkler Dışarı/Defolun” yazıları (Çekim ve
düzenleme: Vildane Dinç, 2015, Kırcaali, Bulgaristan).
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D URSU N YI L D IR IM *

I. Sovyetlere Doğru İlk Yolculuk
Liberal ideoloji imparatorluğunu görmüş ve ülkesine geri dönmüş biri olarak
Marksist imparatorluğun ilim dünyasını da görmek isteyip istemediğimi soran
arkadaşlara, elbet isterim, demiştim. Türkiye-Sovyetler Birliği arasında 1981 yılında
kültür mübadele programı başlamıştı. Bu programa başvuru önerisini kabul ettim.
Benden bir ay sürecek bir araştırma projesi hazırlamam istendi. Projemi ilgililere
sundum. Bir süre sonra, Nisan sonlarına doğru, Sovyetlere gidebileceğim duyuruldu.
Moskova’ya uçuş biletimi Aeroflot <Sovyet devlet hava yolları> için aldım, uçuş
saatini beklemeye başladım. Heyecanlıydım.
Moskova uçağına adım attığımda kalbim heyecandan göğüs kafesimi zorluyordu.
Kendi başıma liberal ideoloji imparatorluğu dünyasından başka bir dünyaya, marxist
imparatorluk dünyasının kalbine doğru uçuyordum; bindiğim uçak, gideceğim
istikamet gerçek idi. Hostesin gösterdiği koltuğa oturdum. Etrafımdaki boş koltuklar,
bir süre sonra ellerinde türlü meyve ve sebze dolu fileler ile güzel giyimli
hanımefendiler ve beyefendiler tarafından dolduruldu. Bir süre sonra Moskova
elçiliğimizin elemanları geldi, öndeki koltuklara yerleştiler. Koca bir kurye bavulu
yanlarında bulunuyordu. O gün orada gördüğüm tanıştığım gençler, sonraki yıllarda
temayüz eden güzide diplomatlarımız olarak uzun yıllar ülkemize hizmet
edeceklerdi ve bugün de onlar o birikimlerini ülkemiz yararına kullanmaktadırlar.
Uçakta koltuğum koridor üzerinde idi. Karşı sırada ve arkamda yer alan yolcular
Rusça konuşuyordu. Birbirleriyle şakalaşıp gülüşüyorlardı. Gördükleri yerleri ve
aldıkları şeyleri birbirlerine yüksek sesle anlatıyorlardı. Benden bir ses çıkmayınca
onlardan olmadığımı düşünmüş olsalar gerek, sol tarafımda oturan güleç yüzlü orta
yaşlı bir bey, eliyle tutup kucağına yerleştirdiği sebze ve meyve dolu fileyi kendine
doğru çekerek : “Siz niye hiç konuşmuyorsunuz, hiç bir şey alamadınız mı?” diye
sordu. Bu güleç yüzlü adama, Türk olduğumu, kültürel mübadele programı
çerçevesinde Sovyet İlimler Akademisi’nin bir ay misafiri olacağımı ve projem
çerçevesinde çeşitli şehirlerde bilim adamları ile görüşeceğimi söyledim. Adam
bunun üzerine: “Desenize aynı programdayız. Sizi önce Tatar, ya da Rus diye
düşündüm, kusura bakmayınız. Bizler de bu program çerçevesinde Türkiye’ye gelen
Sovyet Bilim adamlarıyız’ dedi. ‘Nereleri gördünüz? Kimlerle görüştünüz?’ dedim.
Rus bilim adamı şöyle dedi: “Biz iki grup arkadaş geldik. Hepimiz, arkeoloji, eski
eser mimarisi uzmanlarıyız. Aramızda sanat tarihçileri de yer almaktadır. Bizim
*

Prof.Dr., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türkiye.
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grupta yer alan arkadaşlar ile İstanbul, Bursa ve Konya şehirlerini görüp gezdik.”
Tarihî eserlerin en güzel muhafaza edildiği şehirleri gezmişsiniz’ deyince, bana:
“Cennettesiniz arkadaş, tarihî eserleriniz çeşit çeşit, meyve ve sebzeleriniz çeşit çeşit,
deniz, güneş, hava güzel, memleketinizin kıymetini bilin. Bak herkes fileleri sebze
meyve doldurmuş, Moskova’ya götürüyoruz. Orada bunların hiç birini
bulamazsınız’ dedi. “Buyurun, her zaman geliniz” deyince; elini havada nerde der
gibi sallayıp tebessüm etti. Bunun gerçek anlamını Moskova’ya varınca
anlayacaktım. “Tatar veya Rus” benzetmesinin ise, Uralların doğusunda ne anlama
geldiğini gidince öğrenecektim.
Uçak yolculuğunda geçen bu konuşmalar beni bir parça rahatlatmış, kendime
güvenim artmış ve heyecanım dinmiş, sakinleşmiştim. Sohbet iyi gelmişti.
Hava alanı şehrin oldukça dışındaydı. Elçilik mensubu arkadaşlar ile uçaktan indik.
Bizleri gümrük alanına aldılar. Elçilik mensubu arkadaşlar burada doldurulacak
belgeyi bana gösterdiler, doldurdum. Dışarı çıktım, Elçilik mensupları vedalaşıp
ayrıldılar. Etrafta benden başka kimse kalmamıştı, orada tek başıma bekliyordum.
Herkes ayrılıp gitmişti.
II. Moskova’da İlk İzlenimlerim
Tek başıma beklerken birden bire alımlı, kumral saçlı, güzel giyimli, güleç yüzlü
genç bir hanım, bana doğru geldi, önümde durdu. Elinde benim resmimin
bulunduğu bir belge vardı. Yüzüme baktı ve: “Siz Dursun Yildirim misiniz?” diye
sordu. “Evet, benim” dedim. Moskova’da olduğunuz sürece size ben mihmandarlık
edeceğim. Benim adım Tanya”, dedi. Elimi ona doğru uzattım, tokalaştık ve: “Evet,
Dursun Yıldırım benim, Türkiye’den geliyorum. Tanıştığımıza memnun oldum”
dedim.
Havaalanı çıkışında, biraz ilerde bekleyen ‘volga’ tabir edilen otomobile bavulumu
yerleştirip şehre doğru hareket ettik. Tanya yolda bana: “Siz akademinin
misafirhanesi (Akademiçeskiy Korpus 1)’nde kalacaksınız. Şimdi sizi oraya
götürüyoruz” dedi.
Şeremetevo’dan Akademiçeskaya’ya varıncaya kadar Tanya Hanım, bana etrafı
anlatmaya, tanıtmaya, çalıştı. Programa göre Tanya Hanım bana kalacağım odayı
gösterdi. Bavulu bıraktık ve kayıt işlemlerinin yapılacağı yabancılar bürosuna indik.
İşlemler bitince akşam yemek yenilecek restoranı ve sabah kahvaltısı yapılacak
Büfet’in yerlerini gösterdi. Sonra bana on dört gün kalacağım Moskova programımı
verdi, sabah kaçta geleceğini söyledi. Yemek için ara bir saat olduğu için o gün
bulunduğum yerde yemek yeme olanağı yoktu. Dışarıda başka bir yere gitmek
gerekiyormuş. Araba görev yerine döneceğinden yemek için metro ile uygun bir yere
gitmek icap ediyormuş.
Oktyabirsky vokzal istasyonundan Moskova metrosuna bindik ve Park Kultury adlı
yerde indik ve bir sandviç yenecek, kahve içilecek yer bulup oturduk.
Moskova, şehir mimarisi bakımından dairesel genişleme yapısına sahip bir baş şehir.
Yerüstünün mimari yapısı, yer altı dünyası olan metroya da yansımış. Yedi katlı
renkli çiniler ile süslenmiş Moskova metrosu Sovyet mimarisinin bir harikası
diyebilirim. Moskova olimpiyatları sırasında şehrin ulaşımını yer altına taşıyan
metro ağları dairesel ve dikey biçimlerde genişletildi. Doğrusu benim ilk izlenimim,
Moskova, dünyada gerçekten görülmeye ve yaşanmaya değer bir şehir.
436

ÜÇ İLKBAHARDA MOSKOVA GÖRÜNÜMLERİ

Hiçbir yerde asık yüzlü insanların, kendini beğenmişlerin sofrasında, kurumunda
veya odasında misafir edilme bahtsızlığına uğramadım. Marksist imparatorluğun
insanları, ne filmlerde, ne romanlarda anlatılan insanlara benzemiyordu. Hepsi,
makine, motor dişlisi değil, senin benim gibi sıcakkanlı, liberal imparatorluk
dünyasında alışkın olduğumuzdan farklı, ama çoğu kendi ülkemin insanlarına
benzer içtenlikte insanlardı. Elbet görevli görevini yapacaktı ve bunda şaşılacak bir
durum olamazdı. Her yerde görevli görevini yapar. Moskova’ya gittiğim günlerde
de görev yapanlar, bilinçli biçimde arkalarında iz bırakıyor, ne yapayım görevimi
yaptım, der gibiydiler. Yabancılar için dünyanın her yerinde durum aynıydı ama
Sovyetlerde kibarca da uyarıyorlardı.
Moskova’yı üç farklı zamanda ve üç ilkbahar aylarında görmek ve orada kısa
sürelerde de olsa yaşamak olanağı buldum. Değişimin kimi sahnelerine tanık olmak
fırsatı buldum. Bütün Sovyetleri dolaşıp görme olanağı buldum. Bunların hepsini
burada anlatma olanağım yok. Ancak, sizlere üç zamanda yaşadığım tipik Moskova
sahnelerini tasvir etmeğe ve zihinlerinizde değişimin üç farklı resmini yaratmağa
çalışacağım. Üç dönemden seçtiğim tipik Moskova görünümleri aşağıda
sunulacaktır.
III. Üç İlkbaharda Moskova Görünümleri
A. Moskova’da 1981 İlkbaharından Görünümler
a. İlkbahar ayında Moskova tam bir insan karnavalına dönüşmüştü<ya da gittiğim ve
ilk gördüğümde öyleydi>. Dünyanın her yerinden, Doğu ve Batı Avrupa’dan,
Sovyetlerin Cumhuriyet, Muhtar bölgelerinden ve rayonlardan insanlar tam
anlamıyla bir insan seli gibi gelip Moskova’ya yığılır ve oradan da Türk şehirlerine,
Ortaasya’ya doğru akıp giderler. Moskova’da mevsim ilkbahar, havalar güzel,
güneşli. Renk renk elbiseler ve renk renk insanlar. Ben bunca renkli, birbirinden
farklı diller konuşan ve aynı ortamı paylaşan insanları bir arada hiçbir yerde
görmedim. Kendinizi yokluk ve sefalet sözcüklerine mahkûm edilen Marksist
imparatorlukta değil, bir liberal imparatorluk şehrinde yaşıyormuş gibi
hissedersiniz. Otellerin ve turistik lokantaların kapalı alanları dışarı açılmış, sokağa
taşıp yayılmışlar. Bu zenginlik ve şaşaa, renk cümbüşüne bürünmüş Moskova aklımı
başımdan almak üzere idi.
b. Moskova’da bir genç beni Çuvaşların büyük şairi Gennady Aygi ile tanıştırmak
istedi. Moskova’nın dış mahallelerinde, varoşlarında yaşıyormuş Gittik.. Toprak
zemin salon-oda gibi bir evde kalıyordu. Oldukça geniş bir odadaydı. Büyücek bir
masa üstünde hem çalışıyor, hem de içki masası gibi kullanıyordu. Masada votka
şişesi, bardaklar, yeşil taze soğanlar, turp ve muhtelif yeşil ot türleri vardı. Bir süre
şiirden, Çuvaşlardan söz ettik. Votka ve yanına taze soğanı çerez diye ikram etti.
Türkiye’de basılmasını istediği Çuvaş Şairlerince yazılmış şiirlerden oluşan bir
antoloji verdi. Henüz yayınlamak imkânı olmadı. Şaire baktığımda, bana tarih
kitaplarında gördüğüm Atilla’yı hatırlatıyordu. O anda, şehrin içinde yaşanan
debdebeli görünümü, şehrin dışında karşılaştığım bu sahneyi düşündüm. Ama,
dedim kendi kendime, bizim yaşadığımız dünyada durum çok mu farklı? Bizler
genelde, sizce hangi imparatorluğun içinde yaşıyor sayılırız ve bu bağlamda neyiz,
kimiz?
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c. Moskova’da yine bir gün, günlük program işleri bitmiş, geriye, otele dönecektim.
Tanya Hanım: “Sizi bu akşam yemekten sonra arkadaşlarımla tanıştırmak isterim.
Gelmek ister misiniz?” dedi. “Ama önce akşam yemeğini yiyelim, ben acıktım”
dedim. Moskova’nın güzel lokantalarından birinde akşam yemeği yedik. Volga
yerine, garajına döndü. Yemek yiyeceğimiz yere otobüs ile vardık. Tanya Hanımın
arkadaşlarının bulunduğu yere oldukça yakın bir yerde yemek yemiştik. Çıktık,
yürüdük, “Burası Arbat” dedi. Fakat etrafta oturulacak hiçbir yer görünmüyordu.
Baştan aşağı koca binanın sıvalı yüzü berbat, bina cephesinin bu dökülen yüzü kalın
tel örgüsü örülmüş bir perde ile kaplı bir bina önünde durduk. Tanya Hanım, bana
baktı güldü:” Şaşırdınız değil mi?” dedi. “Evet, burada ne bir kapı görünüyor, ne de
oturacak bir yer, arkadaşların yanlış adres vermesin!” dedim. Biraz daha tel örgüsü
ile kaplı binaya doğru yaklaştık, bana “Biraz sabırlı olunuz” dedi. Tanya Hanım elini
kapı işlevi gören tel örgüsü yırtığına attı. Orası kapı gibi açıldı. “Gördünüz mü?”
deyip kendi içeri girdi. Tel örgüsü yırtığını eliyle tutup buyur etti, ben de ardı sıra o
aralıktan kapı niyetine içeri girdim.
Bir kapıdan içeri girdik. Burası birkaç kat oluşan büyük bir binaydı. Moskova’da
gençlerin buluştuğu ilginç uğrak yerlerinden biriymiş. Öğrendiğime göre özelliği
şuydu: Yabancı dil öğrenen gençler, burada bir İngiliz, bir Alman, bir Fransız gibi
konuşuyor, yemek yiyor, içki içip dans ediyordu. Koca bina böyle bir işlev
görüyordu Her bir bölümün eğlencesi, tarzı farklıydı. Bir şey alacaksanız <içki,
sigara, kahve, yiyecek vb.> o ülkelerin parası orada, o bölümde geçerliydi. Eğlenceli
bir yerdi. Sovyet gençliği öğrendiği dile göre eğleniyor ve gözlerden uzakta,
dışarıdakilerden farklı bir mekânda farklı bir hayatı yaşamaya çalışıyordu.
Tanya Hanım bana fırsat buldukça bana Moskova’da yaşanan bu farklı dünyaları ve
o dünyaların insanlarını gösteriyordu. Bu ikili yaşam düzenine, zengin-yoksul
uçurumuna liberal imparatorluk topraklarında da sıkça rastlanıyordu, biliyordum.
Ancak, gözlerden uzak bu liberal imparatorluk şehirlerine özgü yaşama marxits
ideoloji imparatorluğunun kalbi olan Moskova’da rastlayacağımı hiç
düşünmemiştim. Acaba bu tarz hayat sadece Arbat Sokağı sakinlerine mi mahsustu,
onu anlayamadım.
Tanya’nın genç arkadaşları ile bir süre oturduk, konuştuk. Müzikten söz ettik, ünlü
yeralı müziği yapan Visotsky’nin adını ilk kez orada duydum. Bana kaçak basılmış
plakları var, Moskova’da yasak ama belki Bakü’de bulursun, dediler, şaşırdım.
Gerçekten de, gittiğimde, balmumundan, bir kere çalmaklık plağını oradan aldım.
d. Bu gezimde yaşadığım Moskova, ilkbaharda kendisine gelen misafirlerine,
ziyaretçilerine bütün renklerinin güzelliğini göstermek için etrafta övünerek dolaşan
bir tavus kuşu gibiydi. Nehirde gezinti gemileriyle, insan kalabalıkları ve çeşitliliği
ile Kremlin, Kızıl Meydan, Kızlar Manastırı, Olimpiyatlardan kalan yenilenmiş yüzü
ile Bolşoy’u, Taganska’sı, Arbat’ı, Çin lokantası, Afgan mağazası ve Beryozka’ları,
Akademi ve üniversiteleriyle, müze ve kütüphaneleri ile Olimpiyattan kalan parlak
ve gösterişli bir yaşam akışı içinde tam bir dünya şehri olduğunu herkese
gösteriyordu. Tezat sahneler yok muydu, vardı ama onları her yerde fazlasıyla
görüyorduk.
B. Moskova’da 1986 yılı İlkbahar Görünümleri
a. Moskova’da geçirdiğim ikinci ilkbahar günleri öncekinden kısa sürdü. Leonid
Brejnej ölmüş yerine Mihail Gorbaçov başa getirilmişti. İlk gittiğim dönemden bu
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yana beş yıl geçmişti. Rus uçağının yerini Moskova’ya sefer yapan Türk uçakları
almıştı. Uçakta yolcuların çeşitliliği artmıştı. Fileleri sebze meyve dolu yolcular da
görünmüyordu.
İndiğimde rutin işlemler ve karşılama işleri gerçekleşti. Fakat bu kez Moskova’da
pek ilginç bir değişim yaşandığını fark ettim. M. Gorbaçov ile sokaklarda ve
metrolarda, yahut geceleri caddelerde sıkça rastlanan sarhoşlar, onların bağrışları,
kavgaları ortadan kalkmıştı. Ellerde kitap gibi taşınan içki çantaları ikiye çıkmış ve
iki elle taşınıyordu. İçkili yerler düzene sokulmuş. Günün her saatinde isteyen
istediği yerden istediği kadar içki alamaz olmuştu. Yeni yönetim içki saatlerinin satış
vaktini ve yerlerini sınırlandırmış ve öğle yemeğine denk getirmişti. Daha önce
Moskova’da görmediğim insan kuyruklarını görünce mihmandarıma sordum. Bu bir
kilometre uzayıp giden insan kuyrukları nedir, ne dağıtılıyor, dedim. Mihmandarım
bana, Moskova’nın hayatını, huzurunu bozan alkolikleri, kendini bilmezleri hizaya
sokmak üzere bu tedbir alındı. Ama pek faydası yok, içki alacağım diye bu defa işleri
aksatıyorlar, dedi.
b. Moskova’da bir gün program dışı, sirk hayvanlarının eğitim gördüğü yere davet
edildim. Moskova’nın 1986 yılı ilkbaharında bu olay bana ilginç göründü. Moskova
programımda böyle davet yeri görünmüyordu. Meğer bu özel gösteriye benimle
birlikte her milletten Moskova’yı ziyaret eden yabancı misafirler de bulunuyordu.
Çağrılı misafirlere kısa bir gösteri yapıldığı yer ile ilgili olarak önce bizlere
hayvanları nasıl terbiye ettiklerini anlattılar ve terbiye etme süreçlerini uygulamalı
biçimde bizlere gösterdiler. Ve bunların ardından da, iyi yetişmiş hayvanlar ile güzel
bir profesyonel gösteri seyrettirdiler. Fakat o sırada yanımda oturan Kübalı genç bir
adam bana doğru gülerek: bunlar da kapitalistlerden farklı değil yoldaş. Onlar gibi
bunlar da aynı yöntemleri insanlara uyguluyorlar, demez mi, şaşırdım. Küba o
sırada Castro’nun yönetimindeydi.
c. Sovyet Büyük Ansiklopediyası genel editörlüğünü Hâlik Köroğlu Bey yapıyordu.
Değerli bilim adamının akşam yemeğine davetliydim. Söylediğine göre Moskova’nın
ünlü lokantalarından biri Azerbaycan Bakû Restoranı imiş. Orada birlikte yemek
yiyecek ve sohbet edecektik. Akşam saat yedi buçuk sularında Hâlik Bey
misafirhaneye geldi, birlikte oraya vardık. Restoranın önü lebâleb kadın, erkek ile
doluydu. Çok kalabalık idi ve içeri giremeyeceğimizi düşündüm. Hâlik Köroğlu
bana göre yaşlıca bir zat idi. Bu kalabalıkta itişip kakışamayız, diye düşündüm.
“Hâlik Bey, burada yer yok, bunca insan dışarıda. Demek ki yemekleri çok ünlü bir
yer” dedim. “Evet, yemekleri çok güzel bir yer. Ama korkma, ben peşin yer
ayırtmışım, biz gireriz merakta kalma” dedi. Kapıda duran uzun boylu, iri yarı
adamlar, kalabalığın önünü kesip onları dağıtmaya uğraşıyordu. Hâlik Bey onlara
işaret etti, elini salladı, o adamlar bizim lokanta kapısına yaklaşmamızı sağladılar.
Kartını, ruhsatını çıkarıp gösterdi. İçeri girdik, önümüze bir görevli yol gösterdi. Bir
kat yukarı çıkardı. Koca bir yemek salonuna girdik. Görevli oturacağımız masayı
gösterdi. Su ve bardak, servis düzdü masaya. Baktım koca yemek salonunda bizden
başka kimse yoktu.
Lüle kebaplarımız geldi. Bir yandan Orta Asya destanları üzerine koyu bir sohbete
daldık. Zaman ilerledikçe, yemek salonuna giren çıkan hiç kimse yoktu. Hâlik Bey’e
dedim: “Bunca masa burada boş duruyor, insanlar da yemek için dışarıda bekliyor.
Neden böyle?”. O da bana: “Gündüzden sipariş vermedikleri için hazırda malzeme
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yok. Burada işler böyle yürüyor” dedi. Başka bir şey sormadım ve üzerinde
konuştuğumuz Ortaasya destanları konusuna geri döndük.
d. Yeniden yapılanma ve açıklık çabaları Moskova’da yeterince kendini belirgin bir
hüviyette henüz gösteremiyordu. Ancak, değişim için M. Gorbaçov girdiği yolda
yürümekte kararlı adımlar atmaya çalışıyor ve Marksist imparatorluğu yeni bir
düzene kavuşturmak üzere içerden ve dışarıdan kendine destek olacak güçler
oluşturmaya çalışıyordu. Moskova’da içkinin kısıtlanması yanı sıra yiyecek akışı da
başka nedenlerden dolayı yeterince yapılamıyor, çarklar henüz dönecek gibi
görünmüyordu ama M. Gorbaçov’un umudunu koruduğu gözleniyordu. Düzene
sihirli bir elin değdiği hissediliyor ama onun mahiyeti ve etkinliğinin, kimliğinin
sınırları ve özellikleri o denli kestirilemiyordu.
C. Moskova’dan 1989 Yılı İlkbahar Görünümü
Sovyetlere iki gidişimde de, Türk cumhuriyetlerine Moskova’dan gitmiştim. Üçüncü
gidişimde ise, Taşkent’ten Moskova’ya gelmiştim. Hamza Hekimzâde Niyazi’nin
doğumunun yüz yıllığına Özbek yazarları tarafından Taşkent’e davet edilmiştim.
Ankara’ya dönmemiz için ise, Moskova üzerinden uçakta yer ayrılmıştı.
Sovyet Yazarlar Birliği’nce Moskova’da ağırlandık. Bir süre Sovyet Yazarlar Birliği
binasında oturduk, sohbet ettik. Her yerde yiyecek içecek kıtlığı kol geziyordu. Gece
otelde kalacak, sabahleyin uçak ile ülkemize dönecektik. Misafirlerin bir bölümünü
Stalin’in adını taşımakta olan bir palasa getirdiler. Biz de onlar arasındaydık.
Odalarımızı gösterdiler. Bir süre arkadaşlarla oturup sohbet ettik. Sonra, yatmak
üzere odalarımıza döndük.
Yatmadan önce banyo yapmayı düşündüm. Banyoya girdim. Lavabonun
musluğunun yerinde bir kör tapa vardı. Banyo küvetine baktım, orada da ne musluk,
ne duş araçları vardı. Herhâlde bana yanlış oda verdiler, diye düşündüm.
Arkadaşları arayıp durumu anlattım. Onlarda da durum aynıydı. Her şeyi söküp
götürmüşler dedi Taşkentli bir arkadaş. Nasılsa yarın ülkenize dönüyorsunuz.
Yarına kadar idare edin, yatıp uyuyun diye sözlerini tamamladı. Öyle yaptık. Ve
ertesi sabah, arkadaşlarla vedalaşıp Şeremetevo’dan Ankara’ya döndük. Sebze ve
meyve ülkesine, cennete geri dönüyorduk.
IV. Sonuç
Sizlere üç ayrı ilkbaharda yaşama olanağı bulduğum ve gördüğüm Moskova’yı
anlatmağa çalıştım. Marksist imparatorluğun uğradığı değişimin Brejnev ve M.
Gorbaçov dönemlerinde yaşadığım ve gördüğüm kimi kesitlerini burada tasvir
etmeye çalıştım. Bu tasvirler aracılığı ile, L. Brejnev ile başlayan ve M. Gorbaçov ile
süren sürecin ilk ve ikinci sahneleri ile bunları takip eden üçüncüsünü açıklamaya
çalıştım.
Ekim Devrimi’nin yüzüncü yılında ve Türk cumhuriyetlerinin de ortaya çıktığı yeni
bir düzen içindeyiz. Sovyetlerin bıraktığı sınırların korunması görevi Rusya
Federasyonu üzerinde bulunmaktadır.
Moskova’nın üç ilkbaharda yaşadığım görünümlerin tasviri ile, Sovyetlerde
gözlediğim değişim ve yeniden yapılanma nedenlerini yansıtmaya çalıştım.. Umarım
ve dilerim bildiri bu işlevi yeterince yerine getirmiştir.
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Giriş
Dil politikası1 terimi, Sovyetler Birliği içinde yeni dil oluşumu içinde yer alan dillerin
standart hale getirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Bu terim, bağımsızlık kazanan
ulus devletler ve gelişmekte olan ülkelerde dil seçimi veya değiştirilmesi, seçilen
dilin kodlanması, sözlük, dil bilgisi ve yazımın belirlenmesi, standart hale
getirilmesi, resmi işlerde, kurumlarda yaygınlaştırılması ve işletiminin günün
ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde genişletilmesi şeklinde izah edilmiş, 70'li yıllardan
itibaren de tanımlanmaya başlanmıştır.
Sovyetler Birliği’nde yapılan dil planlamaları genel olarak iki grupta ele alınabilir:
Birincisi Rusçayı dünya dili haline getirme ve Rusça dışındaki dilleri aşama aşama
yok etme gayretidir (Alpatov, 2016, ss. 19-20). İkincisi ise Ruslaştırmanın sadece
yöneticilerin istekleriyle sınırlı kalmadığı, halka da bu düşüncenin benimsetilmesi ve
onların da bu yayma hareketine katılmasıdır.
Sovyetlerin dil planlamalarına karşılık Orta Asya Türkleri de bazı mücadele
yöntemleriyle karşılık vermişlerdir. Bu hareketler, dönemleri içinde tanıtılacak ve
bugüne kadar yapılan, yapılamayan ve yapılmayanlar üzerinde durulacaktır.
1) Çarlık Dönemi Dil Politikası ve Türklerin Karşı Politikaları
Sovyetlerin uyguladığı dil politikasının temelleri aslında çarlık dönemine (16. yy.)
dayanmaktadır. Çarlık yönetimi etnik milliyetçiliği yer yer körükleyerek Pantürkizm
ve Panislamizm sentezinin oluşmasını engellemek istemiştir.
Çar Hükümeti’nin eğitim alanında izlediği Ruslaştırma siyasetinde en yakın
destekçisi Ortodoks Kilisesi ve misyonerleridir. Bu politikanın temel amacı, özünde
Türk olan toplumların farklı bir etnik kökene sahip olduğu algısı yaratarak
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1 Dil planlaması, dil mühendisliği, dil gelişmesi, dil düzenlemesi, dil siyasası/siyaseti
anlamlarını da içermektedir (Gökdağ, 2002, s. 69).
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ayrıştırılmalarıdır. Fakat Rusya, Türk dünyasındaki her toplumu ayrı bir dil
kullanmaya sevk ederek, onlara birer kimlik bahşettiği iddiasındadır. Orta Asya
Türklüğüne karşı misyonerlerin üzerinde durdukları konu, Türk halklarının
kullandığı alfabenin değiştirilmesi gerekliliğidir. Bu süreç için kabul edilen kıstas,
Rusya'nın çıkarlarına hizmet etmek, tahta bağlılığı dil ve dinden bağımsız olarak
sürdürmektir (Sumarokova, 2015, s. 118). Rus eğitiminin savunucuları vatansever
inançların oluşturulması ve ülkedeki herkesi halk ve devletle bir araya getirmede,
Rusçanın anadil olarak kabul edilmesini ön şart olarak görmüştür. Bir yabancının
ortak anavatana sahip halkla günlük diyaloglara girebilmesi ve devletin ortak
çıkarlarını gözeterek devlet kurumlarındaki görevlerini yerine getirebilmesi için
devlet dili ile pratik bir yakınlık kurması gerekiyordu. (Sumarokova, 2015, s. 119).
Genel olarak, Türkistan’ın geleneksel toplumunu modernleştirmeyi amaçlayan
Ruslaştırma politikasının özü, Orta Asya'daki kişilerin Rus dili ve kültürüne özgürce
kabul edilmesini amaçlayan eğitim faaliyetleri düzenlemekten ibarettir. Bu nedenle,
onu "Ruslaştırma dili" olarak tanımlamak daha uygun olur. Rus olmayan kişiler
arasında da yayılmış olan devlet dili, "hâkim" Rus halkının dili değil, resmi dil olarak
merkezi hükümetin dili ve uyum sürecinin tek gerçek ve etkili aracı gibidir. Çarlık
yönetiminin sert ve sindirici politikaları, Türkistan Türklerinde milli bilincin
gelişmesi yönünde bir oluşumu doğurmuştur.
Böylece Türkistan’da eğitimi ön plana alan, eğitim kurumlarının yenileştirilmesi,
halkın eğitilmesi, bilinçlendirilmesi amacını güden “Ceditçilik” hareketi ortaya
çıkmıştır.
Bu yenileşme hareketi, bir eğitim ve kültür hareketi olarak İslamiyet’le de beslenen
ortak dil, kültür, eğitim ve değerler sisteminin Türk medeniyetini canlandıracağı
inancıyla Gaspıralı tarafından Türk dünyasına sunulmuştur. Gaspıralı İsmail Bey,
Ceditçilik hareketiyle mevcut okulları ıslah edip yeni usulle eğitim yapmalarını
sağlamayı, bütün Türkler için ortak bir dil oluşturmayı, Osmanlı Devleti’ne destek
olmayı hedeflemektedir (Roy, 2000, ss. 116-117). Ceditçiler, Semerkant, Fergana,
Taşkent’te gazete (Tercüman, Terakki, Hurşid, Şöhret, Sada-i Türkistan, Sada-i Fergana, İl
Bayrağı, Yurt) ve dergiler (Semerkand, Ayna, vd.) çıkarmışlardır.
1906’da Rusya Eğitim Bakanlığı’nca “31 Mart Kuralları” adıyla anılan “Rus Olmayan
Milletlerin Eğitimi” ile ilgili 37 maddelik kural yayımlanır.
Burada İlminski tarafından öne sürülen gayr-i Rus milletlerin kendi dillerini Rus
harfleriyle yazmaları mecburiyeti getirilir. 16-21 Ağustos 1906’da da III. Kurultay
yapılır. Burada ise Rusya Müslümanları için eğitim sisteminin her bölgede aynı
olması, mahallî şiveler yanında Türkleri birleştirici edebî Türkçe (Türkiye Türkçesi)
okutulup öğretilmesi kararı alınır. (Devlet, 1996, s. 93, 100-102; Hablemitoğlu, 1997).
Çarlığın yıkılması, Bolşeviklerin iktidara gelmesi, Buhara Emirliği’yle Kadimcilerin
işbirliği içinde olması gibi gelişmeler sonunda Ceditçiler, iki gruba ayrılmışlardır.
Bunlardan biri eski eğitim sistemini savunan ve Ruslarla iş birliği yapan, bağımsızlık
fikirlerine de karşı çıkan, islamcı “Kadimciler, diğer grup ise komünist partiye üye
olanlardır, ancak 1937-38 Kızıl Kırgın’ında hemen hepsi Ceditçilere önderlik ettikleri
gerekçesiyle “Türkçü” suçlamalarıyla katledilmişlerdir. (Ülkü, 2002, s. 27).
Ceditçilik, zamanla bünyesinde milli aydınlanmayı ortaya çıkarmış; bu dönemin
güçlükleri arasında yapılan çalışmalar, Türkçülük temelinde, Türk topluluklarının
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çoğunda milli birlik ve mücadele bilinci uyandırmıştır. Çarlık Rusyası’nda Rus dil
planlamalarına karşı en önemli mücadeleyi, halkın bilinçli hale gelmesi, okuryazarlık
oranının artması gibi konularla da mücadele eden Ceditçiler vermiştir.
2) 1917 Sonrası Vladimir İliç Ulyanov Lenin (1870-1924), Josef Stalin (1881-1953)
Dönemleri - SSCB Yönetimi Dil Politikaları ve Türklerin Karşı Politikaları
1917 Devriminden sonra Lenin, halkların kardeşliği ve milletlerin bütünleşmesi
projesini yürütürken, Orta Asya’nın hemen her bölgesine Rus okullarını da
yaymaktaydı. Hükümetin ekonomik, ideolojik, askeri ve siyasi iktidarı, yerli halkın
dönüşmesini ve iradi olarak çocukların gelecek kaygısı ile Rus okullarına
yönlendirilmesini sağlamaktaydı. Lenin, halklara kendi dillerini öğretebilecekleri
mesajını verirken, Rusçanın tek devlet dili olması gerektiği üzerinde ısrarla
durmaktaydı. Göstermelik okullarda ve göstermelik derslerle Türk olmayan
öğretmenlere, Türk lehçelerini öğretme görevleri verilmekteydi. Türk topraklarına
dışarıdan gelen başta Ruslar olmak üzere diğer insanlar, yerli dilleri öğrenmeyi bir
kayıp olarak görmekteydi.
1917-20 yılları arasında bölgenin diğer halklarına ve Türklere kısa süreli özgürlükler
verilir. Sovyet Rusya’nın politikası, bölge halkının dil, din, kültürünü Ruslaştırma ve
Hıristiyanlaştırma yoluyla kendine benzetme, birçok ulusu özellikle de nüfusça
kalabalık olan Türkleri parçalayıp mikro-milliyetçilikle ötekileştirmektir. Bu
politikada en önemli silah ise dildir (Yalçın, 2008, s. 665). 1919’da Kazan’da Bütün
Rusya Türk Halklarının İmlâ Meseleleri Konferansı, Lenin’in de istediği Latin
harflerine geçiş konusundaki görüşten hareketle toplanır, imladan çok alfabe ıslahı
ve değişikliği konusu üzerinde durulur. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist
Cumhuriyeti, 1925’te vatandaşlarına kongrelerde, mahkeme ve devlet dairelerinde
ana dilinden faydalanma hakkı” verdiği anayasayı kabul eder (Özkan, 2004, s. 49).
Ardından Türk boyları için ayrı köklerden geldikleri konusu ve lehçe farklarının
artırılması çalışmaları sistemli bir şekilde uygulanmaya başlar. Cumhuriyetlere ise
“birliğe sadakat” telkin edilir.
Uygulanan “asimilasyon politikası”, beraberinde kimlik değişimlerini getirir ve pek
çok etnik grup üyesi kendilerini “Rus” olarak adlandırmaya başlar. Birinci Bakü
Türkoloji Kurultayı (26 Şubat-6 Mart 1926)’na, Türk dünyasından 131 delege katılır,
Latin harflerine geçiş konusu kabul görür. (Nerimanoğlu, vd, 2008; Buran, 2009, ss.
435-440). 1 Haziran 1935’te Sovyetler Birliği Merkez Yürütme Kurulu Latin alfabesine
geçmenin bir hata olduğunu ve “Yeni Alfabe Komisyonu”nun bundan sorumlu
olduğunu ilan eder. Bu, Latin alfabesi dönemini bitiren bir açıklama olur.
Yayın hayatının zayıf olduğu bu yıllarda Sovyet baskıları yanında dünya savaşının
ağır siyasi ve iktisadi şartları ve 1931’de yaşanan açlık felaketi de etkili olmuştur.
Bununla birlikte asıl engelleyici olaylar 1937-38 Kızıl Kırgın’ındaki binlerce aydının
katliamıdır. (Gündoğdu, 2014, s. 14)
Bu ara dönem her Türk topluluğu için fonetik imlaya dayalı 18 farklı Kiril alfabesinin
hazırlanması ve bu topluluklara uyarlanmasıyla sona erer. Bu dönemde Türkler
Lenin’in izlediği siyasete karşı çıkmamış, uygulanan değişiklikleri benimsemişlerdir.
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3) Nikita Kruşçev (1894-1971) ve Leonid İliç Brejnev (1906-1982) Dönemi - SSCB
Yönetimi Dil Politikaları ve Türklerin Karşı Politikaları
Stalin’in 1929’da Sovyet cumhuriyetlerinde uyguladığı dil ve alfabe politikaları ile
Rusça yeniden önem kazanır (Uçar, 2017). Kruşçev, 1958-1959 eğitim reformunda
“Her orta öğretim mezunu Rusça’yı tam olarak öğrenmelidir” fikrini açıkça dile getirir
(Uçar, 2017). Sovyetler Birliği’nde bu dönemde “bütün dillere eşitlik” tanınır.
1939’da Kiril alfabesi kabul edilir, 1941’de alfabenin kabulü resmî olarak ilan edilir.
Bu süreçte millî konular kitaplardan çıkarılır, halk siyasi kimlik olarak Sovyet
vatandaşlığını benimser, kendi kimliği ve etnik kökenini ikinci plana atar. Milli tarih
ve kültürün canlandırılması önlenir, milyonlarca Rus göçmen istila edilen topraklara
yerleştirilir. Yardım adı altında “böl” ve “yönet” politikası uygulanır, asıl amaç
“Ruslaştırma” ve “Sovyet vatandaşlığı”nı kabul ettirmektir.
Kruşçev’e göre “Herkes Rusça konuşmaya başladığında komünizm kurulmuş
olacaktır.” Bu sebeple, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Rusça bilmek sosyal ilerlemenin
şartı olarak kabul edilir. Kruşçev, Rusçaya geçişi hızlandırmak için öncelikle ailelerin
çocuklarını istedikleri her okulda okutabileceklerini söyler (Gökdağ, 2002, s. 73).
Bundan sonra ulusların yakınlaşmasının Rusçayla olacağı vurgulanır ve “iki dil”
prensibinden uzaklaşıp tek dil seçeneğine gitme politikası izlenir.
Böl, yönet politikasının asıl sebebi Pantürkizm korkusu olduğu için Ruslar, her
bölgede yerli dillerde eğitim veren okullar açma politikası uygularlar (Özdoğan,
1994, s. 32). Bu politika, “yerelleşme” olarak başlar, 1930 sonrasında “Ruslaştırma”
politikası haline dönüşerek devam eder. Farklı on dört Sovyet Cumhuriyeti’nin bir
bütün içinde, etnik devlet mantığında birleştirilmesi politikası Kruşçev döneminde
tek dillilik politikasına doğru geliştirilir. Bu dönemde Türklerin ne “karşı koyma” ne
de “çözüm bulma” siyaseti olmuştur. Sadece siyasi gücün istediği çalışmaları
gerçekleştirmişler, eğitim düzeyi arttıkça asimile olmaya devam etmişlerdir.
4) Mihail Gorbaçov (1931- ) Dönemi - SSCB Yönetimi Dil Politikaları ve Türklerin
Karşı Politikaları
Sovyet döneminde siyasi gündemin en hassas konularından olan dil politikası, bu
dönemin sonlarına doğru çatışmacı bir nitelik kazanmaya başlar. Gorbaçov
döneminde glasnost (açıklık) politikası ile kapalı ekonomi ve siyasete sahip olan
SSCB’ni dünyaya açmak hedeflenirken perestroyka (yeniden yapılandırma) ile de
SSCB’nin ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri yönden dünyaya entegre bir şekilde
yapılanması amaçlanır. Fakat bu politikalarda başarılı olunamaz.
1990’dan itibaren Türk toplulukları egemenliklerini ve Federasyondan ayrılma
kararlarını açıklarlar, 1991’den itibaren de dillerini resmî dil olarak ilan ederler. Bu
tarihte, her bir Türk cumhuriyeti, kendi etnik kökeni, eğitimi, dili, kültürü ve tarihi
konusunda bağımsızlık mücadelesini başlatmış olarak kabul edilir. Millî bağımsızlık
arzusu artar. Orta Asya’da Türk kimliği tekrar uluslararası düzeyde gündeme gelir.
5) Bağımsızlık Dönemi - SSCB Yönetimi Dil Politikaları ve Türklerin Karşı
Politikaları
Sovyet iktidarları, komünist toplum yaratma sürecinde ara aşama olarak ulus ve
ulusal kimliklerin geliştirilmesi ve son aşamada ortadan kaldırılması amacına
ulaşamazlar. Birliğin dağılmasından sonra Sovyetler Birliği, uyguladığı milliyetler
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politikası ve dil politikaları nedeniyle asimilasyonist ve emperyalist olmakla suçlanır,
yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalır.
“Yeni Sovyet insanı” yaratma yerine birbirinden farklılaştırılan ve süreç içinde bu
farklılıkları benimseyen ayrı milliyetler ve uluslar ortaya çıkar. Bağımsızlıkla beraber
her Türk topluluğu kendi dilini millileştirir ve devlet dili olarak kabul eder. Bu
dönemden itibaren Türk cumhuriyetleri anadillerini işlevsel hale getirir; eğitim,
resmî kurumlar, iş yerleri, basın yayın alanlarında kullanmaya başlarlar.
Bağımsızlık sonrasında Türk cumhuriyetlerinde kimlik oluşturma sürecine
Türkiye’nin etkisi oldukça belirgindir. Edebiyat ders kitaplarında ideolojik
değişiklikler yapılır, tarihi kişi ve kahramanlar simgeleştirilir. Her lehçenin sözlük ve
yazım kılavuzu hazırlanır. Okullarda Rusça ders saatleri azaltılır, ana dil, tarih gibi
derslerin saatleri arttırılır. Okullar yerlileştirilir. Devlet yönetimi ve yönetim dili ile
ilgili akademik eserler yazılır. Rusça terminoloji terk edilmeye ve anadille terminoloji
oluşturulmaya başlanır.
6) Değerlendirmeler, Sonuç ve Öneriler
Sovyetlerin yaratmak istediği uluslar üstü “yeni Sovyet insanı” kimliği, etnik,
manevi, dini, kültürel ortaklığı olmayan yapay bir kimliktir. Bu durum yeni kimlik,
etnik yapı ve dillerin oluşturulması anlamına gelir. Bugün bu yapılar, artık, ayrı
devlete ve edebi dile sahip birer cumhuriyettir. “Yeni kimlik, diller ve alfabeler”
Çarlık döneminden 1940’lı yıllara kadar süren bir dil politikasının ürünüdür. Bahsi
geçen politika bugün de devam etmektedir. Yönetimin ve dönemin prestijli dili
Rusça’dır. Devlette belli makamlara gelmenin ve üniversite eğitimi alabilmenin yolu
Rusça öğrenmekten geçmektedir. Böylelikle “iki dillilik” ortaya çıkmaktadır. 1920-30
yılları arasında “yerelleştirme” adı altında yeni yazı dilleri ve alfabeler oluşturma,
edebiyat dilini geliştirme, okullar açıp matbaalar kurma şeklindeki çalışmalar,
1930’lu yıllarda “Ruslaştırma” politikası olarak devam etmiştir. Yerli halklara
kültürel ayrımcılık uygulanmıştır. Yerli diller kırsal alanlarla sınırlı kalmıştır. Türk
cumhuriyetleri, millî eğilimler doğrultusunda, çağdaşlaşma modeli olarak
benimsedikleri Türkiye ile yakınlaşmışlardır. Bugün ise Türk cumhuriyetlerindeki
çalışma ve araştırmalar küresel ölçekte gerçekleşmiş, Türkiye çerçevesinden
çıkmıştır. Bugün Türk cumhuriyetlerinde yürütülen dil politikaları devlet
yönetimince belirlenen ve SSCB’den etkilenen dil politikası olmanın dışına
çıkamamıştır. Dil konuları ilmi bir bakış açısıyla ele alınmamaktadır.
Rusya’nın devlet politikası içerisinde ele aldığı ilkeler, Çarlık Rusya’sından
günümüze kadar büyük değişiklikler göstermez. Benimsenen bu politikalar, Türk
Cumhuriyetleri üzerinde uygulanmaya hala devam etmektedir. Dil politikası
hususunda, ılımlı ve baskıdan uzak bir süreç izlenmesi gerekliliği devlet siyasetinin
özelliği görünümünü almıştır. Bağımsızlıktan sonra “yeni Sovyet insanı” kimliği bir
müddet devam etmiş, bugün geçerliliğini yitirse de kısmen devam etmektedir.
Sovyetler döneminde ideolojik yapı kazanan milli kültür, Marksist değerler ve
Sovyet kültür unsurlarıyla yeniden örülmüş, nesilden nesile aktarılmıştır (Garibova,
2012, s. 247).
Bu coğrafyada insanları bir araya getiren veya ayıran şey, sınıf sistemi ve ideolojik
yapıdır.
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Orta Asya’da -özellikle de kırsal kesimlerde- anadiller gelişmiş, kullanım alanları
genişlemiştir. Fakat etkili bir dil olma özelliğini sürdüren Rusça, hala anlaşma dilidir.
Bundan kurtulmak, öncelikle Kiril alfabesinin terkedilmesi, Latin alfabesinin kabulü
ile mümkün olacaktır. Gagavuz, Azerbaycan, Türkmen ve Özbek Türkleri Latin
alfabesine geçmişler, Kazak ve Kırgız Türkleri de bu alfabeye geçme yönünde karar
almışlardır. Bu alfabe değişiklikleri diğer Türk toplulukları için yol gösterici
olacaktır. Latin alfabesine geçişte 1993’te karar verilen “ortak alfabe”nin kullanılması
gereklidir. Aksi uygulamalar, SSCB döneminde gerçekleştirilen “yeni kimlik, alfabe
ve edebi dil” yaratma çabalarının hala devam ettiğinin göstergesidir. Bu konudaki
ikinci husus, bir sesin karşılığı olarak kullanılan harfin/işaretin bütün Türk
lehçelerinde aynı olması gerekliliğidir.
Ortaklığın fazla olduğu folklorik uygulamalar, TV programlarıyla karşılıklı
tanıtılmalı, “ortaklık” vurgusuyla sunulmalıdır.
SSCB döneminde dile verilen zararın (söz diziminde Rusça etkisi,
Rusçalaşma, vs.) düzenlemelerle hızla giderilmesi önemlidir.

terimlerde

Sözlük, gramer, imla, vb. çalışmalarının ilmi hassasiyetle ele alınması ve
düzenlenmesi gereklidir.
Bugün bazı özel kuruluş, gazete ve dergilerin yaptığı Türk lehçeleri arasındaki
aktarma çalışmaları, farklı lehçeleri kullanan insanlardan oluşturulacak ortak
kurullarla edebi eserlerin karşılıklı aktarılması vasıtasıyla sürdürülmelidir.
Dilbilim alanında önemli olan farklı ilmi alanlardaki ortak terimlerin tespiti,
karşılaştırılması ve özellikle ortak bilimsel terminolojinin oluşturulması çalışmaları,
kuruluşların katılımı ve desteğiyle gerçekleştirilmelidir.
Türkçenin eğitim alanında aktif olarak kullanılması, ortak eğitim programlarının ve
ders kitaplarının hazırlanması, üniversitelerde ortak ders içerik ve programına sahip
bölümlerin açılması gibi eğitimle ilgili reform ve düzenlemelerin yapılması da
önemlidir.
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EKİM DEVRİMİ’NDEN GÜNÜMÜZE ORTA ASYA’DA RUS
AZINLIĞI VE RUSÇA: KAZAKİSTAN VE TACİKİSTAN ÖRNEKLERİ
FAHRİ TÜRK *
SABİNA SATYMOVA **

Giriş
18. yüzyıldan bu yana Rusların Orta Asya’yı ele geçirmeleriyle eş zamanlı olarak
bölgedeki Rus nüfusu 1970’lere kadar sürekli olarak artış göstermiştir. Rusya’da 1861
yılında köleliğin kaldırılmasından sonra Orta Asya bölgesine yönelik Rus göçü ivme
kazanmıştır. Ancak bölgenin demografik yapısında onulmaz yaralar açan önemli
olaylar Sovyet İhtilali’nden sonra meydana gelmiştir. Bu bağlamda kolektifleştirme,
II. Dünya Savaşı, nitelikli Rus göçü ve Bakir Topraklar Projesi gibi uygulama ve
olaylar, ülkeler bazında farklılıklar gösterse de Orta Asya’nın demografik yapısının
Ruslar lehine gelişmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bölgede Rus nüfus artışıyla
birlikte Rusçanın ve Rus kültürünün etkinlik kazandığı görülmektedir.
Bu çalışmada Ekim Devrimi’nden günümüze kadar olan dönemde Kazakistan ve
Tacikistan örnekleri üzerinden Rus azınlığı ve Rusça üzerinde durulacaktır. Bu
bağlamda Rusların ve Rusçanın 1991 yılına kadar bölgede önemli bir ayrıcalığa sahip
olduğu ve bu tarihten sonra her ne kadar Rus nüfus azalmış olsa da Rusçanın bölge
ülkelerinde halen etkili olduğu tezi ortaya konulacaktır. Zaman ve mekân kısıtlaması
yüzünden Rus Çarlığı döneminde Orta Asya bölgesinde Rus nüfusunun değişimi
üzerine bilgiler verilmeyecektir. Bu çalışmada ilkin 1922-1991 yılları arasında Orta
Asya’nın demografik yapısının değişimine odaklanılarak Rus göçünün nasıl bir
gidişat izlediği ele alınacaktır. İkinci aşamada ise örnek olaylar üzerinden söz konusu
iki ülkedeki Rus nüfusunun yapısal değişimi ve bağımsızlık sonrasında Rusların ve
Rusçanın durumu ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Sonuç olarak söylemek gerekirse bu
çalışmada Orta Asya’daki Rus azınlığın tarihsel süreçteki değişimi ve Rusçaya
yönelik dil politikaları Kazakistan ve Tacikistan örnek olayları üzerinden
karşılaştırmalı bir çözümlemeye tabi tutulacaktır. Bu çerçevede özellikle Ruslara ve
Rusçaya yönelik izlenen politikalar arasındaki farklılıklar ortaya konmaya
çalışılacaktır.
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden Günümüze
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Orta Asya’ya yönelik Rus
göçüyle birlikte bölge devletlerinin demografik yapılarının bozulması katmerlenerek
devam etmiştir. Sovyetleştirme/Ruslaştırma ve kolektifleştirme (Pultar, 2012, ss. 3235) çabaları yani özel mülkiyetin devletleştirilmesi, hayvancılık ve tarımla geçinen
bölge ahalisinin hayvanlarını kaybetmelerine ve dolayısıyla ciddi anlamda
fakirleşmelerine neden olmuştur. Bu durum aşağıda Kazakistan örneğinde
görüleceği gibi yerli ahalinin açlığa bağlı ölümler neticesinde azalmasına yol
açmıştır.
Diğer yandan II. Dünya Savaşı Orta Asya ülkelerinin demografik yapısına önemli bir
darbe indirmiştir. Sovyet yönetimi, savaş esnasında düşmanla işbirliği
yapabileceklerini düşündüğü, Kırım Türkleri, Ahıska Türkleri, Çeçenler, Almanlar,
Polonyalılar ve Koreliler gibi birçok milleti Kazakistan ve Orta Asya bölgesine
sürmüştür (Glumpenberg ve Steinbach, 2004, ss.53-54). Ayrıca II. Dünya Savaşı’nda
Almanların SSCB topraklarında ilerlemeleri üzerine stratejik tesislerin ve fabrikaların
Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkelerine taşınması Rusların bölgeye yerleşmeleri
sürecini hızlandırmıştır. Söz gelimi, 1941 yılında 1.500’ün üzerinde fabrika ve tesis
Urallar ve Rusya’nın Uzak Doğu bölgelerine taşınmıştır. Bu rakamın beşte biri
oranında tesis veya fabrika ise Orta Asya’ya kaydırılmıştır (Peyrouse, 2008, s. 2).
Rusların Orta Asya’ya yerleşmeleri 1945’ten sonra bu kez kalifiye işçi göçü nedeniyle
1960’lara kadar artarak devam etmiştir. Sovyet idaresinin tesis edilmesinden sonra
Ruslar bu kez Orta Asya ülkelerindeki fabrikalara, üniversitelere, askeri tesislere
yönetici veya kalifiye elaman olarak gelmişler ve bölgeye yerleşmişlerdir. Diğer
yandan gelen Rus göçmenlerin sosyolojik tabanları da geldikleri dönemlere göre
birbirinden farklılıklar göstermekteydi (Rybakovskii, 1995, s. 26). Söz gelimi, Çarlık
Rusya zamanında Orta Asya bölgesine göç eden Ruslar genellikle kırsal kesimlerden
gelen köylülerden oluşurken, SSCB döneminde intikal edenler ise ağırlıklı olarak
şehirli göçmenlerden meydana geliyordu.
Orta Asya’nın demografik yapısının bozulmasının ülkeler bazında farklı nedenleri
de bulunmaktaydı. Söz gelimi, 1954 yılında uygulamaya konulan Bakir Topraklar
Projesi çerçevesinde Kazakistan’ın kuzeyine yerleşen çok sayıda Rus ve Slav göçmen
bu ülkenin nüfus yapısının hâkim millet aleyhine bozulmasına yol açmıştı. Orta
Asya’nın gelişmekte olan bölge olarak görülmemesi, Bakir Topraklar Projesinin
başarısızlığa uğraması, Baykal Gölü ile Amur Irmağı arasında yapılan yeni
demiryolu nedeniyle işgücüne ihtiyaç duyulması Rusların geri dönüşünü
hızlandıran nedenler arasında sayılabilir (Peyrouse, 2008, s. 2).
Her ne kadar Rusların Orta Asya’yı terk etmeleri esas itibarıyla 1991 yılından sonra
hız kazanmış olsa da geri dönüşler hâlihazırda 1970’li yıllardan itibaren dikkat
çekmeye başlamıştır. Özellikle bu dönemde Rusya’dan Orta Asya bölgesine devam
eden göç hız kaybetmiştir. Örneğin, Rusya’dan Orta Asya’ya gelen göçmenlerin
sayısı 1971 yılında yaklaşık 117.000 kişi iken, bu rakam önce 80.200’e (1977) daha
sonra 75.900’e (1980) gerilemiştir. Diğer yandan söz konusu yıllarda Rus ahali
arasında geri dönüşlerin de ciddi oranlara ulaştığı görülmektedir. Söz gelimi,
1970’lerde sadece Kazakistan’dan takriben 500.000 Slav asıllı göçmen geri dönerken,
Kırgızistan’dan ise aynı dönemde yaklaşık 100.000 kişi ülkeyi terk etmiştir. Diğer bir
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ifadeyle 1980’lerde Orta Asya ülkelerine yılda ortalama 1.000 Rus göç ederken, buna
karşılık 1.256 Rus bölgeden ayrılmıştır (Peyrouse, 2008, s. 3).
Tablo 1: Orta Asya Ülkelerinde Yaşayan Rus Azınlığı (Peyrouse, 2008, s. 4.)
Ülkeler

Yıllar
1959

1970

1979

1989

1999-2000

2007

Kazakistan

3.974.000
(%42,7)

5.521.000
(%42,4)

5.991.000
(%40,8)

6.227.000
(%37)

4.479.000
(%30)

4.000.000

Kırgızistan

623,500
(%30,2)

856,000
(%29,2)

911,700
(%25,9)

916,500
(%21,5)

603,000
(%12,5)

500.000

Özbekistan

1.100.000
(%13,5)

1.473.000
(%12,5)

1.665.000
(%10,8)

1.653.000
(%8,3)

900,000
(%3)

800,000

Tacikistan

262,600
(%13,3)

344,000
(%11,8)

395,000
(%10,4)

388,500
(%7,6)

68,000
(%1)

50,000

Türkmenistan

262,700
(%17,3)

313,000
(%14,5)

349,000
(%12,6)

334,000
(%9,5)

120,000
(%2)

150,000

Tablo 1’de 1959-1979 yılları arasında yapılan nüfus sayımlarına bakıldığında Orta
Asya ülkelerinin tamamında Rus nüfusunun arttığı görülmektedir. Kazakistan’da ise
Rus nüfusunun 1989 sayımında da yükseldiği dikkat çekmektedir. Diğer yandan
bağımsızlıktan sonra Orta Asya ülkelerinde yaşayan Rus nüfusunun ciddi oranda
düştüğü görülmektedir. Örneğin, 1991’de başlayan süreç sonunda Kazakistan’da Rus
nüfusu yüzde 43’lerden yüzde 25’lere, Tacikistan’da ise yüzde 13’ten yüzde 1’e
gerilemiştir. Diğer bir ifadeyle söylenecek olursa 1989 nüfus sayımına göre, Orta
Asya’da 9.500.000 civarında Rus yaşıyorken, günümüzde bu rakam 5.000.000
civarına düşmüştür.
Esasen Rusların Orta Asya’dan ayrılmak istemelerinin ferdi, toplumsal, ekonomik ve
siyasal birçok sebebi bulunmaktadır. 1991 yılından sonra Orta Asya ülkelerinin
başlatmış oldukları uluslaşma süreci, Rusçanın ve Rusça eğitimin kamusal alanda
eski önemini yitirmesi, Rusların ekonomik durumlarının kötüleşmesi, daha iyi
ekonomik fırsatlara kavuşma isteği, sosyal ve siyasal çalkantılar ile aşırı İslamcı
akımlar Rusların bölgeden ayrılmasında önemli rol oynayan faktörlerden bazılarıdır.
Geride kalanlar ise; genellikle yaşlılar, etnik olarak karışık ailelere mensup olanlar ve
göç için gerekli belgeleri alamayan bireylerdir. Söz gelimi, günümüzde çoğunluğu
Duşanbe’de yaşayan Tacikistan Ruslarının yarısından fazlası emeklilik çağında olan
kimselerdir (Rybakovskii, 1995, s. 27). Göç nedenleri arasında Rusların kendi
çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlama kaygısının ön planda olduğu söylenebilir.
Kazakistan
Orta Asya ülkeleri arasında Rusya’nın izlemiş olduğu göç politikalarından
Kazakistan kadar hiçbir ülke derinden etkilenmemiştir. Bolşevik Devrimi’ni izleyen
1920-1921 yıllarında meydana gelen açlık ve kıtlık Kazaklar için adeta bir yıkım
olmuştur (Kesici, 2003, ss. 202-208). Böylece Kazaklar takriben 1.000.000 civarında
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insan kaybına uğramışlardır. Sovyet idaresi bu durumu düzeltmeye çalışmışsa da
Kazaklar en verimli topraklarını kaybetmişlerdir. Diğer yandan 1925’te başlatılan
devletleştirme ve kolektifleştirme politikaları sonucunda geleneksel toplumsal
yapıları bozulan Kazaklar büyük ve küçükbaş hayvanlarının yüzde 80’inden
fazlasını kaybetmişlerdir. Bu uygulamalar sonucunda tarım ve hayvancılık yapma
imkânları ellerinden alınan Kazaklar arasında 1931-1933 yılları arasında açlık baş
göstermiş ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar yüzünden kimi kaynaklara
göre 2.000.000 kimilerine göre ise 4.000.000 civarında Kazak hayatını kaybetmiştir
(Türk, Orta Asya Türkiye İlişkileri ders notları). Ayrıca kolektifleştirme döneminde
birçok Kazak Moğolistan ve Çin gibi komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır.
Bu dönemde Rus idaresine karşı meydana gelen ayaklanmalar neticesinde ise
100.000’den fazla Kazak ağır bir şekilde cezalandırılmıştır. Kazakistan’ın demografik
yapısında onulmaz yaralar açarak bu halkı adeta kendi vatanında garip ve parya
durumuna düşüren bir diğer girişim ise 1937-1938 yılları arasında Joseph Stalin
döneminde gerçekleştirilen acımasız tasfiyelerdir. Bu kampanyalarda 102.000 Kazak
tutuklanmış bunlardan 27.000’i hemen kurşuna dizilerek infaz edilmiştir (Kesici,
2003, s. 210).
Kazakistan’ın nüfus kaybına uğramasına neden olan diğer bir gelişme ise II. Dünya
Savaşı’dır. Ruslar savaşın başlamasından sonra Kazakistan’dan 1.200.000 civarında
insanı silahaltına almışlardır. Cepheye giden bu askerlerden 350.000 kişi ise
vatanlarına geri dönememiştir. Bundan dolayı kolhozlarda baş gösteren işçi sıkıntısı
yüzünden 1943 yılına gelindiğinde özellikle Kazakistan’ın kuzey bölgelerinde açlık
meydana gelmiştir. Bu durum Sovyetleştirme döneminde bozulan demografik
dengenin üzerine adeta tuz biber ekmiştir.
Kazakistan’ın demografik yapısının bozulmasının müsebbiplerinden bir diğeri ise
1954 yılında Nikita Kruşçev döneminde uygulamaya konulan Bakir Topraklar
Projesi’dir. Bu kapsamda tarıma yeni açılan alanlarda istihdam edilmek üzere Rusya
ve Ukrayna’nın değişik yerlerinden getirilen yüzbinlerce göçmen Kazakistan’ın
kuzeyine yerleştirilmiştir. Söz gelimi, bu proje kapsamında 1954-1956 yılları
arasında 640.000 göçmen getirilmiştir. Bu çerçevede Kazakistan’a 2.000.000 civarında
Slav göçmen gelmiştir. Özetle söylenecek olursa kolektifleştirme, II. Dünya Savaşı ve
Bakir Topraklar Projesi sonucunda 1959 yılına gelindiğinde Kazakistan nüfusu içinde
Rusların oranı yüzde 42’ye yükselmiş bulunuyordu. Bu oran 1926’da yüzde 20 idi
(Peyrouse, 2008, s. 2). Kazakistan’da yaşayan Slavların ve Rusların sayısı 1926’da
2.000.000’dan 1970 yılına gelindiğinde 6.500.000’e ulaşmış bulunuyordu (Landau ve
Kellner-Heinkele, 2001, s. 22). Yukarıda dile getirilen nedenler sonucunda 1980’lere
gelindiğinde Kazakistan artık “yüz dilli gezegen” veya “halkların dostluğu
laboratuvarı” olarak adlandırılıyordu.
Bağımsızlık sonrasında demografik dengenin hâkim millet lehine değişmesi için
komşu ülkelerde yaşayan Kazakları (oralman) Kazakistan’a çekme girişimleri bu
çalışmanın kapsamı dışındadır (Allf, 2011, ss. 2-6). Kazakistan’da yaşayan Rusların
önemli bir kısmı ülkeyi terk etmiş olsa da hâlihazırda Kazakistan’da önemli bir Rus
ve Slav nüfus bulunmaktadır. 2009 yılında yapılan tahminlere göre, Kazakistan’da
yaşayan Rusların nüfus içindeki oranları yüzde 23,7 idi. (https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html, 14.09.2017). Kazakistan’da

452

EKİM DEVRİMİ’NDEN GÜNÜMÜZE ORTA ASYA’DA RUS AZINLIĞI VE RUSÇA

bulunan yüksek orandaki Rus ve Slav nüfus nedeniyle Kazakistan yönetimi ülkede
yaşayan Rusları dışlayıcı bir politika takip etmekten kaçınmış ve kaçınmaktadır.
Diğer yandan Rusça ülkede sahip olduğu ayrıcalıklı konumu muhafaza etmektedir.
Kazakistan’da 1992 yılında kabul edilen eğitim yasası, Kazakçanın önemini belirtse
de bir yıl sonra yürürlüğe giren yasa eğitimde Kazakça ve Rusçanın vazgeçilmez
olduğunun altını çizmiştir. 1997 yılında kabul edilen dil yasası Rusçayı iletişim dili
yapmıştır. Dolayısıyla Rusça kamu kurumlarında resmi dil olarak kullanılırken
Kazakça “devlet dili” statüsüne sahiptir. Günümüzde Kazakistan’da bürokraside çift
dilliliğin hâkim olduğu söylenebilir (Landau ve Kellner-Heinkele, 2001, s. 45). Ayrıca
30 Ağustos 1995 tarihinde yürürlüğe giren Kazakistan Anayasası’na göre, Rusçanın
tüm resmi dairelerde Kazakçaya eşit statüde kullanılabileceği güvence altına
alınmıştır (Landau ve Kellner-Heinkele, 2001, s. 117). Diğer yandan 1991 sonrasında
Kazakistan’da Rusçanın eğitim dili olarak dışlanmamış olması önemli bir husustur.
Kazakistan’da ortaöğretim düzeyinde hem Kazakça hem Rusça eğitim veren okullar
bulunduğu gibi eğitim dili olarak sadece Rusçayı kullanan okullar da mevcuttur
(http://krmu.kz/, 02.06.2017).
Tacikistan
Rus göçmenlerin Orta Asya’nın Taciklerle meskûn bölgelerine yerleşmeye
başlamaları 1860’lı yıllara tekabül etmektedir. Bu nedenden dolayı 1871 yılına
gelindiğinde günümüz Tacikistan toprakları içerisinde yer alan Hoçent bölgesinde
dörtte üçü asker olmak üzere 2.000’in biraz üzerinde Rus yaşıyordu. Bu dönemde
Uratepe, Horog ve Murgab gibi yerleşim yerlerinde de Ruslar kendini göstermeye
başlamışlardı. Bu coğrafyaya ilk gelenler, Rusya’da 1861 yılında köleliğin
kaldırılmasından sonra kendilerine daha iyi yaşam şartları arayan fakir Rus
köylülerinden oluşan göçmenlerdi. 1917 yılına gelindiğinde Hoçent bölgesinde
yaşayan Rusların sayısı hâlihazırda 7.000 civarına yükselmişti. Rus İhtilali ve
Türkistan Bağımsızlık Mücadelesinin yürütüldüğü dönemde genelde Orta Asya’ya
özelde ise Tacikistan’a Rus göçü büyük ölçüde durmuştur. Ancak SSCB idaresinin
kurulmasından sonra 1920’lerin ikinci yarısından itibaren Ruslar bu kez kalifiye işçi
ve yönetici olarak ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla bu topraklara gelmeye
başlamışlardır. Tacikistan’a yönelik Rus göçü İkinci Dünya Savaşı döneminde de
endüstri işletmelerinin bazılarının bu ülkeye nakledilmesiyle birlikte devam etmiştir.
Tacikistan son olarak 1960’lı yıllarda yeni bir Rus göçüne tanıklık etmiştir. Bu son
dalgada yeni sanayi tesisleri kurmak amacıyla kalifiye elemanlar ve mühendisler
aileleri ile birlikte Tacikistan’a yerleşmişlerdir. Tacikistan’da yaşayan Rusların
nüfusu 1926 yılında 8.200 iken, 1959’da 262.600 rakamına ulaşmış 2000 yılına
gelindiğinde ise 68.200’e gerilemiştir (Türk, 2017, ss. 30-31).
Yapılan tahminlere göre günümüzde tüm ülkede takriben 50.000 Rus kökenli
Tacikistan vatandaşı yaşamaktadır. 1990’lı yılların başında ülkede yaşayan Slav asıllı
kimselerin sayısı 450.000 civarında idi (Kamalov, 2011, s. 57). SSCB’de 1989’da
yapılan son resmi nüfus sayımlarına göre Tacikistan’da yaşayan Rusların oranı
yüzde 7,5’in biraz üzerindeydi. Ancak bu ülkede meydana gelen iç savaş (Şarafiyeva,
2010, s. 25) ve sonrasında ulus inşası yönünde izlenen politikalar yüzünden tıpkı
diğer Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi Tacikistan’da da hâkim millete mensup
olmayan azınlık grupları tarihsel anavatanlarına göç etmek durumunda kalmışlardır.
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Örneğin, 1989’da Tacikistan’da yaşayan Rusların sayısı 388.000 iken 1996’da 6080.000’lere gerilemiş durumdaydı (Landau ve Kellner-Heinkele, 2001, ss. 104-105). Bu
durum özellikle ülkede yaşayan Slav asıllı azınlıkları derinden etkilemiştir. Örneğin,
sadece 1993’te 200.000 kişiden fazla Rus Tacikistan’ı terk etmiştir ki bu rakam oransal
olarak söz konusu dönemde Tacikistan’da yaşayan Rusların yüzde 51’ine tekabül
etmekteydi. Rusların Tacikistan’dan göç etmelerinin diğer önemli bir nedeni ise
Rusya’nın kendilerine daha iyi maddi imkânlar ve çalışma şartları sunmasıydı.
Hâlihazırda Tacikistan’da yaşayan Rusların önemli bir kısmı emeklilik çağında
bulunan kimselerden oluşmaktadır (Türk, 2017, s. 31).
Tacikistan’da 22 Temmuz 1989’da kabul edilen dil yasasında Tacikçe/Farsça devlet
dili statüsü elde ederken Rusça ve Özbekçe ise diğer bürokrasi dilleri olarak kabul
görmüştür. 1994 Anayasasında da Rusçanın halklar arası iletişim dili olma durumu
teyit edilmiştir (Landau-Kellner-Heinkele, 2001, ss. 122-123). Rusça Tacikistan’da
iletişim, basın ve bilim dilidir. Gencinden yaşlısına herkes bu dile hâkimdir. Özellikle
Tacik seçkinlerin hepsi Rusçayı iyi düzeyde konuşmaktadır. Yükseköğretimde
Rusçanın önemli bir ağırlığı vardır. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları büyük
ölçüde Rusça olarak yapılmaktadır. Örneğin, Orta Asya’nın Rusça eğitim veren en
büyük kurumlarından biri olan Rus-Tacik Slav Üniversitesi (http://www.rtsu.tj/ru/,
01.06.2017) Duşanbe’de faaliyet göstermektedir. Diğer yandan yüksek bürokrasideki
karar alıcıların önemli bir kısmı sosyalizasyonlarını ve eğitimlerini SSCB döneminde
tamamladıkları için Rus kültürüne yatkın ve Rusya ile ilişkilere öncelik veren
kimselerdir (Türk, 2017, s. 30). Bağımsızlık sonrasında Tacikçe devlet dili olmuşsa da
dil komisyonunun 1997 yılında varmış olduğu karara göre ülkede konuşulan diğer
azınlık dilleri devlet garantisi altına alınmıştır. Ancak bu ülkede de Rusça iletişim
dili olma özelliğini muhafaza etmektedir (Şafariyeva, 2010, s. 124).
Sonuç
Yukarıda yapılan çözümlemede ortaya konulduğu gibi, Orta Asya’ya yönelik Rus ve
Slav göçünden bölge ülkelerinin hepsinin aynı oranda etkilendiğini söylemek
mümkün değildir. Bu çalışmada Kazakistan’ın söz konusu Slav göçlerinden derinden
etkilendiği ortaya konulmuştur. Bu durumun en önemli nedenleri arasında; Çarlık
Rusya’ya coğrafi yakınlık, köleliğin kaldırılması, kolektifleştirme, II. Dünya Savaşı,
Bakir Topraklar Projesi ve kalifiye işgücü göçü gibi hususlar bulunmaktadır.
Kazakistan’da yaşayan göçmenlerin önemli bir kısmı Ekim Devrimi öncesinde
gelmiş iken, Tacikistan’a göç edenlerin Çarlık Rusya döneminde Hoçent bölgesine
gelenler bir yana bırakılacak olursa esas itibarıyla SSCB döneminde kalifiye işçi
olarak bu ülkeye yerleştikleri görülmektedir. Bu şartlar altında 1989 yılına
gelindiğinde Kazakların kendi ülkelerinde azınlık durumuna düştükleri
görülmektedir.
Diğer yandan 1991 sonrasında farklı nedenlerle de olsa Kazakistan ve Tacikistan’da
yaşayan Rus azınlığı yaşadıkları ülkeleri terk etmiştir. Kazakistan’da daha çok
uluslaşma süreci ve Rusya’da daha iyi maddi koşullarda yaşama isteği bu göçlerde
önemli rol oynarken, Tacikistan’da 1992-1997 yılları arasında yaşanan iç savaş etkili
olmuştur. Tüm bu göçlere rağmen Rusların Kazakistan’daki oranları hâlen yüzde
20’lerin üzerinde seyrederken, Tacikistan’da yüzde 1’lere gerilemiş durumdadır.
Tarihsel süreçte yaşanan bu göçler yüzünden Kazakistan’ın demografik dengesi o
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kadar bozulmuştur ki Kazaklar komşu coğrafyalarda yaşayan soydaşlarını ülkelerine
davet ederek bu dengesizliği ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Rusça ise orta
vadede genelde Orta Asya’da özelde ise Kazakistan ve Tacikistan’da önemini
korumaya devam edecektir. Bu durum Kazakistan açısından daha fazla önem arz
etmektedir.
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КЕҢЕС ҮКІМЕТІ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТІЛ САЯСАТЫ

ШЫНАР ҚҰР МАН БАЕ ВА *

Кіріспе
ХХ ғасырдағы кеңестік жүйенің ұстанған ұлт саясаты одақ құрамындағы
ұлттардың даму заңдылықтарына әсер етіп, олардың ұлттық тілі, тарихы мен
мәдениетінде көптеген өзгерістер туғызды. Орыс тіліне басым мүмкіндік
беріліп, кеңес одағының құрамындағы басқа ұлттарға ана тілінен, ұлттық
тарихы мен мәдениетінен айырылу қаупі туды.
Өткен ғасырдың басында болған тіл саясатының салдарлары бүгінгі күнге дейін
жалғасуда. Сондықтан, қазіргі қоғамдағы тіл мәселесін түсіну үшін, кеңестік
кезеңдегі тіл саясатының тарихын терең меңгеру маңызды.
Мәселенің зерттелуі
Кеңестік ғылымда тіл саясаты кеңестік идеология тұрғысынан М. Исаев (Исаев,
1979, б. 310), М.Губогло (Губогло М., 1984. б. 245), К. Ханазаров (Ханазаров, 1977,
б. 152), Ю. Дешериевтің (Дешериев, 1976, б.418) еңбектерінде зерттелді.
Қазақстандағы тілдердің дамуына байланысты зерттеулер ХХ ғасырдың 80жылдарының соңынан бастап белсенді жүргізіле бастады. Ұлттық тілдердің
республикадағы дамуы мәселесі Б.Хасанов (Хасанов, 1989, б. 134),
О.Алтынбекова (Алтынбекова, 2006, б. 416), Х.Әбжанов (Әбжанов, 1994, б. 208),
Н.Жанақова (Жанақова, 2006, б.192), Э.Сүлейменова (Сулейменова, 2011, б. 117),
Д.Махат (Махат, 2007, б. 117), С.Смагулова (Смагулова, 2007, бб. 120-130) т.б.
ғалымдардың еңбектерінде қарастырылды.
Тіл саясатын зерттеуде маңызды орын алатын келесі деректер – ХХ ғасырдың 2030-жылдарындағы ұлт зиялыларының қазақ тілінің кеңестік билік
жағдайындағы даму жолына байланысты айтқан ой-тұжырымдары (КБТС,
2005). Кеңестік тіл саясатының мақсаты мен оны жүзеге асыру шаралары М.
Дулатов (Дулатов, 1991), С. Садуақасұлы (Садуақасұлы, 2003) және т.б.
зиялылардың еңбектерінде қарастырылды.
Алаш зиялылары – қазақ тілінің болашағы жайында
Кеңестік биліктің республикада жүргізіп жатқан тіл саясатына сол уақыттағы
қазақ зиялылары ерекше алаңдап, өз көзқарастарын білдіріп отырды.
*

Prof.Dr., L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi, Kazakistan.
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Мәселен, М. Дулатов қазақ тілін жүргізетін комиссияның жұмысы туралы:
«Қазақ тілі мемлекет тілі болды, енді заң - закун, бұйрық - жарлықтың кеңсе
істерінің бәрін қазақшаға айналдырамыз деп талпынғанымызға талай жыл,
қазақ тілін жүргізу үшін орталықта дербес комиссия да құрылды», - дей келе,
осы орталық комиссия мен оның аймақтардағы бөлімдерінің қазақ тілінде іс
жүргізу жұмыстарының қалай жүзеге асу барысын тексеріп жатқандығына
күмән келтірді. Сонымен бірге, аталған комиссияның ел арасындағы істерге
бақылау жасауды есепке алмағанда, орталық мекемелердің өзінде жүйелі де
сапалы жұмыстардың атқарылмай жатқандығын алға тартты (Дулатов, 1991, б.
330), 1920 жылдары атақты қазақ ақыны С. Сейфуллин: «...Сөйлесе кетсең,
қызмет басқарып отырған адамдардың, мекемені билеп отырған адамдардың
ешбірі қазақ тілін мекемеге кіргізбеймін дейтіні жоқ. Бірақ, бір азғантай
жерлерде ғана болмаса, қазақ тілі әлі де қазақтың өз аузында. Кей жерлерде
қазақ тілін кеңсеге кіргізбек түгіл, қазақ азаматы аузын ашатын емес. Тіл –
жұмылған ауыздың ішінде. Рас, шынында бұл істің өзі оңай да емес. Бірақ,
қазіргі Қазақстанда әрбір мекемеде қызмет қылып жүрген азаматтар әм
қызметтен тыс адамдар жалпы жұмыла бұл іске кіріссе, бұрынғы патшалардың
замандарынан бері жұмылған ауызда буылып келген қазақ тілі Совет
мекемесіне кіруі хақ. Жалпы, жігер керек, ынта керек», - деп жазды
(Сейфуллин, 1986, б. 304)
Қоғамдағы қазақ тілінің алатын орнына, оның болашағына алаңдаушылық
білдірген Б. Майлиннің «Мұсадан хат келді», «Олай емес, казахский язык!»
(Бейісқұлов, 2006), «Шәлдір-шүлдір», «Перевод», «Бидиш, шалабек занит»
(ОҒК, 2007, бб. 95-106) фельетондары, М. Дулатовтың «Қазақ тілінің мұңы»
(Дулатов, 1991, б. 330), Қ. Кемеңгерұлының «Қотыр сөздер» (Кемеңгерұлы, 1996,
бб. 183-185) атты мақалалары жарық көрді.
Тіл саясатына әсер еткен маңызды тарихи оқиғалар
«Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке толы, зобалаң да зұлмат ғасыр
болды. Біріншіден, ұлттық дамудың ықылым заманнан жалғасып келе жатқан
өзімізге ғана тән жолы біржола күйретіліп, қоғамдық құрылымның бізге жат
үлгісі еріксіз таңылды. Екіншіден, ұлтымызға адам айтқысыз демографиялық
соққы жасалды. Оның жарасы бір ғасырдан бері әлі жазылмай келеді.
Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті құрдымға кете жаздады» (Назарбаев,
2017).
Кеңестік кезеңдегі Қазақстандағы тіл саясатының дамуы осы кезде орын алған
тарихи оқиғалармен тікелей байланысты. Ұжымдастыру немесе қолдан
жасалған ашаршылық зардаптарынан қазақ халқының саны азая түсті. 19211923 жылдардағы жұт, аштық, эпидемия үлкен қолайсыздықтар әкелді.
Демографтардың есептеуі бойынша 414 мың қазақ аштық құрбаны болған,
немесе республикадағы қазақтардың 18,5 пайызы (Масанов т.б., 2001, б. 369).
Оның есесіне Кеңес Одағы бойынша, әсіресе Қазақстандағы жаппай
индустрияландыру, Ұлы Отан соғысы жылдарында Ресей мен Украинадан ірі
өнеркәсіп орындарының Қазақстанға көшірілуі және Кеңес Одағын басқарған
Н.С. Хрущевтің тың игеру саясаты кезеңінде сырттан келгендердің есебінен
орыс тілінде сөйлеушілердің саны артты. Аталған өзгерістер қазақ
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мектептерінің азайып, орыс тілінде білім беретін мектептердің санының
ұлғаюына ықпал етті.
«Әрине, тарих тек ақтаңдақтардан тұрмайды. ХХ ғасыр Қазақстанға бірқатар
игіліктерін де берді. Индустрияландыруды, әлеуметтік және өндірістік
инфрақұрылымдардың құрылуын, жаңа интеллигенцияның қалыптасуын
осыған жатқызуға болады» (Назарбаев, 2017).
Кеңес өкіметінің тіл саясатына қатысты қаулылары
Қазақ АКСР-і Орталық Атқару комитеті мен Халық комиссарлар кеңесі мен
БК(б)П Өлкелік комитетінің, Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің әр жылдарда
шыққан қаулылары еліміздегі тіл саясатының сол кездердегі бағытын айқын
көрсетті. Оларды бағытына қарай қазақ тілінің дамуына ықпал еткен қаулылар
және Қазақстанда басқа тілдердің дамуына ықпал еткен қаулылар деп екі топқа
бөліп қарастырамыз.
1. Қазақ тілін дамыту бағытындағы қаулылар:



















02.02.1921 ж. - «Қазақ және орыс тілдерін республикалық мемлекеттік
мекемелерінде қолдану туралы» декреті (ЯПвК, б. 14 б.),
22.11.1923 ж. - «Қазақ тілінде іс жүргізуді енгізу туралы» декреті (ЯПвК, б. 24
б.).
01.09.1933 ж. - «Қазақ тілін білетін мамандарға арналған жеңілдіктер
туралы» қаулы (ЯПвК, 1997, бб. 139-141).
19.09.1935 ж. - «Мекемелер, кәсіпорындар, ұйымдар, тауар белгілерінің
атауын қазақ тілінде міндетті түрде белгілеу туралы» қаулысы (ЯПвК, 1997,
б. 147).
05.07.1932 ж. - «Өндірісті жергілікті ұлт өкілдерімен қамтамасыз етудің
кезекті міндеттері туралы» қаулы (ЯПвК, 1997, б. 109).
1934 ж. – «Қазақ жазушыларының шығармаларының орыс тіліне
тәжірмаланған аудармалары үшін 10000 сом бөлу туралы» қаулысы (ЯПвК,
1997, б. 144),
1934 ж. - «Қазақ тілді емес мектептерде қазақ тілін міндетті түрде оқыту
туралы» қаулысы (ЯПвК, 1997, б. 145).
13.11.1935 ж. - «Қазақстан мектептерінің құрылымын тәртіпке келтіру және
қазақ орта мектебін жетілдіру туралы» (КСвК, 1985, бб. 95-96) қаулысы.
24.01.1938 ж. - «Ұлттық мектептерді қайта құру туралы» қаулы (Махат, 2007,
б. 16).
08.02.1945 ж. – «Мемлекеттік терминологиялық
комиссияны
қайта
құру туралы» қаулы (ЯПвК, 1997, б. 223).
10.12.1956 ж. «Қазақ мәдениетін одан әрі өркендету туралы» қаулы;
02.02.1957 ж. «Орыс тілінде білім алатын оқушы-қазақтардың ана тілін
міндетті түрде оқуы туралы» №45 қаулысы қабылданады (ЯПвК, 1997, бб.
226-227).
12.02.1958 ж. - «Республиканың қоғамдық және кооперативтік ұйымдарында
мемлекеттің аппаратта іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізуді жақсарту
шаралары туралы» қаулы (ЯПвК, 1997, б.228).
03.06.1983 ж. «Қазақ әдебиеті оқулығын жазуда жабық конкурс өткізу
туралы» қаулысы қабылданды (ЯПвК, бб. 243-244 бб.).
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2. Қазақстанда басқа тілдерді дамытуға бағытталған қаулылар:



25.11.1932 ж. - «Қазақ АКСР мектептеріндегі ана тілі емес және шет тілдерді
оқыту туралы» қаулы;
13.03.1938 ж. - «Ұлттық республикалар мен аймақтардағы мектептерде орыс
тілін міндетті түрде оқыту туралы» қаулы;
1938 ж. - «Ұлттық мектептерде орыс тілін оқыту туралы» қаулы.
14.07.1941 ж. - «ҚКСР ОАК мен ХКК-нің «1933 жылдың 1 қыркүйегіндегі
«Қазақ тілін меңгерген мамандарға жеңілдік туралы» қаулысының күшін
жою туралы» қаулы (ЯПвК, 1997, б.221).
1948 ж. - «Қазақ мектептерінде орыс тілін оқыту туралы» жаңадан қаулы
(Абланова, 1999, б.16).
02.02.1957 ж. «ҚазКСР
мектептеріндегі неміс ұлтының балаларына
ана тілін оқытуды енгізу туралы» қаулысы (ЯПвК, 1997, бб. 227-228).
мектептеріндегі корей ұлтының балаларына
11.07.1958 ж. «ҚазКСР
ана тілін оқытуды енгізу туралы» қаулы (ЯПвК, 1997, б. 232).
10.12.1960 ж. «ҚазКСР мектептеріндегі дүнген тілін оқыту туралы» қаулы
(ЯПвК, 1997, б. 233).
09.10.1961 ж. «Республикадағы шет тілдерін оқытуды жақсарту туралы»
қаулы (ЯПвК, 1997, б. 234).
13.07.1979 ж. «Орыс тілін оқытуды енгізу туралы» қаулы (Абланова, 1999, б.
16).
23.05.1983 ж. «Одақтас республикалардағы жалпы білім беру мектептер мен
басқа да оқу орындарында орыс тілін оқытуды жақсарту шаралары туралы»
қаулы (ЯПвК, 1997, бб. 244-251);
26.05.1983 ж. «Республиканың педагогикалық институттары мен
университеттеріндегі «Ұлттық мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»
мамандығы бойынша білім алатын студенттерді шәкіртақымен қамтамасыз
ету» туралы қаулы.
Кеңестік тіл саясатындағы қаулыларды саралай келе, қазақ тілін қолдау
бағытының негізінен 1921 жылдан 1935 жылдар аралығында ғана біраз
белсенді жүзеге асқанын көреміз. Бұл кеңес өкіметінің бастапқыда
қабылданған халықтардың тең құқықтығы қағидаларына сәйкес жасалған
шаралар болатын. Ал одан кейінгі жылдарда ұлттардың тіл еркіндігі
саясаты өзгерістерге ұшырап, оның орнына Сталиннің «біртұтас кеңес
халқын жасау» саясаты орныға бастады. 1935 жылдан кейін қазақ тілін
дамыту бағытында бірді-екілі қаулылар шыққанымен, олар өз деңгейінде
жүзеге асырылмады.

















Оның есесіне, 1930 жылдардың ортасынан бастап қоғамды орыстандыру саясаты
кешенді түрде қолға алынып, жоспарлы түрде жүзеге асырылғанын көруге
болады. Әсіресе білім беру саласында орыстандыру үрдісі күшейе түсті. Орыс
тілін кешенді түрде дамытуға барлық мүмкіндіктер жасалды. Сонымен қатар,
орыс тілін насихаттау ісін қаржылық тұрғыдан қолдауға да көңіл бөлінді. Орыс
тіліне қатысты ауқымды іс-шаралар кешені ұйымдастырылып жатқанда, қазақ
тіліне байланысты шаралар орындалмайтын ұсақ қаулылармен ғана шектелді.
Кеңес үкіметінің тілдік саясат құралы – әліпби
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Қазақстанда Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында тіл саясатын жүзеге
асыруда графика мәселесі қолға алынды. Алдымен латын, одан кейін кирилл
жазуына негізделген әліпбилерді жасау науқанында жүзеге асырылған басты
кеңестік саясат - туыстас тілдердің әліпбилерін бір-біріне барынша ұқсатпау,
сол арқылы олардың рухани тұтастығын әлсірету, аз уақыттың ішінде көшіріп,
тілдің емлесі жайлы ойлануға мүмкіндік бермеу, сол арқылы тілдердің ұлттық
негізін бұзу болды.
Қазіргі уақытта көршілес түркі елдерімен қатар Қазақстанда да латын әліпбиіне
көшу мәселесі қолға алынуда. Бұл мәселеге Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың өзінің
тікелей қадағалауымен ғалымдар тобы құлшына кірісуде.
Болашақ
әліпбиімізді жасауда қазақ жазуының тарихын жадымызда сақтаймыз. Бұл
беріліп отырған жаңа мүмкіндікті түркі әлемінің өзара ықпалдастығына
жасалатын қадам ретінде бағалаймыз деп ойлаймын.
Қорытынды
Бүгінде өткен тарихты сапалық ой елегінен өткізу қолға алынып, тілімізге
қатысты тарихи әділдік қалпына келді. Шағын мақаламызда қысқаша баяндап
өткен еліміздің тіл саясатының даму жолы - тарихи деректермен дәлелденген
белгілі жайттар. Тарихқа терең түсіністікпен ден қоймай тұрып, тіл саясатының
болашақ бағдарын болжай алмаймыз. Кез келген елдің басында болуы мүмкін
осындай тарихтың іргелі тағылымдарына ден қою қашан да қажет.
Жаһандану дәуірі – көпұлтты мемлекеттер дәуірі. Бұл – әлемдік үрдіс. Егемен
Қазақстан да бүгінде әр түрлі тарихи жағдайлармен келіп, Қазақстанда тұрып
жатқан жүзден астам конфессия өкілдерінің тарихи Отанына айналды. Тіл
туралы жауапкершілігі жоғары саясат біздің қоғамымызды одан әрі ұйыстыра
түсетін басты фактор. Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде екендігін әрбір
қазақстандық
жақсы
түсінеді.
Ұлттық
құндылықтарымызды
қайта
қалыптастыру, жандандыру, тілдерді дамыту, мемлекеттік тіл мәртебесін
көтеру – еліміздің өркениетті тіл саясатының маңызды бағыттары. Мәңгілік
Елімізбен бірге Мәңгілік Тілін дамыту жөніндегі кешенді шаралар алдағы
уақытта да осы бағытта табандылықпен жүзеге асырыла береді.
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SOVYET YÖNETİMİ YILLARINDAKİ
KAZAKİSTAN'DAKİ DİL POLİTİKASI
Ş INAR KURM ANB AYEV A *

Günümüzde Kazak Türkçesi ile ilgili bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Aslında bu
sorunlar doğrudan Sovyet döneminden beri devam etmektedir. XX. asırdaki
Sovyetlik sistemin tutunduğu milletlerle ilgili siyaset, Sovyet Birliğindeki halkların
gelişim düzenine, ana dillerine, gelenek ve göreneklerine birçok değişik getirerek
kültürel ve manevi bakımdan etkilemiştir.
Sovyet döneminde Komünist Partisinin tek bir amacı milletlerin milli kimliklerini,
kültürlerini yok etmek olmuştur. Rus diline üstün fırsatlar verildiğinden
Sovyetlerdeki diğer halkların ana dilini, tarihini ve medeniyetini kaybetme riski
artmıştır. Geçen asrın başında yürütülen dil siyasetinin kötü sonuçlarının etkisi
günümüze kadar devam etmektedir. Bu nedenle, Kazak Türkçesinin şu anki
durumunu iyileştirme yollarını araştırırken Sovyetler döneminde yürütülen dil
siyaseti amacını derin incelemek büyük önem taşımaktadır.
Alaş aydınları Kazak Türkçesinin geleceği hakkında
Sovyet hükümetinin cumhuriyette yürüttiği dil siyaseti için kazak aydınları büyük
endişe göstermişlerdir, kendi eserlerinde bu konudaki düşüncelerini bildirmişlerdir.
Mesela, 1920 yıllarında, ünlü Kazak şairi S.Seyfullin Kazak Türkçesiyle ilgili: “Devlet
dairelerinde çalışan görevliler resmi dil olarak Kazak Türkçesini kullanmayız
dememektedirler, fakat Kazak Türkçesini sadece Kazaklar kullanmaktadırlar. Bazı
yerlerde Kazak Türkçesini devlet dairelerinde kullanmak bir yana, “Kazak”
kelimesini bile kullanmak mümkün değildir. Ancak; bu günlerde Kazakistan’ın
devlet dairelerinde çalışanlarıyla beraber halkımız bu işi yapmaya niyet ederlerse,
Çarlık döneminden beri ağıza alınmayan Kazak Türkçesi Sovyet dairesine girecektir.
Buna gayret ve arzu gerekir” demiştir.
1930'larda Kazak aydınlarının bastırılması Kazakça Türkçesinin gelişmesini daha da
engelledi.
Dil Siyasetini Etkileyen Önemli Tarihi Olaylar
Sovyet döneminde Kazakistan’daki dil siyasetinin gelişmesi o dönemde yaşanan
tarihi olaylara bağlı gelişmiştir. Onlar:


*

Önceden düşünülmüş bir kıtlığın yaşanmasına neden olan Kolhozlaştırma,
yani çiftçileri bir çatı altında birleştirme;

Prof.Dr., L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi, Kazakistan.
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Sovyetlerde özellikle Kazakistan’da sanayileştirme çalışmasının hızlı bir
şekilde ele alınması;
II. Dünya Savaşı sıralarında Rusya ve Ukrayna’nın büyük fabrika ve ağır
işletme sanayilerinin Kazakistan’da yerleştirilmesi ve neticesinde dişarıdan
sayısız yabancı işçilerin gelmesine neden olması;
Sovyet Birliğin yöneten N.S.Khruşev’in boş tarlaları ekin tarlasına
dönüştürme bahanesiyle sayısız göçmenleri Kazak bozkırına getirme
siyaseti.

Bu konuda Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Geleceğe Bakış:
Manevi Uyanış konulu Kazakistan Halkına yaptığı mesacında şöyle demiştir: Tabii ki
tarih sadece siyah noktalardan oluşmuyor. XX. Asrın Kazakistan’a yaptığı katkı da
büyüktür. Sanayileşme, sosyal ve sanayi altyapıların gelişmesi, yeni eğitimli bir
neslin meydana gelmesine de neden olmuştur.
Sovyet Hükümetinin dil politikası ile İlgili Aldığı Kararları
Kazak Türkçesini geliştirme ile ilgili kararlar ve Kazakistan’da diğer Halkların
dillerini geliştirme ile ilgili Kararlar diye iki gruba ayırıyoruz. Sovyet dil
politikasındaki bu kararlara bakıldığında Kazak Türkçesine verilen destek aslında
sadece 1921-1935 yılları arasında daha iyi olduğunu görüyoruz. Bu da Sovyet
Hükümetinin kurulduğu yıllarda bütün Milletlerin Eşit Haklara sahip olacak gibi
aldığı kararlara göre düzenlenmiştir. Sonraki yıllarda ise milletlerin dil özgürlüğü
siyaseti kısıtlanarak, Stalin’in tek bir Sovyet halkı oluşturmak gibi siyaseti
getirilmiştir. 1935 yılından sonra Kazak Türkçesini geliştirmek yönünde birkaç karar
alınmıştır, fakat onlar istenildiği derecede yerine getirilememiştir.
Sovyet Hükümetinin Dil Siyaseti ve Alfabe Meselesi
Kazakistan’da Sovyet Hükümetinin ilk yıllarında öncelikle dil siyasetini oluşturmada
grafik yani, alfabe değiştirme meselesi ele alınmıştır. İlk önce latine geçmek, sonra
Kiril yazısına dayanan alfabeleri gündeme getirmek Sovyet Hükümetinin dil
konusundaki büyük siyasetidir. Kısa zaman içerisinde akraba dillerin arasında farklı
alfabeleri meydana getirerek onların manevi bağlarını zayıflatmak ve dillerin
akrabalığı hakkında düşünmelerine izin vermemek, böylece dillerin ulusal
temellerini bozmak Sovyet Hükümetinin amacıydı.
Son zamanlarda komşu Türk Halkları gibi Kazakistan’da da latin alfabesine geçmek
meselesi gündemdedir. Bu mesele, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in
gözetiminde bilim adamlarının fikirleri dikkate alınarak gerçekleşmektedir. Burada
dilcilerimiz gelecek Latin alfabesini meydana getirmede Kazak Türklerine özgü
sesleri yeni alfabeye yansıtmayı amaçlamaktadır. Netice itibarıyla, bu sesleri Latin
harfleriyle nasıl yazmalıyız gibi sorunlar Kazak toplumunda bazı tartışmaları
gündeme getirmektedir.
Sonuç
Geçmişi bilmeden dil politikası üzerinde başarılı olmamız zordur. Günümüzde
Kazak toplumu geçmiş tarihini tekrar gözden geçirmeye ve Kazak Türkçesi ile ilgili
tarihi adaletin tekrar yerini bulması için başarılı çalışmalar yürütülmektedir.
Bildirimizde ülkemizin dil politikasının gelişme yolu, tarihi olaylar bağlamında
açıklanmıştır.
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Yaşadığımız devir küreselleşme devridir. Kazakistan da çok uluslu bir ülkedir.
Günümüzde Bağımsız Kazakistan çeşitli tarihi olaylar sonucunda kendilerini Kazak
bozkurunda bulan yüzden fazla ulusun, tarihi Vatanına dönüşmüştür. Bu yüzden de
her Kazakistanlı Kazak Türkçesini resmi dil olarak benimsemektedirler ve Kazak
Türkçesi Kazakistan halkını birleştiren bir faktör olduğunu anlamaktadırlar.
Milli değerlerimizi yeniden canlandırmak, diğer halkların da dillerini öğrenmeyi
sağlamak ve resmi dilin fonksyonel olarak kullanılmasını iyileştirmek, dil
politikasının önemli yönleridir. Bu doğrultuda Kazakistan’ın resmi dili olan Kazak
Türkçesinin kullanım alanını genişletmek ve geliştirmek yönündeki çalışmalar canlı
tutulacak ve aynen sürdürülecektir.
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KAZAKİSTAN’DA LATİN ALFABESİNE
GEÇİŞ SÜRECİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR
M EV L ÜT ER DEM *
AN AR M US TA FA YEVA * *

Giriş
Türk devletleri/toplulukları yaklaşık yüz yıldır alfabe değiştirme (Arap alfabesinden
Latin alfabesine, Kiril alfabesinden Latin alfabesine) sorunu yaşamaktadır. Uzun
zaman Arap alfabesini kullanan Türk devletleri/toplulukları, temelleri daha önceleri
başlayan ama yirminci yüzyılın başlarında hız kazanan Latin tabanlı bir alfabeye
geçmeye çalışmışlardır. İlk zamanlarda Türkiye dışındaki Türk topluluklarının siyasi
nedenlerden dolayı Latin alfabesine geçme ve Latin alfabesinde kalma gayretleri çok
başarılı olamamış ve birçok Türk topluluğu Latin tabanlı alfabeden Kiril alfabesine
geçmek zorunda kalmıştır. Türk dünyasında 1990’lı yıllarda alfabe konusunda, tıpkı
1920-1930’larda olduğu gibi, yeniden bir hareketlenme görülür ve bağımsızlığını
kazanan Türk cumhuriyetlerinden bazıları (Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan)
aşamalı olarak Latin tabanlı alfabeye geçiş yaparlar. Hala Kiril alfabesini kullanan
Kazakistan, 2017 yılında Latin alfabesine geçme konusunda önemli adımlar atar.
Kazakistan’ın yıl boyunca, çok kısa sürede Latin tabanlı alfabeye geçeceği söylenmiş,
basın yayın organlarında alfabe değişikliğinin getireceği olumlu ve olumsuz sonuçlar
tartışılmıştır. Bu yazıda ilk önce Türk dünyasındaki Latin alfabesine geçiş çalışmaları
kısaca anlatılacak daha sonra da Kazakistan’da Latin alfabesine geçiş düşüncesinin
basın yayın organlara yansıyan yönleri tartışılacaktır.
Alfabe değişikliği
Alfabe, bir topluluğun dilsel farklılığının önemli bir göstergesidir ve bazı toplulukların
tanımlanmasında ilk akla gelen özelliklerden biridir. Örneğin Japonya / Japonca veya
Çin/Çince dendiğinde dille ilgili akla gelen ilk özelliklerden biri bu toplulukların
kullandıkları kendilerine özgü alfabeleridir. Alfabe değişikliği, bir toplumun yeni
kültürel yönünü gösterir ve kimliğini yeniden oluşturma çabalarına işaret eder. Bu
açıdan bakıldığında siyasi ve kültürel bir nitelik taşır ve büyük bir planlamanın dile
yansıyan yönünü gösterir. Dil planlaması (language planning) olarak bilinen bu tür
uygulamalar, topluluğun yeni bir kimlik oluşturmanın bir parçası ve bir bağımsızlık

*
**

Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr., Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Kazakistan
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göstergesi olarak ön plana çıkar. Yeni alfabeye geçiş çalışmaları çeşitli aşamalardan
(‘sözlük, gramer, yazım, söyleyiş vb.’ özellikleri kapsayan kodlama, standartlaştırma,
tanımlama gibi) oluşur. Türkçe/Türkiye, yeni bir alfabe oluşturma aşamalarını çok iyi
gösteren ve birçok dil planlamasında örnek alınan bir tecrübe yaşamıştır (ayrıntı için
bk. Lewis (1999), Demir ve Yılmaz (2014), Demir (2007)).
Kısaca Türk Dünyasında Alfabe değişikliği çalışmaları
Türkler, Türkçenin yazımı için tarih boyunca ana alfabelerin yanında çok farklı
alfabeler de kullanmışlardır. Orta Türkçe döneminde farklı coğrafyalarda yaşayan
Türk toplulukları, bazıları dışında, uzun süre (yaklaşık 1000 yıl) Arap alfabesini
kullanmışlardır. Türkçenin Arap alfabesiyle yazımında karşılaşılan sorunlar
karşısında Osmanlının son dönemlerinde Arap alfabesinde yenileştirmeler yapılması
fikri Ahmet Cevdet tarafından 1851’de önerilmiştir. Arap alfabesinde değişiklik
yapma tartışmaları 19. yüzyılda Latin harflerinin kabulüne kadar da devam etmiştir
(Lewis, 1999:28-39).
Müslüman Türk halklarının Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş süreci/reformları
yirminci yüzyılın başlarında (1925-1930’lu yıllar) Çarlık Rusya’sının yıkılmasından
sonra politik ve siyasi nedenlere bağlı olarak başlamış ve SSCB içinde tek alfabeye,
Kiril alfabesine geçişe kadar (1940’lı yıllara kadar) devam etmiştir. Alfabe
değişikliğinin başlıca gerekçesi Doğu ile Batı, İslam kültürü ile diğer kültürler
arasındaki duvarları kaldırma isteğine dayanır (Demir & Yılmaz, 2014:51). Örneğin
Azerbaycan’da ilk Latin alfabesine geçiş çalışmaları Sovyet hükümeti tarafından
desteklenmiş fakat Stalin döneminde Türkiye’de gerçekleşen dil reformunun
Azerbaycan’a olan etkisini azaltmak için Latin alfabesi Kiril alfabesiyle değiştirilmiştir
(Coulmas & Guerini, 2012). Türkiye, 1928’den itibaren Latin alfabesini sürekli kullanan
tek ülke olmuştur.
1940’lı yıllarda Kiril alfabesini kullanmaya başlayan Türk toplulukları 1990’lı yılların
başında siyasi şartların değişmesiyle tekrar Latin alfabesine dönmek için yoğun çaba
sarf etmeye başlamıştır. Latin alfabesine dönme çalışmaları özellikle Sovyetler
Birliğinin dağılmasından sonra kurulan Türk Cumhuriyetlerinde yeniden canlanır.
Azerbaycan, 1991’de Latin alfabesine geçen ilk Türk cumhuriyeti olur. Kademeli
olarak başlayan geçiş çalışmaları 2001’de tamamlanır. Türkmenistan, Azerbaycan’dan
sonra 1993’te Latin alfabesine aşamalı olarak geçiş kararını alan ikinci ülkedir ve
2000’de tümüyle Latin alfabesine geçmiştir. Özbekistan da Türkmenistan gibi 1993’te
Latin alfabesine geçme kararı almış ve Latin alfabesine geçiş sürecini 2010 yılına kadar
yaymıştır. Diğer Türk cumhuriyetlerinde olduğu gibi Latin alfabesine geçmedeki asıl
amaç Özbekleri Özbek olmayanlardan ayıran ulusal kimliği dilsel bir araçla
desteklemektir. Kazakistan’da 2000’li yıllarda başlayan alfabe tartışmaları 2017 yılında
yoğunlaşmış ve alfabede hangi simgelerin yer alacağı belirlenmiştir. Kırgızistan’da
Latin alfabesine geçme konusunda şu ana kadar ciddi adımlar atılmamıştır. Alfabe
değişikliği konusunda oldukça iyi bir tecrübeye sahip olan (yaklaşık 100 yıl) Türk
cumhuriyetleri, sosyal ve kültürel değişim, ulus-devlet kurma ve geçmişten gelen
Sovyet birlikteliğinden uzaklaşma amacıyla konuya yaklaşmışlardır.
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2017: Kazakistan’da alfabe değişikliği
Bugünlerde Kazakistan’da dilbilimsel bir seçimle gündeme gelen alfabe değişikliği
tartışmaları, politik ve kültürel amaçları gerçekleştirmenin bir parçası olarak büyük
tartışmalara neden olmaktadır. Kazakistan’da 2000’li yıllarda başlayan alfabe
tartışmaları 2017’de canlanır. 2017’deki canlanmayı hazırlayan adımlar 2012’de
açıklanan ‘2050 hedefleri’ arasında yer alır. Kazakistan’ın 2050 hedefleri arasında
2025’e kadar Latin tabanlı bir alfabeye geçmek de yer alır. Kazakistan’daki alfabe
değişikliği bizzat devlet desteğiyle, özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev’in teşvikiyle gelişmektedir. Nursultan Nazarbayev ‘Egemen Kazakistan’
gazetesindeki yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullanır: “Latin harflerine geçiş
sürecinde derin bir mantık vardır. Bu geçişin önemi 21. yüzyılın yeni taleplerinden,
modern teknoloji, medya ve iletişimin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Okulda
çocuklarımız İngilizceyi dolayısıyla Latin harflerini öğreniyor, bu yüzden Latin
harflerine geçişte genç kuşaklarda herhangi bir zorluk yaşanmayacaktır. 2017 yılın
sonuna kadar bilim adamlarının yardımıyla yeni bir alfabeyi, harf standardını kabul
etmemiz gerekiyor.”1 Kazakistan Cumhurbaşkanı aynı yazısında “2018 yılından
itibaren yeni alfabeyi öğretecek uzmanlar yetiştirmek zorundayız ve orta dereceli
okullar için ders kitapları yayınlamaya başlamalıyız” diyerek dil planlamasının
aşamalarını gerçekleştirecek adımlar atılması gerektiğini belirtir. Kazakistan’daki
alfabe değişikliği süreci diğer birçok ülkede uygulandığı gibi aşamalı bir geçiş sürecini
öngörür. Bu geçiş sürecinde Kiril ve Latin alfabesi birlikte kullanılacak ve geçiş süreci
2025 yılında Latin alfabesine tamamen geçişle son bulacaktır.
Kazakistan’da Latin tabanlı alfabe hakkındaki tartışmalar
Özellikle 2017 yılı boyunca Kazakistan’da çok hararetli tartışmalara neden olan Latin
alfabesine geçip geçmeme tartışmaları çok farklı konuları içerir ve bunlarla ilgili
oldukça fazla yazı, tartışma vardır. Bu tartışmaların bir ucunda dilbilimsel özellikler,
diğer ucunda da sosyal konular yer alır. Alfabe değişikliği konusunda Latin alfabesine
geçişi destekleyenler ülkedeki genel eğilimi belirler. Ülkede genel eğilim yanında Kiril
alfabesinde kalınmasını savunan bir kitle de vardır. Yukarıda da söylendiği gibi Latin
alfabesine geçme konusunda farklı konularda ve farklı bakış açısıyla birçok konu
tartışılmıştır. Bu bölümde özellikle basın yayın organlarında çıkan tartışmalar
konularına göre sınıflandırılarak kısaca özetlenmiştir.
Latin alfabesinin sağlayacağı avantajlardan birisi Kazakistan’ın uluslararasılaşması ve
tanınmasıyla ilgilidir. Kazakistan’ın, Latin alfabesi aracılığıyla dünyada yeni bir
gelişme hamlesi yakalayacağı iddia edilir.2 Kazakistan’da Latin alfabesine
geçildiğinde Batı dünyasının önemli bir bölümü için yabancı olan bir alfabeden
vazgeçilecek ve Batı dünyasının kolayca tanıyabileceği bir alfabeye sahip olunacaktır.
Latin alfabesinin tanınır olmasından dolayı Kazak kültürü dünyada daha iyi temsil
edilecektir.3 Latin alfabesinin sağlayacağı avantajlardan birisi de Latin alfabesiyle
Egemen Qazaqistan, 12.04.2017, https://egemen.kz/article/latyn-alipbiin-uyretuge-dayyndyqtykelesi-zhyldan-bastauymyz-kerek-elbasy (ET: 15.08.2017).
2 Maryam Absattar, 05.05.2017, http://ult.kz/post/kirill-kiseninen-kutylar-kez-zhetti,
(ET:
05.05.2017).
3 The Qazaq Times, 14.04.2017, http://qazaqtimes.com/article/8557. (ET: 06.06.2017).
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yazılan batı dillerinin, özellikle İngilizcenin öğretilmesi/öğrenilmesi kolaylaşacak
olmasıdır.
Alfabe değişikliğiyle gerçekleşmesi düşünülen diğer bir konu ise Kazakistan dışındaki
Kazaklarla yapılacak iletişimin kolaylaşacağı ile ilgilidir. Bilindiği gibi Kazakistan
dışında da farklı bölgelerde Kazaklar yaşamaktadır. Çin’in Şincan bölgesinde, Rusya
Federasyonunda, Özbekistan’da, Moğolistan ve Türkmenistan’da (Boeschoten,
1998:10), Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde büyüklü küçüklü Kazak toplulukları
bulunmaktadır. Alfabe değişikliğiyle Kazakistan’da yaşayan Kazaklarla diğer Türk
toplulukları arasındaki iletişim ve kültürel paylaşım büyük ölçüde kolaylaşacaktır.
Özbekistan ve Türkmenistan hâlihazırda Latin tabanlı bir alfabe kullanmaktadır.
Kazakistan dışında yaşayan Kazakların ise Latin alfabesinin tanınırlığının (özellikle
İngilizcenin etkisiyle) bilinmesinden dolayı Kazakistan’la daha kolay iletişim
kuracakları tahmin edilir.4
Kazakistan’da alfabe değişikliği ile ilgili tartışılan konularından biri Türk dünyasında
çok uzun zamandan beri konuşulan ve tartışılan alfabe birliği ile ilgilidir. Birçok
araştırmacı, yazılarında mevcut alfabenin Kazak diline yakın olan halkların dilini
anlamada güçlükler çıkardığını belirtmektedir. Bu konuda Murat Auezov “Biz, bizim
dilimize çok yakın halkların literatürünü okuyamaz hale geldik, onlar da bizim
eserlerimizi okuyamıyor.” diye yakınır.5 Bölgesel Sorunlar Enstitüsü Müdürü Dmitry
Zhuravlev de Türk dilinin birliğini güçlendirmede Latin harflerine geçmenin önemli
bir yere sahip olacağını ifade eder.6 M. Absattar da alfabe değişikliğinin Türk
dünyasında bilimsel, ekonomik, ruhsal, kültürel alanda iş birliğini artıracağını
belirtir.7
Alfabe tartışmalardaki en etkili noktalardan biri, kültürel atmosferin değişmesiyle
ilgilidir. Bazı yazılarda Latin alfabesine geçişin en önemli kazancının Rus kültüründen
uzaklaşma olacağı, yeni alfabenin gençlere ve yeni nesillere geçmişin izlerinden
kurtulmaya yardım edeceği ifade edilir.8
Yukarıda sayılan sosyal, siyasi ve kültürel nedenler dışında bazı yazılarda, alfabe
değiştirmenin bilgi teknolojileri alanına da faydası olacağı iddia edilir. İletişim uzmanı
olan G. Myrzamuratov’e göre mevcut Kazak harfleri birçok veri tabanını
desteklememekte ve Kiril alfabesi harflerinin Latin alfabesi harfleriyle
karşılaştırıldığında bellekte iki kat daha çok yer kaplamaktadır.9 Sosyal aktivist
Muhtar Tayzhan da Latin alfabesinin Kazakistan’a gerekli olduğunu ve internet bilgi
paketlerinin çoğunun da Latin alfabesiyle yazıldığını belirtir.10

Beisenbayev Askar, http://www.parlam.kz/a/blogs/Beisenbaev/Details/4/944 (ET: 15.06.2017).
Kazakhstan 2.0, 21.04.2017, http://kz.expert/archives/2773 (ET: 10.05.2017)
6 Kazakhstan 2.0, 21.04.2017, http://kz.expert/archives/2773 (ET: 21.04.2017).
7 Ult.kz, 05.05.2017, http://ult.kz/post/kirill-kiseninen-kutylar-kez-zhetti (ET: 05.06.2017).
8 Zholymbet Makishev, 30.03.2017, http://rgmedia.kz/news/view/6954 (ET: 15.06.2017).
9 Kazakhstan 2.0, 21.04.2017, http://kz.expert/archives/2773 (ET: 10.06.2017).
10 Tengri News, 13.04.2017, https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tayjan-perehode-latinitsuglavnoe-eto-ostalos-predlojeniem-316041/, (E.T. 15.05.2017).
4
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Dilbilimsel nedenler de alfabe değişikliğinin gerekliliğini ortaya koyar. Birçok yazıda,
yazarlar dil alanında uzman olmasalar da Kazakçaya uymayan harflerin ve yabancı
yazım kurallarının ortadan kalkacağını ve buna bağlı olarak da okulda alfabe öğrenim
sürecinin de hızlanacağını savunur.11 Kiril alfabesinin oldukça yumuşak bir dil olan
Kazakçayı sert bir dile dönüştürdüğü iddiası diğer bir dilbilimsel savunmadır. Böyle
bir düşüncenin gelişmesi Rusça kelimelerin dilde artmasıyla ve bunların
söylenişlerinin dilde daha görünür olmasıyla alakalıdır. Latin harflerine geçiş Kazak
dilinin tüm seslerini korumaya yardım edeceği düşüncesi oldukça yaygındır.12
Alfabe tartışmalarının merkezinde ‘sesler’ ve ‘harfler’ yer alır. Dildeki sesbirimlerin
hangi harflerle/simgelerle temsil edileceği yazılardaki ana konulardan biridir.
Yazılardaki genel düşünce dildeki harflerin sayısının seslerin sayısından daha az
olması gerektiğiyle ilgilidir. Bazen bu düşünceyi geliştirmek için örnekler de verilir ve
İngilizcede 45, Fransızcada 35, Rusçada 41 sese karşılık bu dillerde sırasıyla 26, 26 ve
33 harf olduğu vurgulanır. Kazakçada ise durum yukarıdaki dillerden farklıdır. Kazak
Kiril alfabesinde 28 sese karşılık 42 harf vardır.13 Benzer bir düşünceyi Prof. Dr.
Alimhan Zhunisbekov da dile getirir. Zhunisbekov bir dilde ses ve simge/harflerin eşit
sayıda olması gerektiğini iddia eder ve Kazakçada 28 sesin olduğunu ve bu yüzden 28
simgeye ihtiyaç olduğunu savunur.14
Bilindiği gibi Kazakistan çok kültürlü, çok dilli ve çok etnik kökenli bir ülkedir. Bu çok
kimliklilik yüzünden ülkedeki alfabe değişikliği farklı etnik unsurları yakından
ilgilendirmektedir. Bu alfabe değişikliği bazılarına göre Kazakistan için değil Kazaklar
içindir. Bazılarına göre alfabe değişikliği Kazakistan Cumhuriyetinde yaşayan tüm
vatandaşları ilgilendirir. (Kazakistan Halkları Meclisi üyesi A. Osman).15 Benzer bir
düşünceyi Ualikhan Kalizhan da paylaşır: “Kazakistan tek bir devlettir. Kazakistan'ın
bütün vatandaşlarının ortak anayasası ve alfabesi olması gerekir.” Bu kararın doğru
bir ulusal çıkar olduğunu, Maulen Ashimbayev gibi, söyleyenler de vardır.
Alfabe yapım sırasında sürecin nasıl işleyeceği de zaman zaman tartışılır. Bu konudaki
genel kanı alfabe değişikliği yaşayan ülkelerin, özellikle Türk Cumhuriyetlerinin,
uzmanlarına başvurmak, onların tecrübelerinden faydalanmaktır. Fakat bunun
zıddını düşünenler de vardır, yani alfabe değişikliği konusunda Kazakistan’ın
kendisinin karar verebilecek yeterlilikte olduğu belirtilir (Anar Fazylzhanova, A.
Baytursynuly adındaki Dilbilim Enstitüsünün Müdür Yardımcısı).16 Ulusal çıkar söz

Ult.kz, 05.05.2017, http://ult.kz/post/kirill-kiseninen-kutylar-kez-zhetti (ET: 05.05.2017).
Beisenbayev Askar, http://www.parlam.kz/a/blogs/Beisenbaev/Details/4/944 (ET: 06.06.2017).
13 http://poetika.kz/1787 от 29.02.2016 Преподаватель Ж.Аширов, (ET: 19.06.2017)
Toleugali Burbayev, http://khabar.kz/kz/news/kogam-kz/item/79134-latyn-lipbiine-k-shulken-strategiyaly-ma-yz-a-ie) (ET: 06.06.2017).
14
17.04.2017, http://qasym.kz/bugingi-talky-latynnan-ruhani-duniemiz-kerek-bolmaj-kaladydegennen-arylu-kerek/ (ET: 15.06.2017).
15 News of Kazakhstan, https://www.nur.kz/246796-kazakstan-emes-kazak-ylty-latyn-karpinekoshui-kerek-degen-ysynystar-ajtyluda.html (ET: 15.06.2017)
16 Türkistan gazetesi, http://qasym.kz/bugingi-talky-latynnan-ruhani-duniemiz-kerek-bolmajkalady-degennen-arylu-kerek/
11
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konusu olduğunda ‘başkaları ne diyecek ne düşünecek?’ soruları
düşünülmemelidir (Çin’den göçen Kazak uzman, Nabizhan Muhamethanuly).17

hiç

Yukarıda anlatılan olumlu tutum ve görüşlere karşın az da olsa alfabe değiştirmenin
akılcı olmadığını söyleyenler de vardır. Alfabe değiştirmenin gerekliliğine
inanmayanların savundukları bazı noktalar kısaca şöyle sıralanabilir:
Kiril alfabesinin Latin alfabesinden üstün olduğu iddiası alfabe değişikliğine karşı
olumsuz tavır takınan kişilerin ileri sürdükleri iddialardan biridir. Bunlara göre Kiril
alfabesi Kazakçaya daha uygundur. Kiril alfabesinde kalınmasının uygun olduğunu
savunanların ileri sürdükleri diğer bir iddia da nesiller arası oluşacak kopukluk ve
Kazak halklarının ikiye ayrılacağı düşüncesidir. Nesiller arası kopuşun artacağı birçok
yazıda yer alır. Örneğin ekonomist Kanat Berentayev alfabe değişikliğinin kuşaklar
arasındaki bağlantının tamamen kopmasına" yol açacağını iddia eder.18 Mukhtar
Shakhanov, alfabe değişikliğinin Kazak birliğini etkileyebileceğini ve halkı Latin
alfabesini destekleyenler ve Kiril alfabesini destekleyenler diye ikiye bölebileceği
korkusunu taşır.19
Alfabe değişikliğine karşı çıkanların öne sürdükleri iddialarından biri de işin maliyeti
ile ilgilidir. Birçok yazıda alfabe değişikliğinin maliyetinin yüksek olduğu, milyonlar
hatta milyarlar gerektirdiği vurgulanır.20
Alfabe değiştirmenin olumsuz yönlerini içeren yazıların tartıştığı konular arasında
dilbilimsel konularla ilgili olanlar da vardır. Her ne kadar bunlar dilsel içerikte olsalar
da dilbilimsel gerçeklikle çok ilgili değillerdir. Bu konulardan bazılarını şöyle
sıralayabiliriz. Birkaç yazı, bazı seslerin nasıl karşılanacağıyla alakalıdır. Bir yazıda
Kazakça kelimelerde ş sesinin oldukça sık kullanıldığı ve Kiril alfabesinde de bu sesin
karşılandığı belirtilir. Aynı yazıda ş sesinin Latin alfabesinde olmadığını ve bu yüzden
de Latin alfabesine geçmenin iyi bir düşünce olmadığı ifade edilir (Alma
Dzhilkibaeva). Böyle bir söylemin çok doğru olmadığı burada belirtilmelidir. Türk
dillerinde (Özbekçe ve Türkmencede) Türkiye Türkçesindeki ş sesine karşılık olarak
sh simgelerinden faydalanılmıştır. Ş sesi için herhangi bir zorlamaya gitmeden bir
simge seçilebilir.
Alfabe değişikliğine olumsuz yaklaşan kesimin sorunlarından biri de yeni alfabenin
yazı ve konuşma dili ayrımını keskinleştireceği ve bu yüzden de Kiril alfabesinde
kalınmasının uygun olacağıdır. Özbekistan ve Azerbaycan’da yaşanan zorluklardan
bahsedilir ve istatistiklerin doğru sonuçlar yansıtmadığı Kazakçanın Rusça kelimelerle
çok karıştığı, Kazakların Rusça konuştuğu örneklerle anlatılır.21

Türkistan gazetesi, http://qasym.kz/bugingi-talky-latynnan-ruhani-duniemiz-kerek-bolmajkalady-degennen-arylu-kerek/
18 http://www.arvedi.kz/main/perekhod-kazakhskogo-yazyka-na-latinitsu-za-i-protiv.html (ET:
15.08.2017).
19 http://abai.kz/post/1589829.01.2013 (ET: 15.08.2017)
20 http://www.arvedi.kz/main/perekhod-kazakhskogo-yazyka-na-latinitsu-za-i-protiv.html (ET:
16.08.2017)
21 http://kerey.kz/?p=10662&ln=kk (ET: 10.06.2017)
17
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Sonuç
Kazakistan, Orta Asya’da Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’dan sonra Latin
alfabesine geçmeye çalışan dördüncü bağımsız Türk Cumhuriyetidir. 2000’li yıllarda
başlayan alfabe tartışmaları son yıllarda oldukça hareketlenmiştir. 2018 yılın
başlarında da Latin alfabesine geçiş süreci hararetli bir biçimde tartışılmaktadır. 2017
yılı sonunda teklif edilen Latin tabanlı alfabe, içerdiği çok farklı simgelerden dolayı
oldukça sert eleştiriler almıştır. Gelen eleştiriler üzerine ilk önerilen alfabe yeniden
revizyondan geçirilir. Şu anki mevcut versiyonda bir önceki teklifte eleştirilen
simgeler değiştirilmiştir. Bu son teklifte bir ses için iki simgenin kullanıldığı örnekler
vardır. Örneğin ş için Sh, ç için Ch simgeleri seçilmiştir.
Kazakistan’da dergi, gazete ve internet yayınları sosyal ve siyasi bir anlam taşıyan
alfabe konusuna büyük ilgi göstermektedir. Bu yayınlarda Kazak halkının alfabeyle
ilgili genel eğilimlerini görmek mümkündür. Bu yazılardan hareketle Kazakistan’ın
Latin alfabesine geçmesinin temel nedenleri arasında Rus kültüründen uzaklaşma
çabası, batı dünyasına yönelme / açılma ve uluslararası alanda daha görünür olma
sayılabilir. Yukarıda sayılan temel nedenler gerçekleştiğinde yeni Kazak nesillerinin
geçmişin olumsuz etkisinden kurtulabileceği de beklenen hedefler arasındadır. Bu
temel nedenler, Türk dünyasına yakınlaşmayı, farklı coğrafyalarda yaşayan Kazaklar
arasında iletişim kolaylığını da beraberinde getirecektir. Latin alfabesine geçişi
destekleyenlerin yanında az da olsa Kiril alfabesinde kalınmasını savunanlar da
vardır. Yazılarda Latin alfabesine geçişte sunulan dille ilgili bazı iddialar (hangi
seslerin hangi harflerle karşılanacağı vb.) dilbilimsel gerçeklerle örtüşmemektedir.
Alfabe oluşturma, bir dilin sesbirimlerini saptama ve bu sesbirimlerin hangi simge ile
karşılanacağı, alanın uzmanlarının yapacağı çalışmalarla belirlenir.
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

KIRGIZ AYDINI KASIM TINISTANOV’UN
SOVYET İHTİLALİNİN İLK YILLARINDAKİ
DİL VE ALFABE ÇALIŞMALARI
İ BR AH İM A TA BE Y *

1. Kasım Tınıstanov’un Hayatı
Kasım Tınıstanov, 10 Eylül 1901 tarihinde Isık-Köl bölgesindeki bir köyde doğdu. Arap
harfleri ile okuma yazmayı babasından öğrendi (Cigitov, 1991, s. 71; Artıkbayev 2004,
s. 112). 1912 yılına kadar köyündeki okulda tahsil gördü, daha sonra 1914 yılına kadar
Sazanovka köyündeki Özbek okuluna devam etti. Baysorun kışlağındaki Özbek
okuluna devam ettikten sonra 1914’te, Karakol’daki (Prcevalsk) Rusların eğitim aldığı
Rus-Tuzem okuluna başladı (Erkebayev, 1991, s. 177). 1916’da, bu Rus okulunu, Rusça
eğitim alarak tamamladı (Bektenov, 1991, s. 5).
Tınıstanov, 1916 yılındaki “Ürkün” hadisesi neticesinde kendi ülkesinden kaçanlarla
Çin’e gidip halkın yaşadığı zorluklara, açlık ve soğuktan kırılmalara yakından şahit
oldu (Artıkbayev, 2004, s. 112). Bu dehşet dolu isyan onu derinden etkiledi ve Okuu
Cazuu Bil (Okuma Yazma Öğren) adlı kitabındaki “Cıl-1916” (Yıl 1916) başlıklı
yazısında bunu anlattı (1927, s. 26):
“Cıl-1916-abdan ḳorḳunuçtuu cıl. Al cıldaġı tögülgön cazıḳsız kedey ḳanı, bul küngö çeyin eldin
esinde. Oşol kezdegi kedey ḳanına suġarılġan padişa töröölörünön ḳılıçı bul kündö da eldin köz
aldında turat.” (Yıl 1916. Son derece dehşet dolu bir yıl. O yıl dökülen günahsız yoksul
kimselerin kanı, bu güne kadar halkın hafızasındadır. O zaman yoksul kanı içen Çarlık
devlet adamlarının kılıcı, bu gün de halkın gözünde canlanmaktadır.)

Tınıstanov, 1924’te, Taşkent Kazak-Kırgız Maarif Enstitüsünden mezun oldu (Cigitov,
1991, s. 72). Taşkent’te okuduğu yıllarda, Kazak Türkçesiyle yayın yapan
yayınevlerinde çalıştı; yazarlık yaptı ve ilmî faaliyette bulundu (Artıkbayev, 2004, s.
112). Taşkent ve Almatı’da Kazak Türkçesi ile yayımlanan Öris, Ak Col, Uçkun, Tilçi
gazetelerinde 1919 yılından itibaren “Kıt” takma adıyla Kazak Türkçesinde şiirler
yazdı (Bektenov 1991, s. 7; Özgen 2014, s. 225). O yıllarda Taşkent’te Kazak ve Kırgız
Türkçesinde çıkan Çolpon ve Cas Kayrat adlı dergilerin yayın kurulu üyeliğinde
bulundu. Cas Kayrat’ın 1924 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan sayılarında “Kelgin” takma
adını kullanarak Mariyam Menen Köl Boyunda (Mariyam ile Göl Kıyısında) adlı ilk
hikâyesini yayımladı (Bektenov, 1991, s. 8). Tınıstanov, aynı zamanda şairdir. Kazak ve
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Kırgız Türkçesiyle yazdığı şiirlerinin el yazma metinlerini Moskova’ya gönderdi ve
1925’te Kasım Irlarının Cıynagı adıyla basıldı (Cigitov, 2005, s. 81; Kuzan, 2016).
Tınıstanov, 1927-1930 yılları arasında Kırgızistan Millî Eğitim Bakanı, Caŋı Madaniyat
Colunda (Yeni Medeniyet Yolunda) dergisinin müdürü; 1930-1937 yılları arasında da
Kırgız Medeniyetinin Kuruluşu Enstitüsünde önce ilmî işlerden sorumlu memur,
sonra müdür oldu (Artıkbayev 2004, s. 113). 1932 yılında doçent, 1936 yılında ise
profesör unvanını aldı (Kayıpov, 2005, s. 376).
Tınıstanov; çok yönlü kişiliği, Kırgız Türkçesinin işlenerek edebî bir dil hâline
gelmesinde gösterdiği büyük çabaları ve dil bilgisi alanındaki çalışmalarıyla akademik
kariyer edinerek profesör unvanını alan ilk Kırgız aydını olması gibi özelliklerinin
yanında, 37 yıllık kısa hayatına sığdırmış olduğu büyük işlerle de halkının yüksek
saygısına mazhar oldu (Cigitov, 2005, s. 79).
Büyük zorluklar ve mücadeleler içinde geçen hayatını, Stalin döneminde uygulanan
baskıcı politikalar sonucunda Türkistan coğrafyasında meydana gelen aydın
kıyımında kaybeden Tınıstanov; Sovyetler Birliği dağılana kadar ismine ve eserlerine
konan yasak; eserlerinin yeniden basılması, ilmî olarak incelenmesi ve herhangi bir
süreli yayın organında hakkında haber yapılmasının mümkün olmamasından dolayı
tam anlamıyla araştırılamadı (Cigitov, 2005, s. 79).
Tınıstanov, Arap harfleri esas alınarak oluşturulan ilk Kırgız alfabesini hazırlayan,
Kırgız Türkçesi ile yayımlanacak olan bir gazetenin temellerini atan, Kırgız
Türkçesinde eğitim-öğretim yapan ilk ve orta dereceli okullarda okutulmak üzere ders
kitapları hazırlayan kurulun çalışmalarına etkin olarak katıldı (Cigitov, 2005, s. 81).
Tınıstanov, 1924 yılında Türkistan Cumhuriyeti Akademi Merkezinde, Kırgız Vilayeti
Kâtibi olarak görevlendirilir (Artıkbayev, 2004, s. 113) ve Kırgız Türkçesi ile kitaplar
yayımlamaya başlar (Cigitov, 1991, s. 72). 1925 yılında da Erkin Too gazetesinin
redaktörü olur. (Artıkbayev, 2004, s. 113).
1925 yılında Kırgızistan Akademik Bilim Merkezinin başkanlığını, 1925-27 yılları arasında
kurulan Cañı Alfabit Dostoru (Yeni Alabe Dostları) adlı derneğin başkanlığını, Yeni Millî
Alfabe Komitesinin başkan yardımcılığını ve Sovyetler Birliği Yeni Alfabe Komitesi üyeliği
görevlerinde bulundu. 1926’da Bakü’de yapılan I. Uluslararası Türkoloji Kongresi’ne
katılan Kırgız heyetinde yer aldı ve bu Kongre’de “Yeni Kırgız Alfabesinin Meydana
Getiriliş Prensipleri Hakkında” adında bir bildiri sundu (Cigitov, 2005, s. 82).
Tınıstanov, Kırgızistan Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Bu görevi sırasında, her yaştan
Kırgız’ın okuma yazma öğrenmesi, mesleki okulların sayısının artırılması ile ilgili
sorunları çözmeye çalıştı; ders kitapları yazdı. Kırgız aydınlarından ve zenginlerinden
topladığı yardım paralarıyla Cañı Madaniyat Colunda adıyla eğitim ve edebiyat dergisi
çıkardı. Kırgız Türkçesinin Latin harfleriyle yazılması için alfabe hazırlayıp uyguladı,
bu konuda gazete ve dergilerde makaleler yazdı (Cigitov, 2005, s. 82). Kırgız yazar ve
şairleri arasında, Kırgız alfabesini düzenleyen ilk kişi, sanıldığı gibi İşenaalı Arabayev
değil, Kasım Tınıstanov ve Daniyarov’dur (Ploskiy, 1991, s. 269).
1918-1924 arasında Kazak ve Tatar Türkçelerinde çıkan gazete ve dergilerde Kırgız
edebiyatıyla ilgili araştırma ve inceleme yayımlayan en faal ve bilgili olanlar Sıdık
Karaçev ve Kasım Tınıstanov’dur. Karaçev, genellikle yazarlık, gazetecilik ve tercümanlık
yaptı ama Tınıstanov yazarlık, şairlik, dilcilik ve tercümanlığın yanında Kırgız halkını
cehaletten kurtarmak için eğitimle de ilgilendi.
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Tınıstanov ve Karaçev, çalışmalarından dolayı bölgesinin üst düzey Sovyet yöneticileri
tarafından önceleri övüldü, teşvik edildi ve bundan güç alarak Kırgız Türkçesi,
edebiyatı, tarihi konularında daha çok araştırma yapmaya başladılar. Ancak Tınıstanov
ve Karaçev, hem Sovyet İhtilali’ne samimi olarak güvenmelerine hem de eserlerinde
övgüde bulunmalarına rağmen 1920’li yılların sonu ile 1930’lu yılların başlarında sık
sık eleştiriye maruz kaldılar. Bunlara Şarip Kökönov, Satıbaldı Naamatov, Kasımalı
Bayalinov ve Börübay Kenensariyev’i de eklemek mümkündür. Bu yazar ve şairler
Kırgızların geçmişinden bahsettikleri, Manas Destanı’nı anlattıkları için “feodalcı”,
“milliyetçi”, “Türkçü”, “isyancı” olmakla suçlanıp 1930’un başından itibaren
cezalandırılmaya başlandılar (Erkebayev, 1991, ss. 188-189).
Tınıstanov, özellikle “milliyetçi” ve “Türkçü” olarak suçlandı ve 1 Ağustos 1937
tarihinde tutuklandı (Hayit, 1971, s. 49). Bir yıl boyunca bütün suçlamaları kabul
etmeye zorlandı. Mahkemede suçlamaların düzmece olduğunu söyledi. Çok hastaydı.
Tedavi edilmek yerine, askerî mahkeme tarafından suçlu bulundu ve 5 Kasım 1938’de
kurşuna dizildi (Ploskiy, 1991, s. 272).
Tınıstanov ve onun gibi suçlananlar, 1950-1960 arasında aklandı (Cigitov, 1991, s. 69).
Buna rağmen edebî eserleri halktan gizlendi, siyasi bir tehdit olarak görüldüğünden
yasaklar getirilerek 28 Aralık 1989’a kadar yayımlanmadı (Erkebayev, 1991, s. 190).
2. Kasım Tınıstanov’un Alfabe Konulu Eserleri
2.1. Okuu Kitebi (Okuma Kitabı)
Sovyet Türkistan Cumhuriyeti, Ocak 1924’te yapılan XII. Kongre’de şöyle bir karar
aldı: “Sovyet dönemine ait hiç okuma kitabı ve edebiyatı olmayan milletler, Kara Kırgızlar ve
Tarançılar için okuma kitapları ve teçhizatı o halkın dili ile kaleme alınıp neşredilsin.”
O yıllarda kendi ana diline hâkim, okullarda okutulmak üzere ders kitabı hazırlayacak
derecede ilim sahibi olan Kırgız aydını bulunmadığı için ilkokullarda okutulmak
üzere edebiyat kitabı hazırlama görevi, enstitü öğrencisi Kasım Tınıstanov’a verildi. Bu
kararı bir fırsat olarak gören Tınıstanov, ilkokula giden Kırgız çocukları için Arap
harfleriyle “Okuu Kitebi” (Okuma Kitabı) isimli kitabı, henüz 22 yaşındayken 1923’te
bir buçuk ay gibi kısa bir sürede tamamlayıp 1924’te Taşkent’te bastırdı (Bektenov,
1991, s. 8; bk. Resim 1-2-3.). O yıllarda Kırgız Türkçesi ile basılmış hikâye, şiir vb.
eserler olmadığı için kitabın hitap ettiği yaş grubuna uygun, şiirler ve hikâyeleri de
kendisi yazdı (Cigitov, 2005, s. 81).
Bu eser, Kırgız Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabıdır. Tınıstanov bu eserde, Kazak âlimi
Ahmet Baytursunoğlu tarafından belirlenmiş yazım kurallarını Kırgız Türkçesine
uyarladı (Demir, 2015, s. 9)
Kırgız edebiyatı tarihi araştırmacıları, Kasımalı Bayalinov’un 1926 yılında yazmış
olduğu “Acar” isimli hikâyeyi, Sovyet döneminde Kırgız Türkçesinde yayımlanan ilk
hikâye olarak kabul etseler de ilk küçük hikâye örneklerini, Tınıstanov tarafından
kaleme alınan ve 1924 yılında Taşkent’te bastırılan Okuu Kitebi’nde yer alan eserler
oluşturmaktadır (Bektenov, 1991, s. 9).
2.2. Okuu Cazuu Bil (Okuma Yazma Öğren)
Tınıstanov’un bu dönemde yazdığı ve Arap harfleriyle okuma ve yazmanın öğretildiği
bir ders kitabı da 1927 yılında basılan Okuu, Cazuu, Bil adlı eserdir.
2.3. Latin Harflerini Esas Alan Kırgız Türkçesi Alfabesi
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Tınıstanov, 1925 yılının başlarında K. K. Yudahin ile birlikte Kiril alfabesine dayanan
Kırgız alfabesi taslağını hazırlamıştı (Erkebayev, 1991, s. 184); ancak onun tasarladığı
bu alfabe, 1926 yılında Bakü’de toplanan I. Türkoloji Kongresi’nde görüşülmeye dahi
gerek görülmedi; onun yerine Latin alfabesi esaslı alfabe tartışıldı. Tınıstanov, zaten
aynı yıllarda, Kırgız Türkçesinin Latin harflerine dayanan bir alfabe ile yazılması
çalışmalarına başlamıştı ve muhaliflere karşı bu alfabeyi savunuyordu. Çünkü o
dönemde Erkin Too, Kommünist ve Caŋı Madaniyat Colunda adlı gazete ve dergilerde
Arap alfabesini öven ve yeni alfabeyi eleştirip reddedenler vardı. Tınıstanov, bu
eleştirilere karşı çıktı ve yeni alfabeyi savunan bir dizi makale yazdı (Erkebayev, 1991,
s. 184).
Tınıstanov, Haziran 1925’te Bişkek’te gerçekleştirilen Birinci Kırgızistan Muallimler
Kongresi’nde, Kırgız Türkçesinin Arap alfabesini bırakıp Latin alfabesine geçmesine
dair bir bildiri sundu. Kongre’nin ana konusu alfabe değişikliğiydi ve bu konunun
uzmanları çağrılmıştı (Tınıstanov, 1991, s. 261). Tınıstanov’un bildirisi özetle şöyleydi:
“Günümüz medeniyet zamanı, yarış zamanıdır. Medeniyete hızlı bir şekilde erişmek için
çabucak medeni olmak için her bir iş kolay olmayı diler. Medeniyetin esası edebiyat ve
yayındır. Şimdi kullandığımız Arap harfleri, medeniyete pek çok engel koymaktadır. Bu
sebeple, Birinci Muallimler Kongresi, Kırgızların kullandığı Arap harflerinin yerine,
medeniyet yolunda kolaylık sağlayacak olan Latin harflerinin kullanılması kararını
almalıdır.” (Bektenov, 1991, s. 10).

O yıllarda, Latin alfabesine geçilmesine karşı çıkan, özellikle İşenaalı Arabayev’in başını
çektiği aydınlar, Kazak Türkçesi okuma kitapları meydana getirmekte olan Alaş
Ordacıların meşhur eğitimcisi Ahmet Baytursunov’u da Kongre’ye davet etmişti. 25-27
Mayıs 1926 tarihinde yapılan müzakerelerde, Arabayev ile Baytursunov’un başını
çektiği grup ile Latin alfabesine geçmek isteyenler arasında geçen sert tartışmalardan
sonra Latin alfabesine geçme fikri, tarihî bir karar olarak aşağıdaki esaslarda kabul
edildi:
1.
2.
3.
4.

Tınıstanov’un fikri doğru olarak kabul edilsin.
Latin alfabesine geçme meselesinin mahallî, ilmî ve pedagojik kısmının Kongre’ye
bırakılmasına izin verilsin.
Arap alfabesinin düzenlemesi bundan böyle durdurulsun.
Alfabe meselesi, Kongre’de yetersiz hiçbir kimseye bırakılmasın; Yoldaş Kasım
Tınıstanov’a tevdi olunsun (Tınıstanov, 1991, s. 259).

Kırgızistan’da 1926’da, Yeni Alfabe Komitesi kuruldu ve başkan vekilliğine Tınıstanov
getirildi. Tınıstanov, “Baku Kalaasında Bolo Turgan Turkologiya Sezdi Cana Anın
Kadırı” (Bakü Şehrinde Yapılan Türkoloji Kongresi ve Onun Önemi) adıyla bir makale
yazdı ve Erkin Too gazetesinin 8 Nisan 1926 tarihli 15. sayısında yayımladı. Tınıstanov
Bakü’deki Kongre’de, Latin harflerine dayanarak oluşturduğu Kırgız Türkçesi Alfabesi
hakkında bilgi verdi ve Sovyetler Birliği bünyesindeki Türklerden herhangi birinin
edebiyatını diğerinin okuyup anladığını, birinin medeni açıdan gelişmesini diğerinin
örnek alıp benimsediğini ve onların dillerinin birbirine benzediğini söyledi. Bunun
sonucunda da Latin alfabesindeki harflerin bütün Türklerde ortak kullanılması
gerektiği kanaatini belirtti (Bektenov, 1991, s. 11).
Tınıstanov’un bildirisi Kongre’de kabul edildikten sonra onun Latin alfabesine
dayanarak düzenlediği, 24 harften oluşan Kırgız Türkçesi Alfabesi, 29 Haziran 1926’da
Erkin Too gazetesinde yayımlandı (Bektenov, 1991, ss. 10-11). Bu alfabe, 1934’te
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Frunze’de (Bişkek) basılan ve Tınıstanov’un Kırgız Türkçesi dil bilgisi kuralları ve
sorunlarını inceleyip terimlerini oluşturduğu Proekt Novoy Orfografii Kirgizskogo
Literaturnogo Yazıka (Kırgız Edebî Dilinin Yeni Usullerinin Kuralları) adlı eserde de
örnekleriyle yer aldı (Özgen, 2014, s. 225).
3. Tınıstanov’un Alfabe Dışındaki Dil Çalışmaları
Tınıstanov, 23 Mayıs 1928 tarihinde, Kırgız Halk Eğitimi Şubesi Bilim Merkezi
Heyetinin alfabe ve dil konulu toplantısında, yabancı dillerden giren tamlama ve
kelimelerin Kırgız diline zararlı etkisiyle ilgili bir bildiri okudu. Bu bildiri, Kızıl
Kırgızistan gazetesinin 27 Mayıs 1928 tarihli 60. sayısında yayımlandı (Bektenov, 1992,
s. 26). Tınıstanov, “Manas” ve “Semetey” destanlarının anlatıldığı ağızda, özellikle
Arapça ve Farsçadan geçen kelime ve tamlamaların azlığına ve daha çok Özbek
Türkçesine yakınlığından dolayı Kırgız Türkçesi edebî diline Güney Kırgızlarının
ağzının esas alınması gerektiğini düşünüyordu (Ploskiy, 1991, s. 269).
Alfabe ve dil bilgisi çalışmalarının yanında sözlük de hazırladı ve Kırgız Türkçesi
Terminoloji Sözlüğü’nü 1933 yılında bastırdı. Bu eser, Kırgız Türkçesinde yayımlanan
ilk sözlüktür (Bektenov, 1992, s. 26).
Tınıstanov, E. D. Polivanov ile birlikte Manas Destanı’nı Rusçaya çevirdi. Bunun için
Karasayev, Uzakbay Abdıkaimov, Samançın Tazabekter gibi âlimlerden yardım aldı;
külliyatın ön sözünü de kendisi yazdı. 1934’te tamamladığı bu eser, Rusça olarak
ancak 1946 yılında yayımlanabildi (Bektenov, 1991, ss. 13-14).
Kırgız imlasının, Kırgız edebî dilinin doğru istikamette gelişip ilerlemesi için daima
yol gösterici oldu. 1934 yılının Mayıs ayında Bişkek’te öğretmenler ve bilim
adamlarıyla yapılan eğitim konulu toplantıda Kırgız edebî dilinin yeni imlası
hakkında bir bildiri sundu. Bu bildirisinde Kırgız edebî dilinde ne kadar ağız olduğu,
Kırgız edebî dilinin Güney ağzını esas alması ve hangi istikamete yönelip gelişmesi
gerektiği gibi konulara değindi (Bektenov, 1992, s. 26).
1935 yılının yazında Bişkek’te yapılan bir ilmî konferansa davet edildi ve orada üç
bildiri okundu. Zıyaş Bektenov, bu bildiriler hakkında şöyle dedi:
“Kasım Tınıstanov’un ‘Manas Destanı’nın Kırgız Halkı İçin Önemi’ isimli bildirisi, konu
bakımından çok önemlidir.
Manas hakkında çalışmaları bulunan Kazak yazarı Muhtar Avezov’a söz verildiğinde o,
Kasım Tınıstanov’un sunduğu bildiriden sonra ‘Bize söylenecek söz kalmadı.’ demiştir.
Üçüncü bildiriyi, ‘Manas’ı Rus diline çevirmenin asıl prensibi’ ismiyle Prof. Polivanov
sundu. Böylece ‘Manas’ın Büyük Gazası’ Rus diline çevrilip basıma hazırlanır. O külliyata,
Kasım Tınıstanov redaktör olur ve ön sözü yazar. Ama maalesef, 1938 ile 1939 yıllarında
Kasım tutuklanıp yok olur.“ (Bektenov, 1991, s. 14).

Kırgız çocuklarının eğitimi amacıyla 1934 yılında beşinci sınıflar için Kırgız Türkçesi
ek bilgisini, 1936 yılında altı ile yedinci sınıflar için Kırgız Türkçesi söz dizimini
bastırdı (Bektenov, 1992, s. 28).
Tınıstanov’un önemli çalışmalarından biri de türettiği kelimeler ve bunların içinde
özellikle bugün de kullanılan “at atooç (zamir), etiş (fiil), zat atooç (ad)” gibi dil bilgisi
terimleridir.
Tınıstanov’un önemli eserlerinden biri de Ene Tilibiz (Ana Dilimiz) adlı, hazırladığı
Latin alfabesine göre yazdığı dil bilgisi kitabıdır. Bu eserde, daha önce esas alınmasını
söylediği Güney Kırgızistan Ağzının kullanıldığı da görülmektedir.

479

İBRAHİM ATABEY

4. Tınıstanov’un Kırgız Türkçesi ve Alfabe Hakkındaki Eserleri
Çoñdor Üçün Alippe (Büyükler İçin Alfabe), 1926.
Bizdin Til (Bizim Dil), 1927.
Ene Tilibiz 1. Bölük (Ana Dilimiz, 1. Bölüm), 1928.
Kırgız Tili Boyunça Okuu Kitebi (Kırgız Diline Göre Okuma Kitabı), 1929.
Ene Tilibiz 2. Bölük (Ana Dilimiz, 2. Bölüm), 1931.
Til Sabagı (Dil Dersi), 1932.
Kırgız Tilinin Morfologiyası (Kırgız Dilinin Şekil Bilgisi), 1932.
Til İliminin Terminologiyalık Sözdügü (Dil Biliminin Terminolojik Sözlüğü), 1933.
Kırgız Adabiy Tilinin Cañı Orfografiyasının Dolbooru (Kırgız Edebî Dilinin Yeni Yazı
Projesi), 1934.
Kırgız Tilinin Sintaksisi (Kırgız Dilinin Söz Dizimi), 1936.
5. Sonuç
Kasım Tınıstanov, Kırgız Türkçesinin 20. yüzyılın başında edebî dil olarak
şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Tınıstanov, çok yönlü bir kimsedir. O, Latin harflerine dayanan ilk Kırgız alfabesini
oluşturdu; Kazak ve Kırgız Türkçesi ile şiir, küçük hikâye, piyes, manzume parçaları,
ders kitabı, dil bilgisi kitabı yazdı; Kırgız Türkçesinin çeşitli sorunlarını tespit edip
çözüm yolları önerdi.
Tınıstanov, Kırgız çocuklarının eğitimine de önem verdi; onların seviyesine uygun
kitaplar yazdı.
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EKLER: Resimler

Resim 1. Okuu Kitebi.

Resim 2. Okuu Kitebi’nden

Resim 3. Okuu Kitebi’nden
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Resim 4. Okuu Yazuu Bil kitabı.

Resim 5-6. Okuu Yazuu Bil kitabından
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Resim 7. Proekt Novoy Ortografii Kirgiszkogo Literaturnogo Yazıka kitabı

Resim 8-9. Proekt Novoy Ortografii Kirgiszkogo Literaturnogo Yazıka kitabından
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

SOVYET İDEOLOJİSİNİN KİŞİ ADLARI
O ĞU ZHAN DUR MUŞ *

0. GİRİŞ
Kişi adları ile sosyal yapının arasındaki ilişki oldukça açıktır. Kişi adlarının
verilmesinde dinî, millî, kültürel vb. pek çok amil mevcutsa da bunlar dönemin sosyal
ve siyasi şartlarına göre dalgalanma gösterebilirler. Bu bakımdan kişi adları bilimi
(antroponomi) bir millet hakkında tarihsel ve sosyolojik düzeyde tespit yapabilmede
son derece yararlı bir araç olarak kullanılabilir. Bu noktada kronolojik açıdan dikkat
edilmesi gereken husus, değerlendirmelerde kişi adlarını taşıyanlardan ziyade ad
vericilerin odak noktada olması gerekliliğidir.
Türkoloji ya da Türk dünyası alanında çalışan ya da bu alana ilgi duyanların
karşılarına zaman zaman oldukça sıra dışı kişi adları çıkmaktadır. Örneğin Tatar
Türkleri ile ilgili bir konuda Kim şeklinde bir kişi adını duyduğumuzda bir tuhaflık
olduğunu sezeriz. Zira bunun soru zamiri ile aynı şey olmadığı/olmayacağı anadili
duygusuyla anlaşılacak kadar açıktır. Kazan’da tanıştığımız Spartak, Ferdinand ya da
Albert adlı birisinin Rus kökenli olduğunu düşünmemiz bizim için oldukça yanıltıcı
olabilir. Her ne kadar zikrettiğimiz isimleri taşısalar da bu kişiler Müslüman Tatar
Türkü olmanın yanında Türklük bilinçleri son derece sağlam olan, evlerinde
çocuklarıyla yalnızca Tatar Türkçesi ile konuşan kimseler olabilirler. Yine daha çok
soyadı ile bildiğimiz SSCB döneminde yaşamış aslen Azerbaycan Türkü bir Türkolog
olan Gaciyeva’nın adı olan Ninel’ adını açıklamak için dil alanında çalışmanın yeterli
olmayacağı açıktır. Kırgız Türkleriyle ilgili bir metinde karşımıza çıkabilecek
Traktorbek, Sovyet, Kolhozbek (Hvoslef, 2001, s. 90); Türkmen Türkçesi ile yazılmış bir
romanda geçebilecek Kolhozdurdı, Lampa, Zavod, Maşın gibi (Atanıyazov, 1992, s. 13)
gibi kişi adlarının bu lehçelerin kendilerinin tarihsel kişi adları sisteminin dışında
unsurlar olduğu ortadadır. Üstelik Türk antroponomik sisteminin dışındaki bu isimler
tek tük rastlanan, sıklığı düşük sayıda olan isimler değildir. Örneğin, 1967 yılında
Kazan’da doğan Tatar erkek çocuklarına en sık verilen isimlerin ikinci sırasında Marat,
dördüncü sırasında ise Al’bert adını görmekteyiz (Nikonov, 1974, s. 120). Bir başka
örnek olarak Nikonov, 1969 yılında Bişkek’te doğan Kırgız kız çocuklarına verilen 107
ismin 33’nün El’mira, Mira, El’vira, Lira, Roza, Klara, Mayya, Marina, Rita, Luiza gibi yeni
isimler olduğunu göstermektedir (Nikonov, 1974, s. 115).
Sovyet Birliği döneminde Homo Sovieticus yaratmak düşüncesiyle toplum
mühendisliği amaçlı “değiştirme/dönüştürme” çalışmalarında dilden folklora,
*
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edebiyattan iktisada, müzikten resme, sinemadan tiyatroya pek çok alanda
programlar uygulamaya konmuştur. Sovyet ideolojisinin kendi amaçları
doğrultusunda kullandığı araçlardan birisi de özel isimler olmuştur. Özel isimlerin
toplumla olan bağlantısı çerçevesinde SSCB döneminde onomastik alanda yapılan
uygulamaların son derece önemli olduğunu söylemek gerekir. Bu bağlamda akla gelen
ilk örnek, şehir adlarında yapılan değişikliklerdir. Sovyet Birliği döneminde yüzlerce
coğrafi isim, Sovyet politik sisteminin doğasıyla bağlantılı şekilde değiştirilmiştir
(Bursa, 1985, s. 11). SSCB’nin özellikle ilk bir iki on yılı içinde bazı büyük şehirlerin
adlarında yapılan değişiklikler ve bunların tarihlerini şöyle gösterebiliriz.
Duşanbe
Verhneudinsk
Tsarevokokşaysk
Pişpek
Königsberg
Yekaterinburg
Saint Petersburg
Volgograd
Yekaterinodar
Ak-Meçet
Novonikolayevsk
Simbirsk
Nijni Novgorod

Stalinabad
Ulan-Ude
Krasnokokşaysk
Yoşkar-Ola
Frunze
Kaliningrad
Sverdlovsk
Petrograd (1914)
Leningrad
Stalingrad
Krasnodar
Kızıl-Orda
Novosibirsk
Ulyanovsk
Gorki

1929
1934
1919
1927
1926
1946
1924
1924
1925
1920
1925
1925
1924
1932

1. PROBLEM
Sovyet Birliği döneminde yer adlarında görülen bu onomastik programın kişi
adlarında uygulandığını görmekteyiz. Yer adlarında yapılan değişikliklerde esas
olarak; i) devrimin önde gelen isimlerinin, ii) Sovyet ideolojisinin sembollerinin
(Oktyabr, Krasnıy, Sovyet, komsomol vb.) kullanıldığı görülmektedir. Ancak kişi adları
söz konusu olduğunda sistemin bu kadar basit olmadığını görüyoruz.
Bu tebliğde, Sovyet ideolojisi altında ortaya çıkan ya da sıklık kazanan kişi adları ana
hatlarıyla ele alınacaktır. Tebliğe konu olan problem, SSCB bünyesinde yaşamış Türk
halklarının kişi adları sistemini etkilemesi bakımından genel Türk antroponomisinde
parantez içinde değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bunun yanında Sovyet
adlarının sadece SSCB bünyesinde yaşamış olan halkları değil, başka milletlerin kişi
adı kadrosunu da etkilediğini söylemek mümkündür. Daha çok komünist ideolojiyi
benimseyen kişilerce İtalya’da Lenino, Stalino, Lenina, Stalina gibi isimlerin verildiği
bilinmektedir. Örneğin dünyaca tanınan Çakal Karlos kod isimli Venezuelalı terörist
İl’iç Ramirez Sanchez’in ilk adı Lenin’den alınmıştır. Lenin’in adının verildiği bir başka
kişi de Mısırlı yazar ve senarist Lenin el-Ramli’dir (Kraus, 2013, s. 18)
Ülkemizde de bu doğrultuda Sovyet kişi adlarının etkisini görmek mümkündür.
Örneğin, en yaygın Sovyet kadın adlarından biri olarak bilinen ve Lenin’in adının
tersten okunuşu ile üretilen Ninel adını ülkemizde de taşıyan kimselere
rastlamaktayız. Bunun yanı sıra özellikle 80’li yılların başlarına kadar çok daha sık
verilen Devrim, Eylem ve Evrim gibi kişi adlarını bu çerçevede değerlendirebiliriz.
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1917’de gerçekleşen devrimden sonra Sovyet ideolojisi düşüncesi çerçevesinde gelişen
ve daha önce kişi adları sisteminde var olmayan kişi adları Sovyet-Rus kişi adları
(Sowjetrussische Vornamen) (Davis, 1968; Kraus, 2013), Devrim isimleri (Revolutionary
Names) (Kolonitskii, 1993; Kraus, 2013, s. 1) ve Yeni isimler (Новые имена) (Delert,
1924) gibi terimler ile adlandırılmıştır. Kraus tarafından önerilen Sovyet-Rus kişi adları
terimi, bu adların sadece Ruslar tarafından değil, Sovyet Birliği bünyesindeki diğer
Rus olmayan halklar tarafından da kullanıldığı için; Kolonitskii tarafından önerilen
Devrim isimleri terimi ise “devrim” kelimesinin sadece Sovyet Birliği ile ilişkili
olmaması (Fransız Devrimi, İran İslam Devrimi vb.) bakımından uygun değildir. Bu
kapsamda ele alınacak kişi adlarını adlandırmak üzere Sovyet kişi adları teriminin daha
isabetli olduğunu düşünmekteyiz.
Sovyet kişi adlarının ortaya çıkmasında şu amillerin başat rol oynadığını ileri
sürebiliriz:
1. Sovyet döneminde dine karşı olumsuz tutum nedeniyle dinî isimleri bir kenara
bırakma düşüncesi.
2. Sovyet ideolojisine bağlılığı sağlamak/göstermek.
3. Kişilerin sıradan insanlardan farklı olmasını sağlamak.
4. Farklı etnik kökenlere mensup Sovyet halklarını ortak bir antroponomik sistem
çerçevesinde bir araya getirmek.
5. Oldukça sınırlı sayıya sahip olan Rus kişi adları stoğunu zenginleştirmek.
Kolonitskii, 1932’den sonra Sovyet isimlerinin verilmesinde düşüşün başladığını
belirtmektedir. Araştırmacı, bu düşüşe dönük olarak şu nedenleri ileri sürer
(Kolonitskii, 1993, ss. 216–217):
1. Devrim düşüncesinin yerleşmiş olduğu düşüncesiyle politik propagandada
vatanseverlik temasının ana rolü oynadığı yeni bir tutum geliştirilmesi.
2. Politik süreçlerde meydana gelen değişikliklere bağlı korku.
Sovyet döneminde devrimin önde gelenlerinin isimleri kişi adı olarak verilmekteydi.
Bu kişi adlarından birisi de Pravda gazetesi ile Kızıl Ordu gibi Sovyet döneminin en
önemli kurumlarının kurucusu olan Lev Davidoviç Troçki’ye aitti. Hain ilan edilen ve
1932 yılında SSCB vatandaşlığından bile çıkarılan bu önderin adını Lev ve Troçki gibi
doğrudan; El’da, Ledat, Ledav gibi kısaltma şeklinde adını taşıyanların
ebeveynlerinde ciddi bir korku doğdu. Örneğin aynı soyadını taşıyan kişilerin
Troçki’yi Troitskiy şeklinde değiştirdikleri görülmüştür. Bazı durumlarda Örneğin
Stalin’in adı ile bağlantılı bir Sovyet ismini veren kişi devrime muhalif olmayı
maskelemekle suçlanabilmektedir.
Sovyet kişi isimlerinin kullanımının hem sıklık hem de sayı bakımından azalmasında
önemli bir faktör de bu kişi adlarını taşıyanların yaşadığı zorluklardır. Çoğu durumda
uydurma olan bu tuhaf kişi adlarını taşıyanlar alışılmamış, bilinmeyen, sürekli olarak
anlamları sorulan bu adlardan utanmış, çocuklarının aynı utancı yaşamamaları için
bunlardan uzak durmuşlardır. Aynı şekilde bu duruma şahit olanlar da Sovyet
isimlerini vermekten çekinmişlerdir. Özellikle erkekler arasında, kendi adlarının
çocuklarının tam adlarının ortasında baba adı olarak kullanıma devam edeceğinden
isim değiştirmelerin yaygın olduğu bilinmektedir (Davis, 1968, s. 103).
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Bilindiği üzere, SSCB bünyesinde yaşamış Türk halklarının antroponomik gelişiminde
Sovyet dönemi başlı başına bir dönem olarak incelenmektedir. Örneğin Sattarov, Tatar
kişi adlarını şu katmanlara ayırmaktadır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Umumî Altay katmanı
Eski Türk katmanı
Eski Tatar dili katmanı
Arap dilinden giren isimler katmanı
Fars dilinden giren isimler katmanı
Rus dilinden ve onun aracılığıyla Batı Avrupa dillerinden giren isimler katmanı
Ekim Devrimi’nden sonra ortaya çıkan yeni Tatar İsimleri Katmanı (Sattarov,
1981, ss. 8–13)

Aynı dönemlendirme hemen hemen aynı şekilde Türkmen (Atanıyazov, 1992, ss. 9–
13) ve Kırgız kişi adları için yapılmıştır (Caparov, 1989, ss. 14–15).
Bu çerçevede SSCB bünyesinde yaşamış Türk halklarının kişi adı sistemlerindeki
Sovyet etkisini Johanson’un kod kopyalama teorisinde sunduğu şekliyle üç biçimde
izah etmek mümkündür.
1) Doğrudan Alınan Sovyet Adları (Genel Kopya) Ninel’, Marat, Marlen, Sovyet,
Zakon.
2) Sovyet İdeolojisi doğrultusunda Rusçadaki isimlerin tesiriyle dilin kendi
imkânlarını kullanarak üretilen isimler (Seçimlik Kopya): Kırgız: Keŋeş, Camiyat,
Janıbay, Çındık; Türkmen: Erkin, Vakıt, Azat, Yeŋiş; Tatar: İrék, Yalkın, Koyaş,
Hörriyat; Azerbaycan: İnkılab, Azad, Seadet, Tebliğat.
3) Her iki biçimin birbiriyle karıştırılmasıyla oluşturulan kişi adları (Karışık
Kopya): Kırg. Zakonçu, Kolhozbek, Sovyetbek, Sovyetgül, NurSovyet; Türkmen
Kolhozdurdı, Kanalgeldi; Tatar Fennur, Fenzaman. Garibova, Azerbaycan
Türkçesinde kullanılan Sevda, Leyla gibi isimlerin Tatyana, Svetlana gibi Rusça
isimlerin etkisiyle vurgunun ikinci hecede olmak üzere kullanımını Sovyet
dönemi içerisinde değerlendirmektedir (2007, s. 71)1.
2. SOVYET KİŞİ ADLARINI TEŞKİLDE KULLANILAN MODELLEMELER
Sovyet kişi adlarının yapımında çeşitli modellemeler kullanılmıştır. Elbette adbilimsel
kelime yapımıyla şekil bilgisindeki kelime yapma yolları birebir örtüşmemektedir.
Zira adbilimsel kelime yapımında dildışı (extralinguistic) süreçler de işin içindedir.
Adbilimsel kelime yapım yolları üzerine çeşitli tasnifler ileri sürülse de (Grzega, 2015)
işin içinde Sovyet dönemi olunca dildışı özelliklerin daha karmaşık hâle geldiğini
söylemek zorunda kalıyoruz. Bütün bu karmaşıklık içinde Sovyet dönemi kişi adları
için şu modelleme yollarının kullanıldığını söylemek gerekir.
2.1. Sıklaştırma
Mevcut kişi adlarının sıklığının yükselmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Örneğin,
devrimin öncüsü olarak kabul edilen Lenin’in adı olan Vladimir’in sıklığı 1917 yılını
takip eden yıllar içerisinde hemen hemen on kat kadar artmıştır. SSCB kurulduktan
sonra dönemin şartlarına bağlı olarak kişi adlarının sıklığında değişiklik olmuştur.
Örneğin, Rus Kalendar isimlerinin en önde gelenlerinden Nikolay adının sıklığı,
devrim ile alaşağı edilen son çarın adı olduğundan 1917 yılını takip eden yıllar
1

Örnekler, (Atanıyazov, 1992; Caparov, 1989; Garibova, 2007; Sattarov, 1981)’dan alınmıştır.
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içerisinde oldukça keskin bir şekilde azalmıştır2. Buna karşın devrimin mimarı
Lenin’in adı olan Vladimir bir anda en sık verilen kişi adlarından biri olmuştur. RostovDon bölgesinde Vladimir adının yıllar içerisindeki yüzdelik oranını şu şekilde
gösterebiliriz (Şçetinin, 1972, s. 191).
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2.2. Alıntılama
Sovyet kişi adlarının oluşturulmasında başka dillerden alınan kişi adlarının oldukça
rağbet edilen bir modelleme olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede genellikle meşhur
kişilerin adları başta Fransız olmak üzere, İngiliz, Alman vb. batı kaynaklı kişi
adlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Marksist ideolojinin kurucusu
Karl Marks’tan Roma döneminde kölelikle mücadele eden Spartaküs’e kadar pek çok
kişinin adı Sovyet kişi adı olarak kullanılmıştır.
2.3. Uyarlama
Dilde mevcut olan bir cins adın ya da terimin kişi adı olarak kullanılması şeklinde
görülen bir modellemedir. Bu sistemde kimyasal elementlerden zaman adlarına, renk
adlarından teknolojik araç adlarına kadar pek çok kelime kişi adı olarak
kullanılmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki bu durum adbilimsel bir süreç olarak
pek çok dünya dilinde görülebilmektedir. Türkiye Türkçesinde kullanılan Altın, Suna,
Demir, Bulut, Toprak gibi isimler de bu gruba girmektedir. Ancak Sovyet kişi adlarında
parti, traktor, atom, çekiç, asfalt gibi devrimle ilişkili görülen cins isimlerin de
özelleştirilmesi adbilimsel çerçevede oldukça dikkat çekmektedir.
2.4. Adbilimsel Tür Değiştirme
Adbilimsel tür değiştirme ile belirtmek istediğimiz husus herhangi yeni bir unsur
almadan farklı türe ait bir özel adın kişi adı olarak kullanılmasıdır. Bunu kendi içinde
iki alt kola ayırmak yerinde olacaktır.
i. Soyadlarının kişi adı olması: Bu başlık altındaki modelleme Sovyet kişi adlarının
oldukça önemli bir modellemesini oluşturmaktadır. İster yerli isterse yabancı olsun
kişilerin adlarının sıklık ya da alıntılama şeklinde Sovyet kişi adı olarak kullanıldığı
yukarıda belirtilmişti. Ancak bu yollar ile kullanılan kişi adlarında, kişi adından
ziyade soyadların tercih edildiği görülmektedir. Marks, Marat, Lenin, Stalin, Engels
gibi soyadları başka başka modellemelere de kaynaklık etmektedirler.
ii. Kişi adı dışı diğer özel adların kişi adı olması: Bu başlık altında şehir, ülke, akarsu,
dağ gibi isimlerin kişi adı olarak kullanılmasını ele almaktayız. Türkiye Türkçesi
örneğinde Meriç, Tuna, Altay gibi adlarda görülen bu durum dünya dillerinin
adbilimsel stoğunu oluşturmakta kullanılsa da bizdeki İstanbul örneğinde olduğu gibi
şehir adlarının kullanımı pek yaygın değildir. Sovyet döneminde ise Madrid, Attika
‘Atena’, Mal’ta, Moskva gibi toponomilerin kişi adı olarak verildiği görülmektedir.

2

Rostov-Don bölgesinde 1908-1916 yılları arasında %7,8 olan sıklık, 1966-1970 yılları arasında
%3,7’ye kadar gerilemiştir (Şçetinin, 1972, s. 208).
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2.5. Birleştirme
Pek çok dünya dilinde olduğu gibi iki (ya da daha çok) kelimenin birleşmesiyle de
Sovyet kişi adları üretilmiştir. Bir isim Krasnoarmiya örneğinde olduğu gibi
birleştirildiği gibi Marks, Engels, Lenin şeklinde bir sıralamanın (serialization)
sonucunda da oluşturulup Marenle Markel, Marksel şekline dönüştürülebilmektedir.
2.6. Karma
İki kelimenin birer hece oluşturacak şekilde bir kısmının alınıp bir araya getirilmesiyle
oluşturulan kişi adı modellemesidir. Sovyet kişi adlarında oldukça fazla örneği
mevcuttur. Türkiye Türkçesinde kullandığımız kanka (< kan kardeş), gerzek (< geri
zekâlı) gibi cins isimlerde gördüğümüz ancak son zamanlarda anne ve babanın
adlarından üretilen çocuk adı koyma şeklinde görülen bu eğilim Sovyet kişi adlarının
oluşturulmasında son derece işlek olarak kullanılmıştır. Marlen, Marklen <
Marks+Lenin, Arlen: Armiya Lenina ‘Lenin’in ordusu’, Kompar ~ Kompart <
kommunist+partiya, Marksenlen (< Marks+Engels+Lenin), İstmat < istoriçeskiy
materializm ‘tarihsel materyalizm’.
2.7. Kırpma
Tam adın bir kısmının yeni bir kişi adı oluşturması şekliyle gördüğümüz kişi adı
modelidir. Bizde Memo < Mehmet, İbo, İbiş < İbrahim, Cem, Cemo < Cemalettin gibi daha
çok gayri resmi şekilde kullanılan bu yolla, Len < Lenin, Agit < Agitatsiya ‘propaganda’
örneklerinde olduğu gibi Sovyet kişi adı üretiminde kullanılmıştır. Bunun yanında
Aldr < Aleksandr gibi başka örnekler de göze çarpmaktadır. Ne var ki bu modelin
diğerlerine oranla çok daha az kullanıldığı ortadadır.
2.8. Kısaltma
Şekil bilgisel kısaltmalar dilde yaygın bir kullanıma sahipken adbilimsel olarak bu
yolla kişi adı üretimi oldukça tuhaf olmakla birlikte Sovyet kişi adı sisteminin kendine
özgü bir modeli olarak karşımıza çıkar. Bu modelleme kendi içinde pek çok alt sisteme
ayrılsa da özü itibariyle birden fazla kelimenin ilk (ya da) seslerinin bir araya
getirilerek yeni bir isim teşkili şeklinde olur.
Kısaltma kimi zaman bir kişinin adından olabilir: Vil < Vladimir İliç Lenin, Fed < Feliks
Edmundoviç Dzerjinski, Air < Aleksey İvanoviç Rıkov. Kişi adı dışında da kısaltma
olabilmektedir. Kim < Kommunitiçeskiy İnternatsional Molodeji ‘Komunist
Uluslararası Gençlik’. Kimi durumlarda bu kısaltmalarda birden fazla sesin
kısaltmaya dâhil edildiği görülebilmektedir. İvis, İvist, İvista < İosif Vissarionoviç
Stalin.
Kısaltma şeklinde oluşturulan kişi adlarının bir bölümü birden fazla kişinin adının bir
araya getirilmesi ile üretilmektedir. Üstelik aynı isimlerin sıralanışının değiştirilmesi
ile farklı farklı kombinasyonlar ortaya çıkarılabilmektedir. Bu modele ilgi çekici bir
örnek olarak Marks, Engels, Lenin ve Stalin’in isminden üretilen Mels ve son isimden
önce araya ‘ve’ bağlacının Rusçası olan “i”nin eklenmesiyle teşkil edilen Melis ismini
örnek olarak gösterebiliriz. Türkiye Türkçesinde de kullandığımız Melis adının
etimolojisi buna dayanmamaktadır. Ancak sıklığının artmasında Rusçadaki biçimin
etkisinin olup olmadığı tartışılabilir3.
3

Bizdeki Melis kişi adının bu kısaltma ile mi oluştuğunu tespit için 2 Nisan 2015 tarihinde İçişleri
Bakanlığına bilgi edinme kanunu ile yaptığımız başvuruya 22 Nisan 2015 tarihinde verilen
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3.8. Deyimleşme / Cümleleşme
Sovyet kişi adlarının bir kısmı, çoğunluğu sloganlardan oluşan cümlelerden
üretilmiştir. Bu isimler Zamir < Za mir ‘Barış için’ örneğinde olduğu gibi kimi zaman
tamamen alınmışlardır. Ancak çoğu durumda kısaltma ya da kırpma, bazen her
ikisinin de karıştırılması suretiyle üretilmiştir:
Bujitork: Budem jit’ pri tvorjestve kommunizma ‘Komünizm zenginliği altında
yaşayalım’
Delej: Delo Lenina jivyot. ‘Lenin’in eserleri yaşıyor.’
Yaslenik, Yaslik ‘Ya s Leninım i Krupskoy ‘Ben Lenin ve Krupska ile birlikteyim.’
3.9. Ses Dizilişi
Sovyet kişi adı üretiminde oldukça tuhaf bir model de çeşitli kelimelerin tersten
okunmasıdır.
Ninel’, Ninel, Ninela: Lenin; Nineliv: V. İ. Lenin; Nilats: Stalin; Nilatsi: İ. Stalin;
Advarp: Pravda; Akçur: Ruçka ‘kalem’; Amfir: Rifma ‘uyak’; Avksom(a): Moskova;
Ladjen: Ne jdal ‘bekleme. (emir çekimi)’; Nel’ya: Lenin; Nodar: Radon; Noren: Neron.
3.10. Analoji
Kelime yapımında kullanılan bir yöntem de analojidir. Bir kelimenin dilde mevcut
olan başka bir kelimeye benzetilerek yapılması şeklinde gördüğümüz bu yöntem
kendi içinde kısmen halk etimolojisini de barındırmaktadır. Türkiye Türkçesinde
kullandığımız aidat kelimesinden hareketle yıllık düzenli ödemeler için üretilmiş yıldat
kelimesini bu modele bir örnek olarak gösterebiliriz. Sovyet kişi adlarında tek tük olsa
da analojiye başvurulan örnekler mevcuttur. Olimpiada’dan Spartakiada gibi.
Yukarıda sıraladığımız modellemelerin beheri tek başına kullanıldığı gibi, iki ya da
daha fazla modellemenin bir araya gelmesiyle de Sovyet kişi adlarının oluşturulduğu
görülmektedir. Yani, bir kişi adı üretilirken alıntılanan bir isim kısaltılarak
kullanılabilmektedir. Yine sıklaştırılan bir isim kırpılarak kullanılabilmektedir. Bunun
yanında, bu modellemelerin eskisi gibi programlı bir şekilde olmasa da hâlen kişi adı
üretiminde kullanıldığını görebiliriz. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir
Vladimiroviç Putin’in adı kullanılarak yapılan Влапунал /Vlapunal/ adı güncel bir
örnek olarak dikkat çekicidir. Владимир Путин наш лидер. /Vladimir Putin naş
cevapta elektronik ortama aktarılan nüfus kayıtlarındaki ilk Melis isimli kişinin doğum yılının
1875 olduğu bildirilmekteydi ki bu tarih Stalin’in doğumundan dört yıl öncesine aittir.
Dolayısıyla Türkiye Türkçesinde kullandığımız Melis adının Sovyet etkisiyle dilimize girmediği
ortadadır. Her ne kadar konumuzla ilgisi olmasa da bu başvurumuzda sorduğumuz sorulara
verilen cevapları bilimsel bir ortamda kayda geçirmek için paylaşmak istiyoruz: 22.04.2015
tarihi itibariyle nüfus kayıtlarına göre 45.331 kişinin adında “Melis” geçmekte olup, bunlardan
29.525 tanesi sadece “Melis” ismini taşımaktadır. Geriye kalan 15.806 kişi ise çift isimlidir.
Nüfus kayıtlarına göre kaydı açık bulunan 44.415 kişinin adında “Melis” geçmekte olup,
bunlardan 28.854 tanesi sadece “Melis” ismini taşımaktadır. Geriye kalan 15.561 kişi ise çift
isimlidir. Nüfusa kayıtlı “Melis” isimli 37 erkek bulunmaktadır. Sözkonusu başvuruda bu ismin
illerimize göre dağılımını da sormamız üzerine il bazında kaç kişinin bu adı taşıdığı bir liste
hâlinde tarafımıza iletildi. Aynı tarih itibariyle Melis adının en çok kullanıldığı ilk on ilimiz
şöyledir: 3881: İstanbul, 2581: İzmir, 1558: Bursa, 1468: Ankara, 1189: Sivas, 1159: Adana, 1074:
Balıkesir, 1003: Mersin, 974: Hatay, 972: Manisa. Bu adın en az verildiği üç ilimiz ise şu şekilde
sıralanmaktadır. 21: Hakkari, 67: Şırnak, 91: Bayburt.
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lider./ ‘Vladimir Putin bizim liderimiz.’ cümlesinden kısaltma yoluyla yapıldığı
anlaşılan bu örnek dilbilimsel ilginçliğinin yanı sıra pek çok bakımdan manidardır
(Kraus, 2013, s. 13).
4. SOVYET KİŞİ ADLARININ KAYNAKLARI
Kişi Adları
Sovyet kişi adlarının en önemli bölümü bizatihi kişi adlarından oluşmaktadır. Ancak
bu kişi adları kaynak, sıklık ve kullanım biçimleri gibi yönlerden geleneksel Rus kişi
adlarından ayrılmaktadır.
Rus Kişi Adları
Sovyet kişi adları olarak kullanılan kişi adları daha çok devrimin önde gelen
şahsiyetlerinin adlarının sıklık kazanması şeklinde olmuştur. Bu bahiste ele aldığımız
kişi adları sadece kişilerin ön adının aynı şekilde kullanımını kapsamamaktadır.
Bundan çok ötede kişinin soyadı da kişi adı olarak verilmekte, kişinin adı, baba adı,
soyadından kısaltma, kırpma gibi çeşitli kelime yapım yollarıyla yeni adlar
uydurulmaktadır. Hatta kişinin soyadının tersten okunuşu bile kişi adı olarak
verilebilmektedir. Kişinin adı ya da soyadından başka kişilerin adlarıyla birlikte de
aynı şekilde yeni kişi adı teşkili için kullanılabilmektedir. Bu şekilde ele aldığımızda
Lenin’in adından çeşitli şekillerle 548 farklı kişi adının teşkil edildiği görülmektedir
(Kraus, 2013, s. 11). Caparov, Lenin’in ismiyle alakalı olarak üretilen isimleri Leniniana
başlığı altında değerlendirmektedir (1989, ss. 17–20).
Devrimin ve Sovyet yönetimin kuruluş aşamasındaki önde gelen şahsiyetlerinden Lev
Davidovç Trotskiy (1879-1940), İosif Vissarionoviç Stalin (1879-1953), Lavrentiy
Pavloviç Beriya (1899-1953), Nikolay İvanoviç Buharin (1888-1938), Lev Borisoviç
Kamenev (1883-1936), Sergey Mironoviç Kirov (1886-1934), Grigor Konstantinoviç
Orconokidze (1886-1937), Karl Bernhardoviç Radek (1885-1939), Stepan Gevorgiyeviç
Şaumyan (1878-1918), Mihail İvanoviç Kalinin (1919-1946), Feliks Edmundoviç
Dzerjinski (1877-1926) gibi kişilerin adlarından özellikle soyadı kaynaklı olmak üzere
çok çeşitli kişi adları üretilmiştir. Örneğin, Bolşevik devrimcilerin önde gelen
simalarından ve SSCB’nin ilk istihbarat ve gizli servisi Çeka’nın kurucusu olan
Dzerjinski’nin adı, Drj, Dzefa, Dzerj, Djermen, Edmund, Fed, Feldz, Fel’dz, Felitsiya, Feliks,
Feliksana gibi farklı isimlere kaynaklık etmiştir (Kraus, 2013, ss. 12–3).
SSCB döneminin kişi adları stoğunda askerlerin de isimleri önemli bir yer tutmaktadır.
Semyon Mihailoviç Budyonni (1883-1973), Mihail Vasilyeviç Frunze (1885-1925),
Vasiliy İvanoviç Çapayev (1887-1919), Vasiliy Konstantinoviç Blyuher (1889-1938) gibi
komutan isimleri çeşitli şekillerde kişi adı olarak verilmiştir.
Yine devrim öncesinde ve sonrasında yaşamış bilim adamı, sanatçı ve yazarların adları
kişi adı olarak kullanılmıştır. Yazar adlarına örnek olarak İvan Sergeeviç Turgenyev’in
adından Turgeniya, Nikolay Vasil’yeviç Gogol’un adından Gogol, Aleksandr
Nikolaeviç Radişçev’den Radişça, Nikolay Gavriloviç Çernişevskiy’den Çernış gibi
adları zikredebiliriz. Bilim adamlarına örnek olarak Rus sözlükçülüğünün önemli ismi
Vladimir İvanoviç Dal’i (1801–72) gösterebiliriz. Bilginin adı Dal’ ~Dalina gibi Sovyet
isimlerine kaynaklık etmiştir.
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Yabancı Kişi Adları
a) İdeolog ve Politikacıların adlarından
Sovyet dönemi kişi adlarının içinde yabancı dillerden alınan kişi adları ilgi çekicidir.
Genelde batı dillerine ait adların büyük çoğunluğu sosyalist düşünceye mensup
ideolog ve politikacılara aittir (Davis, 1968, s. 65). Bu çerçevede öne çıkan kişi adları
Marks ve Engels olmuştur.
Karl Marks’ın adı (1818-1883) Sovyet kişi adlarının önemli bir kaynağı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu isimle kurulmuş 150’den fazla Sovyet kişi adı tespit
edilmiştir (Kraus, 2013, s. 10): Karl, Marks, Marksa, Marksana, Marksin, Marksina,
Marksizm, Kara, Karlen (< Karl+Lenin); Karmlen (Karl Marks, Lenin), Marilen, Marklen,
Marklena, Marksilen, Marlen (< Marks+Lenin); Lem, Lemar, Lemara (< Lenin+Marks),
Maren, Mareng (< Marks+Engels); Marel’, Marela, Marenglen, Marenglena, Marenlen,
Markelina, Markel, Marksel’, Markselen, Markselena, Marksenlen (< Marks+Engels+Lenin).
Bu isimler Marks’ın kendisininki ile sınırlı kalmamış, aile bireylerinin adları da
kullanılmıştır. Eşinin adı Jenny (1814-1881) Djenni, Djemma; kızının adından Eleonora;
Laura ve damadı Fransız sosyalist Paul Lafargue’nin adından Lafarg, Lafargina şeklinde
kişi adı olarak verilmiştir.
Sovyet ideolojisinin kişi adlarında Friedrich Engels’in (1820-1895) adının da önemli bir
katkısı vardır. Kraus, Engels’in adından 107 Sovyet kişi adı teşkil edildiğini tespit
etmiştir (2013, s. 10). Frid, Fridrih, Engel’, Engel’s, Engfrid, Maren, Mareng (<
Marks+Engels), Marel’, Marela, Marenglen, Marenglena, Marenlen, Markelina, Markel,
Marksel’, Markselen, Markselena, Marksenlen (< Marks+Engels+Lenin).
Kadın adlarında öne çıkan kişi ise Alman komünist politikacı Clara Zetkin’dir (1857–
1933). Zetkin’in adından Klara, Tsetkina, Klaratsetkin, Klartseta, Klartset gibi isimler teşkil
edilmiştir. Bu manada önemli bir diğer isim de Rosa Luksemburg’tur. 1871-1919 yılları
arasında yaşamış olan Luksemburg, Polonya doğumlu Alman Marksist teorisyen ve
devrimcidir. Sovyetler döneminde oldukça saygı gören bu devrimcinin adından
oluşturulan Roza, Roza-Lyuksemburg, Rozanel’, Lyutseta, Lyuksem gibi kelimeleri
görmekteyiz.
Alman sosyal demokrat politikacı August Bebel’in adından (1840–1913) Avgust,
Bebelina; Fransız komünist politikacı Marcel Cachin’in (1869-1958) adından Marsel’4;
Macar bağımsızlık hareketinin öncü ismi Lajos Kossuth’un (1802-1894) adından Koşut,
İngiliz politikacısı ve isyancısı Oliver Cromwell’in (1599-1658) Kromvel’ gibi
birbirinden farklı milletlere mensup kişi adlarının kullanıldığı görülmektedir.
Bu çerçevede özellikle Fransız İhtilâli’nin ve politikacılarının isimlerinin diğer
milletlere nazaran daha sık olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bunlardan Marat
üzerinde kısaca durmak istiyoruz. Bilindiği üzere Fransız İhtilali’nin en önde gelen
şahsiyetlerinden biri olan ve radikal görüşleriyle bilinen Jean Paul Marat’ın (17431793) adından gelen bu kişi adı Kazan Tatarları arasında oldukça yaygındır ve adeta
bu Türk halkı ile özdeşleşmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi, 1967 yılında Kazan’da
doğan Tatar erkek çocuklarına en sık verilen isimlerin ikinci sırasında bu ad yer

4

Sattarov’a göre, bu isim toponomiden kişi adı düzeyine geçişin bir örneğidir (1981, s. 18).
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almaktadır (Nikonov, 1974, s. 120). Diğer taraftan örneğin Nanaylar’da da bu kişi
adının kullanıldığını görmekteyiz (Smolyak, 1970, ss. 170–171).
b) Bilim, Sanat ve Düşünce Adamları ile Tarihsel Şahsiyetler
Sovyet döneminde çeşitli milletlere mensup bilim, sanat, düşünce vb. alanların önde
gelen simalarının adlarının kişi adı olarak verildiği görülmektedir:
Abelyar (Pierre Abélard), Amerigo (Amerigo Vespuci), Annibal (Hannibal), Arhimed
(Arşimet), Aristotel’ (Aristotales), Çarl’z (Charles Robert Darwin), Diogen (Diyojen),
Geyne (Heinrich Heine), Gomer (Homeros), Gutenberg, Gyui (Guy de Maupassant),
Jyul’vern ~ Vern (Jules Verne), Kal’vin (Johannes Calvin), Kant (İmmanuel Kant),
Magellan (Macellan), Mur (Thomas Moore), Onore (Honoré de Balzac), Pasterina (Louis
Pasteur ), Russo (Jean-Jacques Rousseau), Sen-Simon (Saint-Simon), Vilyam (William
Shakespeare), Vol’ter (Voltaire), Zolya (Émile Zola).
Bunun yanında tarihsel şahsiyetlerin adlarının da kullanıldığı görülmektedir.
Örneğin, Roma döneminde köleliğe karşı başlattığı isyanla meşhur olan Spartaküs’ün
adı yeni sistem için bir sembol olarak kullanılmıştır. Özel bir sayıma dayanmamakla
birlikte Spartak şeklinde kullanılan kişi adının oldukça yaygın olduğunu söyleyebiliriz.
Hatta bu sembol adı çeşitli spor kulüplerinde de (Spartak Moskova) görebilmekteyiz.
Bunun yanında Yunan-Roma mitolojisinden alınmış adlar da kullanılmaktadır: Venera
‘venüs’, Zevs ‘Zeus’, Neptun, Adonis, Apollon.
Sanat Eserlerinde Kullanılan Kişi Adları
SSCB döneminde kimi edebiyat, tiyatro ve opera gibi sanat eserlerinin
kahramanlarının adlarının kişi adı olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu isimler Rusya
kaynaklı eserlerden olduğu gibi dünya çapında meşhur eserlere de
dayanabilmektedir. Örneğin, Şekspir’in eserlerinde geçen kişi adlarından Genrich,
Gamlet, Lir, Riçard, Otello, Romeo, Yago, Laert, Makbet, Ofeliya gibi adların kullanıldığı
görülmektedir. Yine, Guliver, Robinzon, Karmen, Faust, Fausta gibi kahraman adlarına
da rastlanmaktadır.
Devrimle ve Sosyalist İdeolojiyle İlgili Terimler
Devrim Kurum ve Örgütleri
Sovyet kişi adlarının ilginç bir kısmı da devrim ve sonrasında SSCB dönemindeki
kurum ve örgütlerin adlarından oluşturulmuştur. Bu terimler, ya olduğu gibi ya da
birtakım kelime yapım yollarıyla teşkil edilerek kişi adı hâline getirilmiştir.
Bol’şevik, Partiya ‘parti’, Komitet ‘komite’, Armiya ‘ordu’, Avtonom ‘otonom’ Pravda
‘gazete adı’, İskra ‘gazete adı’, Revolyutsiya ‘devrim’ gibi adların yanında Kompar ~
Kompart < kommunist+partiya, Gorkom < gorod ‘şehir’+komitet, Raykom < Rayon
‘bölge’+komitet gibi karma şeklinde yapılmış kişi adlarına da rastlanmaktadır.
İdeolojik Kavramlar ve Semboller
Devrimin ideolojik kavramları kişi adlarına yansıtılmıştır. Bir taraftan Diktatura,
Barrikad ~Barrikada, Svoboda ‘özgürlük’ gibi kelimeler olduğu gibi kullanılırken diğer
taraftan dialektika ve Marksizm kelimelerinden karma yoluyla Diamar şeklinde bir kişi
adı teşkil edilmiştir. Marks’ın eserinin Kapitalin, Kapitalina kelimeleriyle kişi adı olarak
kullanıldığı görülmektedir. Başka örnekler: Diamat, Diamata < dialektiçeskiy
materializm; dialektika, marksizm; İstmat < istoriçeskiy materializm ‘tarihsel
materyalizm’ gibi.
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Bizatihi komünizm kelimesinin kendisi önemli bir kişi adı kaynağıdır. Bildirimizin
girişinde geçen Kim ve bunun kadın adı şekli olan Kima adları bu kelimeye
dayanmaktadır: Kim, Kima < Kommunitiçeskiy İnternatsional Molodeji ‘Komunist
Uluslararası Gençlik’
Devrimin sembollerinden kızıl renk de kişi adları teşkilinde sıklıkla kullanılmıştır.
Kelimenin kendisinden Kras, Krasnaya, Krasnina, Kransıy gibi kişi adlarının yanında
Krasnogor < krasno ‘kızıl’+gora ‘dağ’, Krasnomir, Krasnomira < krasno ‘kızıl’+ mir
‘dünya’ örneklerinde olduğu gibi çeşitli şekillerde kelimeler yapılmıştır. Bu renk
adıyla devrimin kurumları arasında önemli yer tutan “Kızıl Ordu”nun adından Krasar,
Krasara, Krarm, Karmiy, Krasar ~ Krasarm, Krasarma, Krasnoarmiy, Krasnoarmiya gibi
isimler yapılmıştır.
SSCB döneminde sloganlar da çeşitli biçimlerde kişi adı hâlinde kullanılmıştır.
Zares
Zamir
Arlen
Arvil, Arvil’
Bujitork

: Za respubliku Sovetov ‘Sovyet Cumhuriyeti için’
: Za mir ‘Barış için’
: Armiya Lenina ‘Lenin’in ordusu’
: Armiya V. İ. Lenina ‘V. İ. Lenin’in ordusu’
: Budem jit’ pri torjestve kommunizma ‘Komünizm zenginliği
altında yaşayalım.’
Delej
: Delo Lenina jivyot. ‘Lenin’in eseri yaşıyor.’
Yasen
: Ya s Ensgel’som ‘Engels’leyim.’
Yaslen
: Ya s Leninım ‘Lenin’leyim.’
Yaslenik, Yaslik : Ya s Leninım i Krupskoy’ ‘Lenin ve Krupska’ylayım.’
Yazamir
: Ya za mir. ‘Barış içinim.’
Yunets : Yuniy Leninets ‘Genç Leninci’
Zaman Adları
SSCB döneminde devrimin ve sosyalist ideolojinin önemli tarihlerinin kişi adı olarak
verildiği görülmektedir. Elbette bu noktada dikkat çeken en önemli zaman adı
devrimin gerçekleştiği Ekim ayı olmuştur. Rusçası oktyabr’ olan bu ay adı örneklerde
görüldüğü şekliyle aynı şekliyle kişi adı olarak kullanılmıştır: Oktya, Oktyabr’,
Oktyabryonok, Oktyabriy, Oktyabrin, Oktyabrina, Oktyabris, Oktyabrist, Oktyabrit,
Oktyabrita, Oktyabryat, Oktyabr’skaya Revolyutsiya ‘Ekim devrimi’, Krasnıy Oktyabr’
‘Kızıl Ekim’.
Yine aynı kelime, çeşitli yollarla yapılan kişi adlarına büyük ölçüde kaynaklık etmiştir:
Daymirokt < Day miru oktyabr’
Deleor < Delo Lenina – Oktyabr’skaya Revolyutsiya
Delor < Desyat’ let Oktyabr’skoy Revolyutsii
Deloriy ~ Deloriya < Delo Oktyabr’skoy Revolyutsii
Deokt < delo Oktyabrya
Dorina < desyatiletiye Oktyabr’skoy revolyutsii
Erlom < Era Lenina, Oktyabr’, Marks
Genor < Geniy Oktyabr’skoy revolyutsii
İzora < İspolnyaem zavet Oktyabr’skoy revolyutsii
Yubiley ‘yıldönümü, Ekim devriminin 10. yılı’
Lenor ~ Lenora ~ Lenior ~ Lor ~ Lora < Lenin (i) Oktyabr’skaya Revolyutsiya
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Lior < Lenin, İnternatsional, Oktyabr’skaya Revolyutsiya
Loor < Lenin, organizator Oktyabr’skoy revolyutsii
Lorik < Lenin, Oktyabr’skaya Revolyutsiya i Kommunizm
Maeglor, Melor, Melori < Marks, Engels, Lenin, Oktyabr’skaya Revolyutsiya
Melor < Marks, Engels, Lenin, Oktyabr’
Melsor < Marks, Engels, Lenin, Stalin, Oktyabr’skaya Revolyutsiya
Miroktyabr’ < Mirovoy okytabr’
Okmir, oktomir < Okytabr’ +mir
Or ~ Orev ~ Orya < Oktyabr’skaya Revolyutsiya
Velior ~ Veliora ~ Veor < Velikaya Oktyabr’skaya Revolyutsiya
Her ne kadar Bolşevik devrimi 25 Ekim tarihinde yapıldığı için “Ekim Devrimi” adını
taşıyarak pek çok Sovyet kişi adına kaynaklık etse de bu tarihin eski takvime göre
olduğu, devrimin modern takvime göre tarihinin 7 Kasım olduğu bilinmektedir. Bu
bakımdan Sovyet kişi adlarında “Kasım” ayı da Noyabr’, Noyabrin, Noyabrina,
Noyabrist, Noyabrita, Sedmoe Noyabrya ‘Yedi Kasım’ örneklerinde olduğu üzere
kullanılmıştır.
Benzer şekilde işçi bayramı olarak kabul edilen 1 Mayıs’tan hareketle “Mayıs” ayı
(May, Maya, Mayya, Maina, Maylen ~ Maylena < May ‘Mayıs’, Lenin); Dekabrist
hareketinden dolayı “Aralık” ayı (Dekabr’, Dekabrina, Dekabrist) gibi kişi adları
ortaya çıkmıştır. Yine SSCB döneminde ve günümüz Rusya’sında önemli
kutlamalarına sahne 8 Mart Kadınlar Günü’nden hareketle Mart, Marti, Martina gibi
isimlerin verildiği de görülmektedir.
Bilimsel ve Sanatsal Terimler
Sovyet döneminde çeşitli bilim ve sanat dallarına ait terminolojinin kişi adı olarak
verildiği görülmektedir. Bunları şöyle örnekleyebiliriz.
Bitki adları
Kimya
Teknik aletler
Fizik
Matematik

: Akatsiya ‘Akasya’, Apel’sin ‘Portakal’, Astra ‘Yıldız Çiçeği’, Limon,
Magnoliya, Mimoza
: Argon, Atom, Mangan, Molekula, Bor, Asfal’t, Metal’.
: Motor, Molot ‘çekiç’, Traktor, Traktorin, Traktorina, Tramvay,
Trolleybus, Robot
: Proton, Uatt, Uatta, Vat, Vol’t, Amper, Om.
: Algebra, Algebrina ‘cebir’, Kosinus, Sinus

Tatar Türkleri arasında sık kullanılan bir kadın olan Al’fina’nın da bir bilimsel terim
olarak Grek alfabesinin ilk harfinden alındığı Kraus tarafından ileri sürülmektedir
(Kraus, 2013, s. 39).
Diğer İsimler
Sovyet kişi adlarının yukarıda sıraladıklarımızın yanında devrimle doğrudan ya da
dolaylı ilişkisi görülen pek çok adı kullandığı görülebilmektedir. Bu bölüm altında pek
çok başlık sıralanabilse de ikisine dikkat çekmek istiyoruz.
Aziya ‘Asya’, Baykal, Baltika, Ural, Volga gibi coğrafî adlar ile Madrid, Attika ‘Atina’,
Mal’ta, Magadan, Moskva şehir ve ülke isimleri gibi toponomik unsurlar kişi adı olarak
kullanılmıştır.
Sovyet ideolojisinin öne çıkardığı mesleklerin adları da kişi adı olarak verilmiştir.
Balerina, Bul’dozerina ‘Buldozer sürücüsü kadın’, Moryak ‘denizci’, Doktor, Pilot, Fizik
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‘fizikçi’, Matematik ‘matematikçi’, Medsestra ‘hemşire’, Elektrik ‘elektrikçi’, Prokuror
‘Savcı’ …gibi.
5. SONUÇ
Dünya tarihinin akışında iki kırılma noktası olarak kabul edeceğimiz Fransız (1789) ve
Bolşevik (1917) devrimlerinin etkileri ilki daha fazla olmak üzere günümüzde hâlâ
tartışılan konulardır. Bolşevik devrimi ile başlayan Sovyet dönemi, kendine has
özellikleri dolayısıyla dünya tarih sahnesinde oldukça sıra dışı bir zaman dilimi olarak
kabul edilmektedir. Bu dönem, siyasi ve tarihî alanlar başta olmak üzere sosyal
bilimlerin pek çok alanına giren konularda Rus ve bünyesinde bulunan gayrî Rus
halkların yanı sıra çok sayıda devlet ve milletin hayatını etkilemiştir. Bu çerçevede
Sovyet ideolojisi, rejimi, devleti ve etkilerinin çeşitli yönleriyle ele alındığı, ancak
kapsam alanı oldukça tartışmalı Sovyetoloji adlı çatı bir disiplin ortaya çıkmıştır
(Unger, 1998). Çok sayıda Türk halkının Sovyet yönetimi altında yaşamış olması
nedeniyle bu Türk hakları üzerine yapılacak araştırma ve incelemelerde Sovyetoloji ve
Türkolojinin kesişmesi söz konusu olacaktır.
SSCB döneminde bünyesindeki halkları tektipleştirmek için pek çok program
yürütülmüştür. Bu projelerden birinin de adbilimsel alanda olduğunu görmekteyiz.
Bugün için oldukça gülünç ve absürd olan bu kişi adlarının Sovyet dönemini anlamaya
da katkı sağladığı açıktır. Sovyetler döneminde Türk halkları üzerinde kişi adları
üzerine yürütülen programın beher Türk yazı dili özelinde ve karşılaştırmalı düzeyde
ortaya konması genel Türk antroponomisini daha sağlıklı değerlendirebilme imkânı
sunmanın yanında diğer halkların sistemleri ile karşılaştırılması suretiyle diğer
uygulamaların kapsamını da anlamamızı sağlayacaktır.
Sovyetler Birliği döneminde, ana kitle olan Rusların ve bünyesindeki diğer halkların
hayatı üzerinde pek çok bakımından değişiklikler meydana gelmişti. Bu
değişikliklerin bir kısmı herhangi bir “değişim/dönüşme” amacı taşımasa da dönemin
şartlarının bir gereği olarak ortaya çıkmıştı. Burada dikkati çeken ve etraflıca
incelenmesi gereken hususun bu sürecin “bir “değiştirme/dönüştürme” amacını
taşıyan planlı ve programlı uygulamalar olduğunu söylemek gerekir. Gerçekten de
ülkemizde özellikle 90 sonrasında yapılan çalışmalar ile Sovyet ideolojisinin
bünyesindeki Türk halklarına dönük olarak uyguladığı plan ve programlar önemli
ölçüde değerlendirilmiştir. Ancak bu değerlendirmelerde sadece SSCB bünyesindeki
Türk halklarına odaklanıldığından, uygulamaların Ruslar ve Rus-Türk dışı diğer
milletlere nasıl tatbik edildiği karşılaştırılmaksızın sathi sonuçlara varılmıştır. Bu
problem çerçevesinde resmin bütünü değil de bir kısmı üzerinden sonuçlara
varılmaya çalışılmıştır. Örneğin SSCB döneminde yeni Türk yazı dilleri ortaya
çıkarılırken bünyesindeki Fin-Ugor halkları ya da Moğol halkları için durum nedir?
Örneğin bir Hakas destanının metni üzerinde yapılan değişiklikler Nanay ya da Rus
metinlerinde de yapılmış mıdır, ya da ne ölçüde, ne amaçla yapılmıştır? Türk
halklarının alfabelerinde aynı ses için farklı farklı harf uygulamaları yapılırken
Udmurt, Mari, Mordva, Komi vb. Fin-Ugor halkları için durum nedir? Bu gibi sorulara
verilecek cevapların Türkoloji araştırmalarının niteliğini artırmada önemli rol
oynayacağı muhakkaktır.
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SOVYET DÖNEMİNDE
GAGAVUZ YAZI DİLİNİN OLUŞMASINDA
VE GELİŞMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR
NA DEJDA ÖZAKDA Ğ *

Gagavuzlar, 1957 yılına kadar yazıları olmayan ve yazı dilini büyük zorluklarla
oluşturmaya çalışan bir halk olarak, alfabenin kabul edilmesi ve yazı dilinin oluşması
onlar için büyük önem taşımaktaydı. Gagavuz Türkçesinin Sovyetler Birliği’ndeki
130 dilden yazı diline en geç kavuşan ve 1940’lı yıllara kadar diğer Türk lehçeleri
arasında en az üzerinde çalışma yapılan lehçelerden biri olduğu bilinmektedir.
Bildiride, Gagavuz yazı dilinin oluşması için ilk girişimleri kim, ne zaman ve neden
başlatmıştır? Neden Gagavuz alfabesinin kabul edilmesi gecikmiştir? Bütün bunlara
kim/kimler sebep olmuştur? sorularına cevap ararken özellikle Gagavuz yazı dilinin
oluşması yılları (1947-1949) ile resmî dil olarak kabul edildikten sonraki ilk yılları
(1957-1961) ele alınacaktır.
Bilindiği üzere 1920-1930’lu yıllarda SSCB’de Türk yazı dilleri oluşurken Gagavuz
yazı dilini geliştirmek ve yürürlüğe sokmak mümkün değildi. Çünkü Gagavuzların
da yaşadığı Bessarabiya 1918-1940 yılları arasında, tam 22 yıl Romen egemenliğinde
kalmıştı. Bu dönemde Romenleştirme politikasına rağmen Gagavuzlar
Bessarabiya’da yaşayan diğer halklar gibi (Moldovalı, Ukraynalı, Bulgar, Rus) kendi
ulusal ve kültürel kimliklerini, ana dillerini koruyabilmişlerdi.
Gagavuz yazı dilinin oluşmasında ilk fikrin kime ait olduğu ve çalışmaların
başlangıç tarihin ne olduğu konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Mesela,
L.A.Pokrovskaya, bu fikrin N.K. Dmitriyev’e ait olduğunu belirtmekte, Gagavuz
komisyonunun kuruluş tarihini önce 1950 (1964, s. 8), daha sonra ise 1947 olarak
vermektedir. M.N. Guboglo tarih olarak 1948 yılını işaret etmekte ve Moskova Doğu
Bilimi Enstitüsü’nün üç öğrencisi L. Dolganov, V. Popov ve R. Fiş’in girişimiyle
olduğunu kabul etmektedir. Buna kanıt olarak da öğrencilerin İ.V. Stalin’e
gönderdikleri mektuptaki açıklamalarını vermektedir. Bu öğrencilerin 1948 yılında
Çadır-Lunga bölgesine staja geldiklerini, azınlık olan Gagavuz halkının kültürlerini
koruyabilmeleri için yazı dilinin ne kadar önemli olduğunu iyice anlaşılması
konusunda ricada bulunarak doğrudan İ.V. Stalin’e yazdıklarını, İ.V. Stalin’in de
öğrencilerin teklifini desteklediğini ve gönderdikleri mektubu SSCB Milli Eğitim
Bakanlığı’na sevk ettiğini bildirmektedir (Guboglo, 2004). Ancak F. Ageli, M.N.
*
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Guboglo’ya katılmayarak İ.V. Stalin’in bu mektubun içeriği ile ilgili bilgisinin
olduğuna dair teyit eden herhangi bir bilginin olmadığına işaret etmekte, hatta
Kremlin yetkililerinin bu mektuba resmî tepkisinin ne olduğunu da sorgulamaktadır.
Araştırmacı, belgenin SSCB Bakanlar Kurulu’nun İdarî İşleri’nde incelendiğini,
oradan da 16 Aralık 1948’de SSCB Yüksek Öğretim Bakanı S.V. Kaftanov’a
“Gagavuzlarda kültür ve eğitim alanındaki çalışmaların organizasyonu hakkında”
taslak kararın hazırlanması için gönderildiğini belirtmekte, ayrıca Bakanlık
yetkililerinin Moskova Doğu Bilimi Enstitüsü öğrencilerinin İ.V. Stalin’e
gönderdikleri mektupta Gagavuzlarda kültür ve eğitim alanındaki çalışmaların
güçlendirme ihtiyacı sorununu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyduklarına,
hazırladıkları raporda gerçekleştirilmesi uygun görülen bir faaliyet listesinin de
bulunduğuna dair bilgi verdiklerine dikkati çekmektedir. Faaliyetler altı maddede
toplanmıştı. Bunlar:
1. Bir grup bilim adamının üç aylık bir süre içinde Kiril alfabesini
Gagavuz yazı diline uyarlamaları için görevlendirilmesi,
2. SSCB Bilimler Akademisi Doğu Bilimi Enstitüsü ve Moskova Doğu
Bilimi Enstitüsü tarafından 1949 yılı boyunca (bir yıl zarfında)
Gagavuz dilinin morfolojisi ve sözdizimi ile ilgili temel bir kaynağının
hazırlanması ve ayrıca okullarda okutulan kitapların Gagavuz diline
çevrilmesi için desteğin sağlanması,
3. 1949’un güz döneminden itibaren Kişinev Pedagoji Enstitüsü’nde
ortaokullara Gagavuz dilinde öğretmen yetiştirmek için bir yıllık
kursların organize edilmesi, 100 kişilik kontenjan ayrılması, ayrıca aynı
enstitüde 1 Eylül 1949’dan itibaren Gagavuz liseleri için de öğretmen
yetiştirme kurslarının başlatılması,
4. Moldova SSC’deki devlet yayınevinin
basmasının zorunlu kılınması,

Gagavuz

dilinde

kitap

5. 1950’den itibaren Moldova SSC ve Ukrayna SSC’de Gagavuzların
yaşadığı bölgelerdeki okullarda Gagavuz dilinde eğitimin başlaması,
6. ve son olarak Moldova SSC Milli Eğitim Bakanlığı’nın Gagavuz
alfabesinin düzenlenmesi, Gagavuz dilinin morfolojisi ve sözdizimi ile
ilgili kitapların hazırlanması ve okullar için Gagavuz diline yapılacak
kitap çevirilerinin masraflarına 1 milyon rublenin özel ödenekten
ayırmasıdır (Angeli, 2007, s. 458-459).
Görüldüğü üzere L.A. Pokrovskaya ve M.N. Baboglo’nun verdiği bilgiler çelişkilidir.
Ancak, S.B. Bernşteyn’in Зигзаги памяти. Воспоминания. Дневниковые записи adlı
günlüğünde 15 Ekim 1946’da kaydettiği nottan bu işe ilk kimin giriştiği, ne zaman ve
neden yaptığı soruların cevaplarını bulabiliyoruz. Önce İ.İ. Meşçerük’ün SSCB
Bilimler Akademisi’ne 1946’da gönderdiği “Not” üzerine Ekim 1946’da Gagavuz
edebî dilinin alfabesi ve grameri ile ilgili çalışmaların başladığını, SSCB Bilimler
Akademisi Başkanlığı’nın Gagavuzların dilini inceleme amaçlı özel bir komisyon
oluşturduğunu (kendisinin de bu komisyonda yer aldığını), komisyonun kadrosunu
tayin ettiğini ve başkanlığına da N.K. Dmitriyev’in atadığını, Ekim 1946’nın
ortalarında komisyonun ilk toplantısının yapıldığını, bu toplantıda komisyonun İ.İ.
Meşçerük ve Arabacı kardeşlerine önümüzdeki yılın Ocak-Mart aylarında yapılması
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planlanan toplantıda Gagavuz alfabesinin taslağının hazırlanması talimatını
verdiğini, alfabedeki harflerin ve özelliklerinin belirlendiğini, aynı zamanda yazı
dilin grameri için Çadır-Lunga ağzının (daha sonra Komrat ağzını da dâhil ettiler)
belirlendiğini öğreniyoruz. En son olarak da S.B. Bernşteyn’in Gagavuz edebi dilinin
alfabesi ve dilbilgisi üzerinde çalışacak dil eğitimi almış uzmanların bulunmadığını
vb., yeni edebi bir dile ihtiyaç olduğunu, Kişinev ve “Bessarabiya’da”, diğer bir
deyişle Moldova’nın güneyinde ve o zamanki Ukrayna’nın İzmail bölgesinde
öğretmenlerin, gazete çalışanlarının vb. tarafından bütün bunların nasıl karşılanacağı
konusundaki endişelerini dile getirdiğini de öğreniyoruz. Böylece bu belgeden ilk
adımın Ağustos 1946’da İ.İ. Meşçerük ve SSCB Bilimler Akademisi Başkanlığı
teşebbüsüyle atıldığı anlaşılmaktadır. Nedeni ise Gagavuz çocukların birinci sınıftan
itibaren ana dilinde eğitim görmeleridir (Bernşteyn, 2002, s. 84).
S. B. Bernşteyn’ın günlüğündeki notlar kim ne zaman ve neden sorularına açıklık
getirirken, başka birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Mesela, neden L.A.
Pokrovskaya ve M.N. Guboglo’nun komisyon çalışmalarının başlama tarihi ile ilgili
görüşleri farklıdır ya da Gagavuz alfabesinin oluşmasında ve Gagauz dilinin
gramerini oluşturma çalışmalarında kim ön ayak olmuştur, N.K. Dmitriyev mı, Doğu
Bilimi Enstitüsü’nün üç öğrencisi mi yoksa İ.V. Stalin mi? Bu ve bunun gibi soruları
cevaplandırabilmek için o denimin tüm arşiv belgelerine ulaşılması gerekmektedir.
Gagavuz halkının kaderi, dili ve kültürü ile ilgili Rus Türkolog N.K. Dmitriyev
yakından ilgileniyordu. O, “Gagavuz dilinin sözvarlığı üzerine” adlı makalesinde,
Sovyet ulusal politikasını heyecanla karşılayan Gagavuzlar yazı dilinin kabulünü
büyük bir umutla beklediklerini ve bu konuların incelenmesi büyük ölçüde SSCB
Bilimler Akademisi Gagauzoloji bölümüne emanet edilmesi gerektiğini yazmıştı
(Angeli, 2007, s. 461, Dmitriyev, 1962, s. 271). N.K. Dmitriyev sadece sözde değil,
aynı zamanda işi pratiğe de dökmüştü. 1948’de N.K. Dmitriyev Gagavuz alfabesinin
taslağını SSCB Bakanlar Kurulu’na göndermişti, ancak 1948-1949 yıllarında Moldova
SSC Milli Eğitim Bakanlığı Gagavuz alfabesinin kabul edilmesi konusunu pek dile
getirmiyordu.
Ocak 1949’da SSCB Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Aralık 1948 tarihli
“Gagavuzlarda kültürel ve eğitimsel çalışmalar düzenleme faaliyetleri hakkında”
taslağını onaylamadan son değişikliklerin yapılması için SSCB Bakanlar Kurulu İdarî
İşleri’ne ve Moldova SSC Bakanlar Kurulu’na göndermişti. Bazı değişikliklerin
yapıldığı toplantıda Moldova SSC Bakanlar Kurulu’nun başkan yardımcısı E.N.
Bukov, Milli Eğitim Bakanı A.M. Lazarev ve SSCB Bilimler Akademisi Moldova
merkezi müdür yardımcısı Y.S. Grosul yer almıştı. Gagavuz meselesinde birden fazla
toplantı yapılmıştı. Son toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı, Moldova SSC Bakanlar
Kurulu bünyesindeki kültür ve eğitim işlerine bakan Tarih-Dil ve Edebiyat
Araştırma Enstitüsü’nün komite temsilcileri Moskova taslağı ile ilgili son görüşlerini
bildirmiştiler. Arşiv belgelerinden, bu belgenin 9 Ekim 1949’da KP Merkez
Komitesi’nin Moldova sorumlusu M.A. Turkin’e iletildiği anlaşılmaktadır. Moldova
SSC Bakanlar Kurulu Başkanı G.Y. Rud ve yardımcısı E.N. Bukov da bu konuda
SSCB Yüksek Öğretim Bakanı S.V. Kaftanov’u bilgilendirmişlerdi (Angeli, 2007, s.
459).
Moldova’daki yetkililer Moskova belgesini “Gagavuzlarda kültürel ve eğitimsel
çalışmaları iyileştirme ve Gagavuz çocuklarına ana dilinde eğitim verme
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faaliyetlerini organize etme” şeklinde genişletmiştiler. Onların ilave ettikleri, bilimsel
ve pedagojik nitelikten ziyade, ideolojik ve politik bir nitelik taşımaktaydı.
Moldova’daki yetkililerin “okullarda Gagavuz dilinde eğitime geçmede kademeli bir
prosedür sağlama” hususundaki ısrarlı talebi de kuşku uyandırmaktaydı. Onlara
göre, kademeli geçiş, gerekli personelin hazırlanmasına, terminolojinin
belirlenmesine, sadece mevcut kitapların çevirisi değil, orijinal ders kitaplarının da
yazılmasına imkân verecekti. Bunu bu şekilde açıklamak gayet doğrudur. Ancak, bir
maddenin yerine getirileceği zamanın belirtilmemesi, belgenin önceden başarısızlığa
mahküm edildiğini göstermektedir (Angeli, 2007, s. 460).
Moldova makamları “Gagavuz sorununu” çözmek için pek acele etmiyordular.
Aksine, bu sorunun esasını inkâr etmeden, Moskova’daki yetkilileri aldıkları kararın
fuzuli olduğuna ikna etmeye çalışıyorlardı (Angeli, 2007, s. 456).
1946 yılının yaz aylarında Moldova’da bir grup parti çalışanı “Gagavuzların kültürel
yapısı” için temel attılar. Moldova KP Merkez Komitesi’nin talimatı üzerine Gagavuz
ve Bulgar köylerinde Ovçinnikov, İyaşenko, Çeban, Dmitriyev ve Ulyanov’dan
oluşan özel bir grup çalışıyordu. Bu grubun hazırladığı rapor 9 Eylül 1946’da KP
Merkez Komitesi birinci sekreteri İ.G. Kolev’e ulaştırıldı. Raporu düzenleyenler,
Gagavuz ve Bulgarların arasında kültür ve eğitim çalışmalarının Rusça olması,
derslerin ve raporların ise Gagavuz ve Bulgar dillerine tercüme edilmesinin uygun
olacağını düşünüyordular. Yani, bölgede Gagavuzca-Rusça (Bulgarca-Rusça) iki
dillilik söz konusuydu. Moldovanca ile ilgili ise herhangi bir bilgi yer almıyordu.
Parti yetkilileri, yazı dilini geliştirme ve Gagavuz edebî dilini oluşturma amacıyla,
Moldova SSC Bilimler Akademisi’nde Gagauzoloji bölümünü açmayı, Moldova SSC
Kültür ve Eğitim Kurumları Komitesi’ni Gagavuz folklorunu toplamak ve
kaydetmek için görevlendirmeyi ve halk eserlerinin en iyi örneklerini gazete ve
broşürlerde yayınlamayı, ana dilde radyo programlarının olmasını tavsiye etmiştiler.
Bunlara ek olarak Gagavuz edebî yazı dili oluştuktan sonra yerel gazetede Gagavuz
dilinde bir sütün açılmasının zorunlu olduğunu da düşünüyordular. Tabi o zaman,
tüm bu tekliflerin tabi ki ilerici bir özelliği vardı, ancak devletin üst makamları onları
uygulama niyetinde değildi (Angeli, 2007, s. 457).
Nihayet 30 Temmuz 1957 tarihi geldi, çattı. Gagavuz halkı için asla unutulmayacak
çok önemli bir tarihtir. Gagavuzlar alfabenin kabulüyle yazı diline kavuştular. SSKP
Merkez Komitesi sekreteri N.S. Hruşçev’in Çadır-Lunga bölgesindeki işçilere
başarılarından dolayı gönderdiği kutlama telgrafının Gagavuz yazı dilinin
oluşmasında önemli rol oynadığı unutulmamalıdır. (Telgrafın metni 25 Nisan 1957
“Правда” gazetesinde yayınlandı) Komunist partisi tarihinde hiçbir lider Sovyetler
döneminde herhangi bir bölgedeki işçilere doğrudan hitap ettiği görülmemiştir. Bu
kutlamalar, genellikle ulusal veya bölgesel parti ve hükümet yetkililerinin aracılıyla
yapılıyordu. Bu durumda Moldova’daki yetkililer baştan savma bir cevap
yazamadılar. Onlar Gagavuz dilinin yazıya geçme sorununu çözmek zorunda
kaldılar.
1957’de kabul edilen alfabeyi L.A. Pokrovskaya ve D.N. Tanasoglo oluşturdu. Kiril
alfabesi temelinde hazırlanan Gagavuz alfabesi, Gagavuz dilinin seslerini göstermek
için ek harf içermiyordu. Bu sesler iki veya üç harfli birleşimlerle sağlanıyordu. Bu
alfabe ile yazmak çok zordu. Kabul edilen alfabeden N.K. Dmitriyev’in 1948’de
Gagavuz alfabesine dört harfi (ä, ö, ü, c) eklemeye ilişkin önerisinin ya dikkate
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alınmadığı, ya engellenmiş olduğu ya da bu taslaktan haberleri olmadığı
anlaşılmaktadır. Aralık 1957’de Gagavuz alfabesi ve yazım kuralları Kişinev’de
Dilbilimi Enstitüsü’nde yapılan toplantıdan sonra Gagavuz alfabesine üç harf (ö, ü,
ä) eklenmişti.
Alfabe ve ilave edilen harflerle ilgili önemli bilgiler 27 Ocak 1948’de yapılan
toplantıdaki belgede (Протокол № 3) geçmektedir. Bu belge ilk defa 12 Ekim
2007’de S.S. Bulgar tarafından “Вести Гагаузии” gazetesinde yayınlanmış, ancak
belgenin bulunduğu yer belirtilmemişti. Bunun üzerine İ.İ. Grek bu belgenin nerede
olduğunu araştırmış ve Beşalma Yurt Bilgisi Müzesinde (Бешалминский
краеведческий музей) muhafaza edildiğini tespit etmiştir. S.S. Bulgar, belgede
geçen Gagavuz alfabesine dört harfin ilave edilmesiyle ilgili bilgiyi vermemiş, ayrıca
protokolün V.P. Arabacı’nın el yazısıyla yazıldığını ve N.K. Dmitriyev’in bazı teknik
düzeltmeler ve açıklamaların yaptığını da belirtmemişti. İ.İ. Grek, protokolde bu
güne kadar olan çelişkili durumu açıklığa kavuşturacak çok önemli iki noktaya
değinmiştir. Birincisi, daha önce de belirtildiği üzere L.A. Pokrovskaya’nın Gagavuz
alfabesinin taslağını asıl hazırlayanın H.K. Dmitriyev olduğunu iddia etmesiydi.
Ancak, tutanakta N.K. Dmitriyev kendisinin yaptığı değişikliklerle birlikte şöyle
yazılmıştır: “N.P. Arabacı’nın hazırlamış olduğu ve ilave edilmiş dört harf ile birlikte
olan Gagavuz alfabesinin taslağını tavsiye etmek…”. Böylece, İ.İ. Grek, Gagavuz
alfabesinin taslağını hazırlayan iki mimarın, N.P.Arabacı ve N.K. Dmitriyev’in
olduğu sonucuna varmıştır. İkincisi, bu protokol, M.N. Guboglo’nun dile getirdiği
Moskova Doğu Bilimi Enstitüsü’nün üç öğrencisi ile ilgili duruma da açıklık
getirmektedir. Belgede “1948’de Moldova’ya bilimsel bir gezi yapılması için üç genç
araştırma görevlisini göndermek için komisyon sekreteri V.P. Arabacı’ya teklifte
bulunmak” şeklinde geçmektedir (Grek, 2017). Ancak N.K. Dmitriyev araştırma
görevlisi yerine üç yüksek lisans öğrencisi gönderdiği bilinmektedir.
N.K. Dmitriyev, Gagavuzların en çok hayal ettikleri şeylerden birinin de ana dilde
okulların açılması olduğunu dile getirmiştir. 30 Temmuz 1957’de alfabe kabul
edildikten sonra Moldova SSC’nin 16 Kasım 1957 tarihli Bakanlar Kurulu “Gagavuz
çocukların eğitimini iyileştirmek için alınacak tedbirler hakkında” kararıyla 1 Eylül
1958’den itibaren Gagavuz asıllı öğrenciler için hazırlık sınıfından başlayarak 3.
Sınıfa kadar ana dilde eğitim başladı, Rusça sadece ders olarak verilmekteydi. 4.
Sınıftan 10. Sınıfa kadar eğitim Rus dilindeydi, Gagavuz dili ise müfredatta ders
olarak geçmekteydi (Pokrovskaya, 1960, s. 154). Buna örnek olarak Çadır-Lunga
müzesindeki arşivden ulaştığımız 1961 tarihli Çadır-Lunga’da 2 no’lu okul
belgesinden Gagavuz dilinin 4. Sınıfta 9 saat, 5.-7. Sınıflarda 21 saat, 8.-10. Sınıflarda
6 saat verildiğini öğrenmekteyiz.
Yine arşiv belgeleri 1960-1961 akademik yılında Vukaneşt, Komrat, Tarakliya ve
Çadır-Lunga bölgelerinde Gagavuz dilinde eğitim veren 36 (bazı verilere göre 38)
okulun açıldığını ve bu okullarda toplam 14.500 Gagavuz asıllı öğrencinin kayıtlı
olduğunu göstermektedir (ЦГА МССР, ф.2991, оп.4, д.465, л. 2, Angeli, 2007, s. 468).
16 Kasım 1957’deki kararnamede, D.N. Tanasoglu’nun başkanlığında Moldova SSC
Bilim ve Araştırma Enstitüsü’nde Gagavuz dili bölümünün kurulması ön görüldü.
Bu bölüm, program ve ders kitapları hazırlamanın yanı sıra Gagavuz okullarında
eğitimi inceleme ve değerlendirme alanında da görevlendirilmişti (Angeli, 2007, s.
467). Gagavuz okulları için ders kitaplarının Rusça ve Moldovancadan
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çevrilmesinde, redaksiyonunda ve hazırlanmasında en büyük rol oynayan Bilim ve
Araştırma Enstitüsü akademisyeni D.N. Tanasoglu’dur. Böylelikle ilkokul için
Gagavuzca birtakım ders kitapları ve programları oluşturulmuştur: D. N. Tanasoglu,
Bukvalık (Bukvar’), Kişinev. 1958; Gagavuz dili, Başlankı Şkolanın Hazırlık Klassı için,
Kişinev. 1959; Gagavuz Dili Başlankı Şkolanın 1. Klassı için, Kişinev, 1959; H. P. Arabacı,
L. A. Pokrovskaya, D. N. Tanasoglu, Gagavuz Dili, Gagavuz Şkolasının 4-5. Klassları
için, Kişinev, 1959: A.S. Pçelko hem G.B. Polyak, Arifmetika, Gagavuz Başlankı Şkolanın
Hazırlık Klassı için (Rus dilindän çevirdi D. N. Tanasoglu), Kişinev, 1958;
G.F.Smirnova, V.A. Sıçeva, Russkiy Yazık, Uçebnik Dlya 1-go Klassa Gagavuzskoy
Naçal’noy Şkolı, Kişinev, 1959; A.A.Tukan, Ana dili, Okumak Kiadı Hazırlık Klassı için,
Kişinev,1958; İ.N. Çakir hem L.S.Slavova, Ana dili, Gagavuz Başlankı Şkolanın 1. Klassı
için, Kişinev, 1959: A.S. Pçelko hem G. B.Polyak, Arifmetika, Gagavuz Başlankı Şkolanın
1. Klassı için (Rus dilindän çevirdi F.A Angeli), Kişinev, 1959; “Programnar Başlankı
Şkolanın Hazırlık Klassı için 1958-1959 Üretmä Yılına”, Kişinev, 1958; “Programmnar
Başlankı Şkolanın Hazırlık hem Birinci Klassları için 1959-1960 Üretmä Yılına, Kişinev,
1959. (Pokrovskaya, 1960, s. 154). Gagavuz okulları için ondan fazla ders ve yardımcı
ders kitabının 1958-1959 yıllarında oluşturulması, yerel eğitim uzmanlarının büyük
başarı göstergesidir.
Ancak 1961 yılının ilk aylarında Gagavuz kültürünün gelişmesi aniden durduruldu.
Okullarda Gagavuz dilinde eğitim kısa, sadece 2,5 yıl sürdü. Moldova SSC Milli
Eğitim Bakanlığı’nın 3 Ocak 1961 tarihli “Gagavuz asıllı öğrencilerin okuduğu
okulların Rusça eğitime geçmesi hususunda” kararıyla 1960-1961 öğretim yılının
ikinci yarısından itibaren Rusça eğitime geçildi. Gagavuz dili ders olarak dahi
verilmesi durduruldu (Angeli, 2007, s. 471). G.A. Gaydarji, bu kararın uzun yıllar
boyunca Gagavuz dilinin gelişmesi ve ilerlemesinde aşılması çok zor bir engel
olduğunu belirtmiştir. Bu kararla birlikte Gagavuz dilinde çıkan gazete ve radyo
yayınlarının durdurulduğunu, pedagojik okullarda ve üniversitelerde öğretmenlerin
eğitimine son verildiğini, Moldova SSC Bilimler Akademisi’nde Gagavuz dilini,
tarihini, folklorunu ve etnografyasını inceleyen bölümün dağıtıldığını, devlet
yetkililerinin düşüncesizce yaptığı işlerin, sadece Gagavuz yazı dilinin gelişmesini
değil, tüm halkın kültürüne de zarar verdiğini dile getirmiştir (10 Ocak 1990
“Советская Молдавия”).
1962-1986 tarihleri arasında Gagavuzların yaşadığı bölgelerdeki okullarda Gagavuz
dili okutulmadı. Ana dilini en aktif savunucularından biri olan G.A. Gaydarji, bu
dönemde Gagavuzların kültürünün ve ana dilinin gelişmesiyle oluşan karmaşık
durumunun düzeltilmesi için önlemler alınması hususunda çok çabaladı. Ancak,
buzlar 1980’li yılların ortalarında çözülmeye başlıyor ve 1986’da Gagavuz dili
okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlanıyor. 1. Eylül 1989’da Gagavuzların
yaşadığı bölgelerdeki okullarda Gagavuz dili 1. Sınıftan itibaren zorunlu ders olarak
müfredata konuldu, Gagavuzca alfabe kitabı yayımlandı, I. Creangă adında Kişinev
Pedagoji Enstitüsünde Gagavuz dili öğretmenlerinin eğitimleri yeniden başlatıldı
(Bulgar, 2007, s. 154). Yine aynı zamanda Gagavuz yazarlarına “Literatura şi arta”
gazetesinde ve bazı yerel gazetelerde (Znamya (Çadır-Lunga), Leninskoye Slovo
(Komrat), Put k kommunizmu (Vulkaneştı), Svet Oktyabrya (Tarakliya)) yayın yapma
fırsatı verildi. Ağustos 1988’de ise Gagavuz dilinde “Ana Sözü” gazetesi çıkmaya
başladı.
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Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, gerek alfabenin kabul edilmesi gerekse Moldova’daki
bir grup parti çalışanın ve Moskova Doğu Bilimi Enstitüsü öğrencilerin belirlediği
faaliyetlerin yerine getirilmesi Gagavuz halkı için çok önemli ve zaruri idi. Ancak,
Moldova’daki yetkililerin Gagavuzların sorununu ele almakta acele etmemeleri,
Moskova’daki yetkililerin kararını fuzuli sayarak onları olumsuz yönde etkilemeye
çalışmaları, 1948’de gönderilen alfabe taslağını dikkate almamaları, 30 Temmuz
1957’de Kişinev’de Gagavuz alfabesi kabul edilirken N.K. Dmitriyev’in alfabeye dört
harfi eklemeye ilişkin önerisini bir şekilde dikkate almamaları Gagavuz halkını hem
kültürel yönden gelişmelerini hem de yazı dilinin resmî olarak kabul edilmesini
geciktirmiştir. Tabi burada bilim adamlarının alfabeyi ve Gagavuz edebî dilinin
grameri sorununu ele aldıkları ve çözüm aradıkları zamanı da göz ardı etmemek
lazım. Moldova’da 1946-1947 yılları açlık yıllardı (Bulgar, 2006, ss. 349-356) .
Dolayısıyla o dönemde Gagavuz halkı açlıkla boğuşurken bilim adamlarının
girişimlerine nasıl bir tepki verdikleri bilinmiyor. İşte bu zor koşullar altında
Moskova ve Kişinev’deki bilim adamları Gagavuzların kaderindeki en önemli
sorunu olan Gagavuz alfabesini oluşturma kararını almışlardı. Eğer alfabe erken
kabul edilebilseydi ve belirtilen istekler daha önce gerçekleştirilebilseydi,
Moldova’daki yetkililer en azından Moskova’daki yetkililer kadar ilgi gösterseydi
Gagavuzlar eğitim alanında en az 10 yıl kazanacaktı.
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XX. YÜZYILIN BAŞINDA RUSÇADAN MOĞOLCAYA TESİR

ZA YA BAATAR DA LAİ *

Kademeli dil sistemi içinde en dinamik ve değişken kısmı ise söz varlığıdır. Her
hangi bir dilin söz varlığına, ilgili halkın içtimai tarih ile bağlı olarak yabancı
kelimelerin girmesi de tabi bir vakadır.
Moğolca, dünya dilleri arasındaki bir unsur olarak komşu veya tarihi bağ olan başka
halk ve uluslara ait dillerinden de etkilenmenmiş ve ödünç kelimelerle daha da
zenginleşe gelmiştir. Çince, Uygurca, Arapça, Farsça, Mançuca, Yunanca, Rusça,
İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece başta olmak üzere dillerden az
olmayan sayıda ödünç kelimeler doğrudan veya dolayılı yoluyla Moğolcaya
girdiğine dair birçok çalışmalar mevcuttur. “Moğolcaya çeşitli dillerden ödünç
kelimelerin girmesi, Moğolcanın kelime varlığının yetersizliği ile ilgili olmayıp bunun aksine
komşu veya diğer milletler ile tarihi dönemler boyunca sıkı bir tarih, kültür, din, siyasi,
iktisadi ve ticari münasebetler içinde bulunduğuna işaret etmektedir”1.
Yukarıda belirtildiği gibi bir dilden diğer dilin söz dizimine ödünç kelime girmek
için tarihsel bir şartın oluşması zaruridir. Moğolcanın XX. yüzyılın başlangıç
dönemine kadar periyodundaki yabancı dilden ödünç kelimelerin çoğu Tibetçe,
Çince ve Mançucadan girmiştir. Bunun nedeni, o dönemin siyasi tarihinde Mançu ve
Çin etkenliği ile dini konularda Tibet unsurunun ağır basmasıdır.
Ekim 1917 Devrimi sonucunda iktidarı ele geçiren Bolşevikler, dünyanın diğer
ülkelerinde komünist parti kurdurma yoluyla devrimci bir gelişim yaratmaya odaklı
dış politikası gidermeye başlamıştı. Sovyet hükümeti tarafından uygulanan Ekim
Devrimi etkisini dünya çapında komünizmi yayma politikasının öncül hedefleri
arasında Moğolistan’ın yer alması ile birlikte Rusçadan Moğolcaya bazı ödünç
kelimelerin girmesi de görülmüştür. Örneğin, Ekim 1920’den Nisan 1921 tarihleri
arasında çıkan “Mongolın ünen” (Moğolistan’ın hakikatı) gazete manşetlerinde
“revolyutsiya” (devrim), “internatsional” (internasyonal), “proletari” (mazlumlar) gibi
kelimeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte sadece siyasi terimlerle yetinmeyip
“fabrik” (fabrik), “zavod” (üretim yeri), “maşin” (makina) ve “bank” (bank) başta
olmak üzer endüstri ve tekniki terimlerin yani sira “ministr” (bakan), “doktor”
(doktor) gibi mesleki terimler de yer almıştır. “Çağdaş Moğolcanın söz dizimi
temeli” adlı eserde “XIX. Yüzyılından beri Avrupa dillerine ait kelimeler Rusça vasıtasıyla
*
1

Prof.Dr., Moğolistan Başbakanlığı, Milli Moğol Araştırmaları Kurumu.
О.Сүхбаатар. Монгол хэлний харь үгийн толь. Уб: 2014, s.7.
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Moğolcaya geçmesine rağmen günlük konuşma dilinden fazla düzeyde kullanılmamıştır.
Dolayısıyla, Moğolcaya Avrupa dillerinden ödünç kelimeler ancak 1921 yılında vuku bulan
Moğolistan devriminden sonraki döneminde girmeye başlamıştır2” denmesi de tarihi
gerçeklerle uyuşmaktadır.
Dolayısıyla, 1917 Ekim devrimin etkisi olarak 1921 yılında gerçekleşen Moğolistan
devriminden sonra Rusça ödünç kelimeler Moğolcanın söz varlığına girmekle
beraber Moğolcadaki yabancı kelimelerin önemli bir kısmını Rusça kelimeler
oluşturmuştur. Sovyetler Birliği’nin Moğolistan üzerindeki siyasi, kültür, eğitim,
endüstriyel, zirai ve sosyal etkisi büyüdükçe Moğolca söz varlığına Rusça ödünç
kelime sayısı da çoğalmıştır. Moğollar da bu ödünç kelimeleri alırken bir kısmını
fonetik özelliğinden Moğollaştırarak ve diğer kısmını Moğolcaya çevirme olmak
üzere iki yoldan kabul etmiştir.
Sovyet Devrimini izleyen olaylar sırasında birçok Rusça kelimeler Moğolcaya
doğrudan geçmenin yanında bazı kelimeler Moğolcaya tercüme edilerek kelime
bankasına dâhil edilmiştir. “1921 yılında Moğolistan’da Halk Devriminin zafer
kazanması ile feodal sistemi kaldırılmış ve devrimci yeni politikası izlenirken
yeniden yapılandırma, siyasi, iktisadi ve kültürel yenilikleri yansıtan parti, gençlik
kolu, üretimci, eğitmen, politik koç, kültür odası, eşitlik, toplumsal adalet, cumhuriyet, kızıl
köşe, propaganda, kimya, fizik, makina ve radyo başta olmak üzere birçok yeni terim
kazandırılmıştır”3. Böylece, Rusçadan gelen kelime ve terimler, Moğolcada eş anlamlı
sözcük ile tercüme etme çabası da uygulandığını “hüreelen” (institut), “höörög”
(nasos), “yavts” (protsess), “puujin” (roket), “hötölbör” (programma) ve “hömrög”
(fond) gibi örneklerden bakabiliriz4.
Avrupa dillerinden kelimeler Rusça vasıtasıyla Moğolcaya XIX. yüzyıldan geçmesine
rağmen 1921 Moğolistan Halk Devrimine kadar yaygın hali almamıştı. Halk
Devriminin zafere ulaştıktan sonra ülke çapında yeniden yapılanma gündeme
gelmesi ile tüm alanlarda yenilenme, eğitim sistemi reformu, modern bilimin
geliştirilmesi gibi faaliyetler hız kazanmıştır. Bunun akabinde birçok yeni sözcük ve
terim türemiştir. İlk aşamada bu sözcük ve terimlerin Moğolcaya isabetli bir şekilde
tercüme etme olanakların henüz oluşmadığından dolayı bir zaman bazı kelimeler
Moğolcaya direk ödünç alınmıştır. Ancak, daha sonraki edebiyat dilinin gelişmesi ile
önceden kullanılmakta olan “apteka” (eczane), “sanitar” (hemşire), “sestra” (ebe),
“aedrom” (havaliman), “mikrob” (mikrop), “galstuk” (kravat), “jilet” (yelek), “zontik”
(şemsiye) ve “yabloko” (elma) gibi kelimeler, daha sonra “emiin san”, “asragç”,
“suvilagç”, “niseh buudal”, “nyan”, “zangia”, “hantaaz”, “şüher”, ve “alim” olarak
tercüme edilmiştir.
Diğer bir yolu ise, Rusçadan Moğolcaya ödünç kelimelerinin Moğolcanın fonetik
özelliğine uygun bir biçimde Moğollaştırılmasıdır. Örneğin, maasal < ‘maslo’ (makina
yağı), laamp<‘lampa’ (lamba), birjeenh <‘brezent’(tente), bürş <‘prujina’ (makina yayı),

Орчин цагийн монгол хэлний үгсийн сангийн судлалын үндэс. Редактор У. Ж. Дондуков, Г.
Жамбалсүрэн, Б. Сумъяабаатар.Уб: 1986, s.76.
3 П.Бямбасан. Монгол хэлний шинэ үгийн тухай. “Монгол хэлний онол, бүтцийн асуудалд”.
Эмхэтгэсэн М.Хартолгойт. Уб: 2006, s.337.
4 А.Лувсандэндэв. К вопросу эволюционной теории развития лексики. “Монгол үндэсний утга
зохиолын хэл бүрэлдэн тогтсон нь”. Уб: 2002. s.115-122.
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боошиг<‘бочка’,
голоош<‘галоши’,
польтоо
<‘пальто’,
косчүүм<‘костьюм’,
saahar<‘sahar’ (şeker), oviyos<‘ovyos’ (yonca), mirnuus<‘merinos’ (koyun türü), toormos
<‘tormoz’ (fren), erzeene<‘rezina’ (kauçuk), hamindaa<‘komendant’ (kumandan),
aagint<‘agent’ (ajan), vogoon<‘vagon’ (vagon), zavuud<‘zavod’ (üretim yeri), maşiin
<‘maşina’ (makina), taraaktar <‘traktor’ (traktör), hontoor <‘kontoor’ (ofis), garaaş<‘garaj’
(otopark), bileed <‘bilet’ (bilet), jijüür <‘dejurnıi (nöbetçi)’5. Böylece, Moğolcanın iç yapı,
fonetik ve özelliğine uyarlanarak seslendirilen kelimelerin ses değişimini
incelediğimizde aşağıdaki özellikler ortaya çıkmaktadır:
1. Rusçada uzun ünlülü hecenin ünlüsü çifte olarak seslendirilir. Örneğin,
mаslо>mааsаl, lаmpа>lааmp, sаhаr>sааhаr
2. Uzun ünlülü hecenin yuvarlak ünlüsü uzun olarak seslendirildiği zaman ön ve
arka hecesindeki ünlüler de yuvarlak haline dönüşür. Örneğin, pаlitо>pоlitоо,
vаgоn>vоgооn
3. Damak sıllaşmış “d, t” ünsüzler “j, ç”’ye dönüşür. Örneğin, dеjurnıi>jijüür,
kostiyum>kоsçüüm
4. Rusçada olan ünsüz “j” ise “ş”e dönüşür. Örneğin, prujina> bürş, gаrаj>gаrааş
5. Kelimenin baş ve ikinci heceden sonra gelen ünlü “u” da “üü” olarak
seslendirilir. Örneğin, institut>instüüt, klub>klüüb
6. Kelime sonunda olan “k” harfı, “g” olarak değişir. Örneğin, zоntik> zoontig,
aptek> apteeg
7. Rusçadaki sesleniş şeklinden daha çok değiştirilerek Moğolca ses özelliğine
uygun bir biçimde uyarlanan kelimeler de vardır. Örneğin, tselkovıi > tsölhööv,
kozin > goojin, anekdot> onigoo
Rusça aynı zamanda Moğolcaya ödünç kelime vermenin yani sıra diğer Avrupa
dillerinden kelime aktaran bir köprü haline de gelmiştir. Örneğin, Rusça vasıtasıyla
Çağdaş Moğolcaya geçen kelimeler arasından Latince kökenli “avtobus” (otobüs),
“arhiv” (arşiv), “vitamin” (vitamin), “general” (general), “dekan” (dekan), “dotsent”
(doçent), “import” (ithalat), “kombinat” (fabrika), “komiss” (komisyon), “laborant”
(laboratuar görevlisi), “lektor“ (konuşmacı), “realizm” (realism), “sektor” (sektör),
“seminar” (seminer), “traktor” (traktör), “feodal” (feodal), Yunanca kökenli “energi”
(enerji), “stadion” (stadyum), “taktik” (taktik), İngilizce kökenli “baar” (bar), “boks”
(boks), “klub” (club), “kombain” (biçerdöver makina), “trest” (takim), “standart”
(standart), Fransızca kökenli “armi” (ordu), “bank” (bank), “diplomat” (diplomat),
“prokuror” (savci), “raport” (rapor), “roman” (roman), “estrad” (müzik türü), Almanca
kökenli “mark” (pul), “fabrik” (fabrika), “tsement” (çimento), “fakulitet” (fakülte) ve
İtalyanca kökenli “benzin” (benzin), “kontsert” (konser) başta olmak üzere birçok
kelimelerden bahsedilebilir.
Son yıllarda yayımlanan yabancı dillerden Moğolcaya ödünç kelime sözlüklerindeki6
sade Rusça kelimelerin rakamsal varlığı, O.Sukhbaatar tarafından yayımlanan
sözlükte mevcut 2400’ü aşkın sözcükler arasında 19’u, N. Baljinnyam tarafından
С.Бат-Эрдэнэ. К вопросу орфографии русизмов в монгольском языке. Российско-монгольский
лингвистический сборник. М: 2015, s.74.
6 Н.Балжинням. Монгол хэлний гадаад үгийн толь. Уб., 2008. 311х; О.Сүхбаатар. Монгол
хэлний харь үгийн толь. Уб., 2014. 280 х.
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yayımlanan sözlükte mevcut 3640 kelimelerden 247 tane sayılmıştır. Bu sayılar,
günümüzde aktif kullanılan kelimelerden ibaret olmanın altını çizmekle beraber eğer
Moğolcanın tarihi tüm dönemlerinde kullanılan Rusça ödünç kelimeler eklendiği
zaman bu sayının daha da artması söz konusudur.
Böylece, Moğolcaya Rusçadan geçen ödünç kelimeleri, 1. Moğollaşarak yerleşmiş
(jijüür, garaaş, onigoo...), 2. Tarihi gelişimlerden dolayı aktif kullanımdan çıkmış
(feodal, proletari...), 3. Eş anlamlı Moğolca kelimelere yerini kaybetmiş (aptek→эмийн
сан (eczane), sestra→сувилагч (hemşire), galstuk→зангиа (kravat)...), 4. Günümüze kadar
etkinliğini korumayı başarmış (klub, maslo, kostiyum...) olmak üzere dört bölümde
ayırmamız mümkündür.
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SOVYET EDEBİYATININ SOSYO-POLİTİK VE
EDEBÎ-ESTETİK ÖZELLİKLERİ
KAM İ L VEL İ NER İMAN OĞL U *

Sovyet edebiyatının temeli, Sovyet zamanından öncesine dayanır, çünkü ideolojinin
tarihi, edebî akımın oluşumundan öncedir. Göreli olarak Maksim Gorki’nin 1905’te
yazmış olduğu “Ana” romanı, Sovyet edebiyatının yaratıcılık metodu olan sosyalist
gerçekçiliğin temel taşı olarak kabul edilmiştir.
Rusya’da sol eğilimli komünizm düşüncesi, 19. yüzyılda Alman asıllı Marks ve
Engels’in etkisiyle başlar. 1883 yılında G. V. Plehanov’un kurduğu ilk Marksist
dernek, bu düşüncenin resmî olarak kurumsallaşma tarihidir. Daha sonra 1898
yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisinin birinci kongresi geçersiz
olsa da, 1903’te ikincisi düzenlenen kongre, Bolşevik komünist teşkilatlanmanın
gerçek tarihi, aynı zamanda Lenin, Stalin, Troçki, Zinovyev, Markov gibi Bolşevik
liderlerin aktif faaliyet tarihi olarak bilinmektedir. Bu düşüncenin oluşumunda
edebiyatın ve sanatın önemi ve etki alanı dikkate alınmayabilir.
Gerçekçi yazar olarak edebiyatta ön plana çıkan, Lev Tolstoy’la görüşen, ilk
yazılarını çok beğenmese de ona okutan Maksim Gorki, I. Rus Devriminden sonra
(1905) komünist fikrin etkisiyle sosyalist bir yazar olarak sosyalist gerçekçilik
edebiyatının temelini atmış oldu. Dünyada insanlığın geleceği için sosyalistkomünist ideolojiden başka bir ideolojinin olmayacağına inanan Lenin, Stalin ve
arkadaşları, bu düşüncenin insanlara sirayet etmesi için psikolojileri etki altına alma,
devrimi gerçekleştirme ve yeni sistemi yönetme hususlarında edebiyata ve sanata
birinci dereceden önem vermişlerdir.
Kendine proletarya yazarı diyen M. Gorki, önceleri fütürist olarak tanınan, sonraları
ateşli bir komünist şair olarak bilinen V. Mayakovski ile daha sonra yüzlerce Rus ve
Rus olmayan yazar ve şair, Sovyet edebiyatının kurucuları, yaratıcıları ve devam
ettirenleri arasında yerlerini aldılar. Bu süreç resmî olarak 1991 yılında Sovyetler
Birliğinin dağılmasıyla bitse de bu düşüncenin kalıntıları tamamen yok olmamıştır.
Yeri geldikçe zaman zaman ortaya çıksa da, edebî sistem olarak ortadan kalkmıştır.
Genellikle rejim edebiyatlarının ömrü, aşağı yukarı rejimin ömrü kadardır, istisnalar
ise kaideyi bozmaz.
Dünya şiirinin incilerini yaratanlardan biri olan Marina Tsvetayeva, “Benim
Puşkin’im” eserinde V. Mayakovski’den bahsederken, yetenek ve büyük ilham
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kaynağı olarak V. Mayakovski’nin B. Pasternak’tan daha önemli olduğunu, fakat bu
yeteneğin ideolojik olarak bataklıkta olduğunu belirterek, onun intihar etmesini de
bir şair vücudundaki zıtlıkla ilişkilendirir. Daha sonraları Sovyet edebiyatının en
önemli figürlerinden olan Aleksandr Fadeyev ve başka yazarların da kendi canına
kastetmesi, yetenek ve rejim köleliliği arasındaki zıtlığın kaçınılmaz sonuçlarından
biri olarak ortaya çıkmıştır. Bu intiharlar çıkmazlığın, kendi içinde boğulmanın
tezahürüdür, diyebiliriz.
Genel olarak Sovyet edebiyatını üç mecrada değerlendirebiliriz:
1) Rejimin ilkelerini yansıtan sosyalist gerçekçilik edebiyatı
2) Rejime aykırı düşünce edebiyatı (dissident edebiyatı)
3) İltica etmiş yazar ve şairlerin edebiyatı (muhacir edebiyatı)
Fakat bu sınıflandırma da bir görecelilik vardır.
Sovyetler Birliğinde kalmaya razı olan bu edebiyatın yaratıcıları olarak bilinen
yazarlar da aynı değerde değillerdir. Bu anlamda “Sement” romanının yazarı
Gladkov’la, Nikolay Ostrovki’yi, İlf-Petrov’la Demyan Bednıy’ı, M. Şolohov’la A.
Katayev’i aynı kefeye koyamayız. Sovyet yazarı olarak tanınmış, bu devrin son
karinesinin dünyaca tanınmış en büyük yazarı Cengiz Aytmatov’la onlarca Sovyet
yazarı aynı kıstas ve estetik ölçüyle değerlendirilemez. Sovyet yazarlarından V.
Pasternak, M. Şolohov, Sovyet sisteminde yaşadıkları hâlde Nobel edebiyat ödülü
almışlardır. Rusya’dan iltica etmiş Ivan Bunin, İ. Brodski’nin, N. Nobokov’un, A.
Soljenitsın birbirine denk yazarlar olarak alınamaz. Bu anlamda Sovyet yazarı ve
Sovyet edebiyatı kavramı farklı yorumlar, bakışlar içinde yer almaktadır.
Sovyet edebiyatının bir parçası olan Azerbaycan, Türkmen, Özbek ve Kazak
edebiyatlarında da durum aynıdır. Örneğin vatanından iltica etmeye mecbur kalmış
Almas İldırım, Ahmet Cevat’la birlikte vatanında kurşuna dizilmiş Mikail Müşfik,
Seyit Hüseyin, Simurg veya Sibirya’da sürgünde ölüme mahkûm edilmiş Hüseyin
Cavit ile Samet Vurgun, Süleyman Rustam, Memmet Rahim gibi isimler aynı
değerde şahsiyetler ve yazarlar sayılamaz. Fakat şu durumu da izah etmek gerekir
ki, kökünde rejime dayanan zamanın haksızlığı olarak bilinen bu acı olaylar, edebî
sürecin sosyal-siyasi etkenleri olarak değerlendirilmelidir.
Bu anlamda da “Sovyet edebiyatı” kavramı bir anlamlı değildir. Biz Sovyet
edebiyatının özünü açıklamak, ortaya çıkan olaylara hem edebî-estetik ilkelerle hem
de sosyal-siyasi ve sosyal-psikolojik ideolojik bütünlük içinde bakarak
değerlendirme yapmalıyız. Dikkate almamız gereken nokta, Sovyet edebiyatı hem de
Sovyetler Birliğinde yaşayan milletlerin asimilasyon siyasetine tabi tutulması, millî
dillerin yerini Rusçanın alması, bakış açıları ikili anlam taşımıştır. O zaman durum
açıklık kazanmıştır. Bu anlamda Sovyetler Birliği içindeki edebiyat, asimilasyona
direnç gösteren millî varlığın temel gösterisi olan ana dile yaşam kazandıran
edebiyat ve asimilasyon sürecine hak kazandıran edebiyattır. Bu direniş anlamında
Ukrayna ve Baltık ülkelerinin millî varlığını korumada Kafkas edebiyatlarının büyük
rolü olmuştur denebilir.
Meseleye tam anlamıyla açıklık getirmek için Sovyet edebiyatının yaratıcılık metodu
olan sosyalist gerçekçiliği ve Sovyet edebiyatının temel özelliklerini ayrı ayrı bakış
açılarıyla değil, bir bütün olarak değerlendirmeye ihtiyaç vardır.
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Sosyalist gerçekçiliğin temel ilkesi hayatı doğru, fakat devrimsel gelişme hâlinde
yansıtmaktır. Bu edebiyatı kahramanı işçi ve köylüdür. Çünkü sistemin vurucu ve
kurucu gücü, bu iki sınıftadır. Aydınlar da bu sınıflardan çıkmıştır. Batı tipi aydınlar,
Sovyet yazarının tipleri değildir. Onlar burjuva düşüncesinin ifadecilerinden başka
bir şey değildir.
Halkçılar da Sovyet edebiyatının iç ögesidir. Sosyalizmi kuran halkı ön plana çıkaran
bu edebiyat, gelenek-görenekleri, halk dilini, halkın yaşam tarzını benimser, fakat
bunu yine de sosyalist bakış açısıyla yapar. Dindarlık hurafedir, eski gelenekler,
şimdiki hayat için uygun sayılmaz… gibi dogmalar Sovyet anlayışında mevcuttur.
Sosyalist gerçekçi hükümlerin, ilkelerin dışına çıkanları sürgün, idam, hapis gibi
cezalar beklemektedir. Komünist partinin edebiyat ve sanat üzerine her türlü kararı,
uyarısı bu doğrultuda olmuştur.
Öte yandan Vladimir İliç Lenin’in “Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı” makalesi, Sovyet
edebiyatının özünü anlamak için bir anahtar sayılabilir:
“Ezopça bir dilin, edebi tutsaklığın, kölece nutukların ve ideolojik kulluğun
sürdüğü, lanet olası bir dönem! Rusya'da taze ve canlı ne varsa hepsini kurutan bu
pis havaya proletarya bir son verdi. Ama Rusya'ya bugüne kadar ancak yarı
özgürlüğünü kazandırabildi proletarya.
Devrim henüz sona ermedi. Çarlık yönetimi devrimi yenecek güçte değil, ama
devrim de çarlığı yenecek güçte değil daha. Kaldı ki, apaçık, düpedüz, dosdoğru ve
tutarlı bir parti ruhu ile gizli, üstü örtülü, "diplomatik" ve sahte bir "yasallığın" her
yerde ve her şeyde doğal olmayan bir birleşim içinde yer aldığı bir dönemde
yaşıyoruz. Bu doğal olmayan birleşim bizim gazetede bile kendini gösteriyor; Bay
Guçkov ılımlı liberal burjuva gazetelerin yayınlanmasını yasaklayan SosyalDemokrat zorbalıkla istediği kadar alay etsin, Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi'nin
Merkez Organı Proletary'ye polisçe yönetilen, otokratik Rusya'nın kapılarının
kapalı olduğu da bir gerçek.
Ne olursa olsun, yarı yolda ilerleyen devrim, işlerin yeni bir doğrultuda
düzenlenebilmesi için hepimizin bir an önce çalışmaya koyulmasını zorunlu
kılmaktadır. Bugünkü edebiyatın, "yasal" olarak yayınlananı da dâhil, onda dokuzu
parti edebiyatı olabilir. Parti edebiyatı da olmak zorundadır. Burjuva törelerine;
kazanç sağlayan, ticari burjuva basınına, burjuva edebi kariyerizme ve bireyciliğe,
"aristokratik anarşizme" ve kâr peşinde koşmaya karşıt yönde, sosyalist proletarya,
parti edebiyatı ilkesini öne sürmeli, bu ilkeyi geliştirmeli ve elden geldiğince onu
tam ve eksiksiz olarak pratiğe geçirmelidir.
Bu edebiyat özgür bir edebiyat olacaktır, çünkü bu edebiyatın saflarına hep yeni
güçler katacak olan şey, hırs ya da kariyerizm değil, sosyalizm fikri ve emekçilere
duyulan yakınlık olacaktır. Bu edebiyat özgür olacaktır, çünkü bir takım içi geçmiş
kadınlara, şişmanlamaktan yakınan, canı sıkkın "üst tabaka"ya değil, ülkenin
gözbebeği, gücü ve geleceği olan milyonlarca, yüz milyonlarca emekçiye hizmet
edecektir. Bu özgür edebiyat insanoğlunun devrimci düşüncesindeki son sözü
sosyalist proletaryanın deneyi ve canlı faaliyetiyle zenginleştirecek, geçmişin
deneyi (ilkel, ütopik biçimlerinden başlayarak gelişen sosyalizmin vardığı son
aşama olan bilimsel sosyalizm) ile günümüzün deneyi (işçi yoldaşların bugünkü
mücadelesi) arasında sürekli bir karşılıklı etki yaratacaktır.
O halde yoldaşlar, iş başına! Yeni ve güç bir görevle karşı karşıyayız. Ama SosyalDemokrat işçi sınıfı hareketine kopmaz bir biçimde bağlı, geniş, zengin ve renkli bir
edebiyatı örgütlemek gibi soylu ve gönendirici bir görev. Bütün Sosyal-Demokrat
edebiyat Parti edebiyatı haline gelmelidir. Bütün gazeteler, dergiler, yayınevleri, vs.
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çalışmalarına hemen yeniden çekidüzen vermeli, Partinin şu ya da bu örgütüyle şu
ya da bu biçimde bütünleşecek bir şekle doğru gitmelidir. "Sosyal Demokrat"
edebiyat ancak o zaman kendi adına gerçekten yaraşır bir hale gelecek, ancak o
zaman görevini yerine getirecek ve burjuva toplum çerçevesi içinde bile,
burjuvaziye kölelik etmekten kurtularak, gerçekten en ön saflarda yürüyen ve
sonuna kadar devrimci olan sınıfın hareketi içinde yer alacaktır. (Lenin, 1905).

Andrey Aleksandroviç Jdanov’un Sovyet Yazarları Birinci Kongresinde yaptığı 17
Ağustos 1934 tarihli konuşmadan bir parçayı da aktaralım:
“Sovyet edebiyatının başarısı, sosyalist inşanın başarısına bağlıdır. Onun gelişmesi,
sosyalist rejimimizin yerleşmesinin ve başarı kazanmasının ifadesidir.
Edebiyatımız, bütün ülkelerin edebiyatından daha gençtir. Aynı zamanda, içerik
bakımından en zengin, en ileri ve en devrimci edebiyattır. Sovyet edebiyatı dışında,
işçileri ve ezilenleri her türlü sömürünün ve ücretli kölelik boyunduruğunun
ortadan kaldırılması için mücadeleye seferber eden ikinci bir edebiyat yoktur ve
hiçbir zaman da olmamıştır. İşçi sınıfının ve köylülüğün hayatını ve onların
sosyalizm uğruna verilen mücadeleyi konu alan bir edebiyat yoktur ve hiçbir
zaman da olmamıştır. Başka hiçbir yerde, başka hiçbir ülkede bütün ulusların
emekçilerinin eşit haklara sahip olmasını, kadınların eşit haklara sahip olmasını
savunan bir edebiyat yoktur. Hiçbir burjuva ülkesinde, bizim edebiyatımız gibi, her
türlü bilgisizliğe, her türlü gizemciliğe, her türlü yobazlığa ve şarlatanlığa kesin bir
biçimde karşı çıkan bir edebiyat yoktur.
Yalnızca, sosyalist inşamızın eti ve kanı olan Sovyet edebiyatı gerçekten en ileri, içerik
bakımından zengin ve devrimci bir edebiyat olabilirdi ve öyle de olmuştur.
Burjuva edebiyatı bugün artık büyük eserler yaratacak durumda değildir. Kapitalist
rejimin çöküşünün ve yozlaşmasının ifadesi olarak burjuva edebiyatının çöküşü ve
yozlaşması, burjuva edebiyatının ve burjuva kültürünün bugünkü durumunun belirleyici
eğilimi, belirleyici özelliğidir. Burjuva toplumunun feodaliteye karşı zaferini yansıtan
burjuva edebiyatının, kapitalizmin ilerlediği dönemde yarattığı büyük eserleri
verme zamanı bir daha geri gelmemecesine geçmiştir. Bu edebiyatın işlediği
konular, yazarları ve kahramanları bugün genel bir yozlaşma içindedir.
Proletarya devriminden ölümüne korkan faşizm kültüre saldırmakta, insanlığı
tarihin en barbar ve en karanlık çağlarına geri döndürmeye çalışmakta, en büyük
dehaların yarattığı eserleri vahşice yok etmekte, yakmaktadır.
Gizemciliğin ve softalığın alıp yürümesi, pornografi merakı burjuva kültürünün
çöküşünün ve yozlaşmasının belirleyici özellikleridir. Kalemini sermayeye satmış
olan burjuva edebiyatının “ünlü kişileri”, artık, hırsızlar, ajanlar ve serserilerdir.
Bütün bunlar, burjuva toplumunun soysuzlaşmasının örtbas etme çabasında olan,
“Danimarka Krallığında” hiçbir şeyin değişmediğini, her şeyin iyiye gittiğini ve
kapitalist toplumda hiçbir şeyin çürüme yolunda olmadığını boş yere kanıtlamaya
uğraşan, burjuva edebiyatının özellikleridir. Bu durumu en şiddetli biçimde
hisseden burjuva edebiyatının temsilcileri karamsarlığa, yarından kuşku duymaya
ve karanlık korkusuna kapılmaktadırlar. Onlar karamsarlığı, sanatın teori ve pratiği
olarak yüceltmektedirler. Yalnızca en dürüst ve en ileri görüşlü çok az sayıda yazar,
başka yönlerde bir çıkış yolu aramakta ve proletaryanın ve onun devrimci
mücadelesinin yanında saf tutmaktadır.
Kapitalist ülkelerin proletaryası daha şimdiden yazarlarından, sanatçılarından
oluşan bir ordu yaratmıştır. Bu devrimci yazarların temsilcilerini bugün burada,
Sovyet Yazarlarının Birinci Kongresinde selamlamaktan sevinç duyuyoruz.
Kapitalist ülkelerdeki devrimci yazarlar ordusu henüz pek büyük değildir; ne var
ki, bu ordu genişlemektedir ve sınıf mücadelesine önem vermek ve dünya proleter
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devriminin güçleriyle aynı yolda yürümek koşuluyla günden güne genişlemeye,
devam edecektir.
“Bugün burada hazır bulunan otuz kadar yabancı yoldaşın, cephelerimizin ötesinde dünya
proleter devriminin yaratacağı güçlü proleter yazarlar ordusunun çekirdeğini ve tohumunu
oluşturduğuna kuvvetle inanıyoruz.”
İnsan ruhunun mimarı olmak demek, zengin bir dil ve niteliği yüksek eserler
yaratmak için canla başla çalışmak demektir. Edebiyatımız henüz çağımızın
ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde değildir. Onun zayıflığı, bilincin, iktisadi
hayatın gerisinde kaldığını yansıtmaktadır, yazarlarımız da elbette bundan
bağımsız değildir. İşte bu yüzden, Sovyet yazarları sosyalizm ruhuyla kendilerini
eğitmek ve ideolojik bakımdan donanımlarını sağlamak için yorulmak bilmeden
çalışmalıdırlar. Bu çalışma, Sovyet yazarlarının okuyucularını eğitebilmelerinin ve
böylece insan ruhunun mimarı olmayı başarabilmelerinin vazgeçilmez koşuludur.
Edebiyat, sanatında yetkin bir ustalığa ihtiyacımız vardır; bu açıdan A. M.
Gorki’nin, niteliği yüksek bir edebiyat ve zengin bir dil yaratma mücadelesinde
Partiye ve proletaryaya yaptığı hizmet büyüktür.
Sovyet yazarları çağa uygun, çağdaşlarının dersler çıkarabileceği ve gelecek
kuşakların gurur duyacağı eserler yaratmanın bütün koşullarına sahiptirler.
Kongrenizin çalışmalarını ve Sovyet Yazarlar Birliğinin gelecekteki çalışmasını,
yazarların yaratıcı faaliyetinin sosyalizmin kazandığı zaferlerle el ele gitmesini
sağlayacak biçimde düzenleyin.
Yetkin ustalıkta, ideolojik ve sanatsal içeriği yüksek eserler ortaya koyun!
Halkın sosyalizm ruhuyla yeniden eğitilmesinin en etkin örgütleyicileri olun!
Sınıfsız sosyalist toplumun kurulması mücadelesinin en ön safında yer alın!” (Guluzade,
1955: 9-15)

K. Marx’ın bir söylemi şu şekildedir: “İnsanlık kendi geçmişine gülerek veda
ediyor.” Galiba, bu sözün ters yüzü şu şekilde olmalı: “İnsanlık kendi geçmişine
ağlayarak veda ediyor.”
Eski Sovyetler Birliğindeki halklar ve tabii ki Sovyet Edebiyatı, kendi geçmişine hem
gülerek hem de ağlayarak veda etmekte (bu süreç bizce hala bitmemiştir) ve bu
sevinç ya da kederin doğurduğu gözyaşları ise hala insanların kaderi olmaktadır.
J. Stalin’in edebiyata bakış açısı ve edebiyatın Stalin’e bakış açısı oldukça kapsamlı ve
ilginç bir konudur. Aynı zamanda Sovyet Edebiyatının mahiyetini, mevcut rejimle
bağlarını, sorunlarını, sürgünlerin ve uygulanan cezalandırma yöntemlerinin Sovyet
devrinde ortaya koyduğu faciaları ve afetleri anlamak ve idrak etmek için Stalin
devrindeki, 1924- 1953 yılları arasındaki manzarayı aksettiren belgeler, alınan
kararlar, bildiriler, makale ve monografilerin her biri oldukça değerlidir.1
İnsan bazen tarihi ve medeniyeti ile ilişkili olarak paradoksal durumlar
yaşamaktadır. Örneğin, “Fahriye” şiiri Sabir’in, “Danabaş Kendinin Ahvalatları”
Mirza Celil’in yaşadığı paradoksal durumun sanatsal ifadeleridir. Mankurtluk,
çaresizlik, yalnızlık gibi durumlar da paradoks oluşturmaktadır.
Mesele şu ki, bir düşünce sistemi kendi taraftarlarını ve karşıtlarını yine kendi
içerisinde barındırır. Sistemin dâhil olduğu bu süreç, bir anlamda “Sovyet devri”,

1

Bkz: Sarnov Benedikt, Stalin i Pisateli I-II (Rusça eser, Türkçesi: Stalin ve Yazarlar I-II),
Moskova 2008.
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“Sovyet kültürü”, “Sovyet edebiyatı” kavramları ile aynı merkezde birleşmektedir.
Bu merkez de onay ve inkârı aynı potada eritmektedir.
Burada Sovyet devrini anlatan bir fıkradan bahsetmek yerinde olacaktır:
Lenin bir tren yapmış ve bu tren komünizm yolunda gitmekteymiş. Trenin yakıtı
bittiğinde Lenin’e: “Ne yapalım?” sorusunu sorduklarında, “Haydi, ormana, ağaçları
keselim, yakıt olsun” diye cevap vermiş. Derken Lenin ölmüş, yerine Stalin geçmiş.
Tren bir süre sonra yine durmuş. Bu sefer Stalin’e ne yapacaklarını sorduklarında:
“Çok basit, Bu kadar insanla komünizmin parlak geleceğine yürümenin ne anlamı
var? Adamların yarısını öldürün, boş kalan vagonları yakıt için kıralım ve yolumuza
devam edelim” yanıtını almışlar. Herkes dışarı çıkarılmış ve yarısı kurşuna dizilmiş.
Tren yine hareket etmiş. Stalin ölmüş, yerine Kruşçev geçmiş. Bir süre sonra tren
durduğunda yolcular yine ne yapacaklarını sormuşlar. Bu sefer Kruşçev: “Zaten biz
komünizme giden yolda bir daha geri dönmeyeceğiz. Bu yüzden geçtiğimiz
yollardaki rayları ve tahtaları çıkarın, yakarak gidelim” yanıtını almışlar. Raylar
sökülmüş, tren yoluna devam etmiş. Kruşçev ölmüş, treni yürütmeyi bir türlü
başaramadan hem de. Bir sonraki kaptan olarak Brejnev gelmiş. Bakmış, Lenin
zamanında yapılan uygulamaları gözden geçirmiş, Stalin'in kaybettiği nitelikli
insanları gözden geçirmiş, Kruşçev'in yol yakınken kazandığı insanları gözden
geçirmiş, elde kalanları düşünmüş. Trenin durumunu bildiğinden emrini vermiş:
Perdeleri örtün. Gidiyormuş gibi yapacağız. Gorbaçov başa geçtiğindeyse:
“Yoldaşlar, yakıt çoktan bitti ve biz aslında hareket etmiyoruz. Perdeleri açın ki,
herkes durumdan haberdar olsun ve kim nereye gitmek istiyorsa gitsin” demiş.
Zaman hızla değişmektedir. Edebiyat da bu değişimin dışında kalamaz. Büyük
yıkımın çıtırtıları gelirken, Sovyet Edebiyatı da yavaş yavaş bitmekteydi. Rus
destekli Ermeni işgalinin başlaması (Azerbaycan üzerine), Karabağ etrafında dönen
oyunlar, milli özgürlük harekâtları neticesinde 1991 yılında Sovyetler bitmiş oldu. Bir
paragrafla ifade edilen bu anlatı hakkında çok eser verilebilir.
Yaşlar da ülkeler gibidir. Her yaşın, her kuşağın kendi sınırları vardır. Bizim
anlamadığımız yaş devri, dilini bilmediğimiz ülkelere, halklara benzemektedir.
Edebi kuşaklar da böyledir. Her birinin kendi rengi olan bu zaman dilimleri yaşlara
göre de görecelidir. Dün bugüne, bu gün yarına değişir. Gerçek mücadele, yaratıcı
kişiler ve gruplar arasında olamaz. Ortaya konmuş eserlerin büyük zaman
çerçevesindeki mücadelesi objektif mücadeledir. Sözün sözle mücadelesi koşullara
bağlıdır. Büyük söylemin küçük söylemi yutması, onu kendi içerisinde eritmesi,
zihinlerden silmesi doğaldır. Edebi akımlar, okullar ve hiyerarşi buna artı getirmez.
Üstünlük kıstasları “-izm”lerle değil, semantik anlamla, metaforun gücüyle,
psikolojik derinlikle, sanat uzmanlığı ile ölçülür. Bu anlamda Sovyet Edebiyatında,
özellikle 1960’lı yıllardan başlayan ilginç meseleler, nesil- yaş çekişmesi mevcuttur.
Ağır gemileri hatırlatan Rus- Sovyet Edebiyatından farklı olarak hareket kabiliyeti
daha yüksek olan milli edebiyatların bu alandaki üstünlüğü açıkça bellidir. Okyanus
sularında yüzebilmek için bu hareketliliğin de kendine göre üstünlükleri vardır.
Stalin’in Makyavelci dehası, “devleti ve onun başındakini korumak için her şey
makbuldür” yargısı, 1951- 1952 yıllarında bir soykırım hareketinin hazırlığını
başlatmıştır.
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1953 yılında Stalin öldüğünde Josef Brodsky 26 yaşındaydı. O, ülkesini daimi olarak
terk edecek, Nobel ödülünü alacak ve vatanını, kaderini, kalem arkadaşlarının
faciasını, zamanın getirdiği felaketi ve acı ironisini, “Cehennemin Çocukları
Hakkında Düşünceler” eserinde kendine özgü bir bakışla ve farklı bir üslupla kaleme
alacaktır.
Sovyet Edebiyatının ilginç süreçlerinden biri de edebiyatı kontrol altında tutmak ve
idare etmekle ilgilidir. Lenin’le başlayan; Stalin, Kruşçev, Brejnev, Gorbaçov ile
devam eden bu sistemin başındaki kişi “Merkezi Komite”nin genel sekreteridir.
Merkezi Komite ve onun bütün hiyerarşik silsilesi, Yazarlar Birliği, KGB, sansür ve
basın da bu süreci açık veya gizli olarak yapılandırmaktadır. Edebi mahkemeler,
işkenceler, hapisler ve sürgünler idare etmenin temel metotlarındandır. Bu sistemi
ayrıntılı olarak tasvir etmeye gerek yoktur çünkü Lenin’in: “Edebiyat, genel
proletarya işinin terkip hissesi ve tekerleğinin hareket gücünü oluşturmaktadır”
cümlesinde, bu sistemin mahiyetini açıkça ifade etmiştir.
Sosyalist gerçekçiliğin ölçüsüzleştirilme süreci, 1920 yılından (aslında yüzyıl
başından- 1905 yılında M. Gorki tarafından yazılan “Ana” romanından) 1991 yılına
kadar H. Matevosyan’ın “Taşkent”ine, C. Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel”ine,
Y. Sametoğlu’nun “Katliam Günü”ne kadar uzanmaktadır. Bu ölçüsüzlük, devrimci
gelişmeyi, tarihi kesinliği ve realite yüzeyini o kadar değiştirmiştir ki, Gorki’nin
“Ana” romanı ile A. Bitov’un nesir dilini her ikisinin de Rusça olması dışında bir şey
birleştirmemektedir. (Hatta Gorki’nin Rusçası ile Bitov’un Rusçası da birbirinden
oldukça farklıdır.)
Dünya edebiyatı içinde ideolojik tandanslı edebiyat akımlarının en parlağı sosyalrealizmdir. Realizmin postmoderni ise post-realizmdir. Fakat uydurma olan sosyalrealizmin, ne postmodernizmi ne de post- realizmi vardır. Bu durumu onun canlı
olmayan, ideolojik fenomeninin kısırlığı ve zayıflığı ile de açıklayabiliriz. Zannederiz
ki, ideolojik edebiyatların hayatı ve kaderi böyledir. Hatta biz, Sovyet devri
edebiyatının sanatsal yönden önemli tarafının sosyal- realizm ile yazılmadığını
düşünmekteyiz.
R. Medyedev Stalin ve Stalinizm eserinde, E. Radzinsky Stalin kitabında, Stalin’in öz
kızı S. Alluliyeva babası hakkındaki hatıratlarında Stalin’in edebiyata, sanata bakışını
öylesine teferruatlı ve ince ayrıntılarına kadar anlatmışlardır ki, bunların hiçbirine
değinilmese dahi psikolojik durumu etraflıca açıklamaya gerek kalmaz. Buradaki
temel ihtiyaç ancak Sovyet Edebiyatının tepeden başlayarak rejimle beslenen (aslında
zehirlenen) doğasını araştırabilmektir.
Azerbaycan’ın içtimai- siyasi düşüncesinde ve hatta edebiyatında Mir Cafer
Bağırov’la (1932- 1953 arasında Sovyetlere bağlı Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetinin lideri) alakalı sayısız araştırma, belge, anekdotlara rastlanmakta ve
onun olumlu ya da olumsuz özellikleri, karakterindeki çelişkileri ortaya
koymaktadır. Fakat tüm bu zıtlıklar ne kadar derin olursa olsun Mir Cafer
Bağırov’un olumlu talimat ve kararlarını da göz ardı etmemeye gayret ederek, onun
1930’lu yıllarda Azerbaycan soykırımının esas oyuncusu olduğunu ve kimlerin onun
yanında yer aldığını (örneğin M. S. Ordubadi), kimlerin onun kurbanı olduğunu
(Örneğin Cavid), kimlerin ölümden son anda kurtulduğunu da (örneğin S. Vurgun,
R. Rıza, M. İbrahimov) unutmamak gerekmektedir.
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Sovyet Edebiyatından bahsedilirken, tercümelere de kısaca değinmek gerekir.
1920’li yıllardan başlayarak (daha o zaman Freud, Nietzsche, Schopenhauer’in
eserleri ideolojiyle zıt kutup da yer alsa bile çevrilmiştir) Rusçaya tercüme edilen
dünya edebiyatından eserler, rejimin ağır havasının temizlenmesinde ve edebiyatın
bir bünye olarak mevcudiyetini devam ettirmesinde önemli rol oynamıştır. Zaman
zaman çevrilen (ve içlerinde N. Hikmet’in eserlerinin de olduğu) bu çalışmalar o
zamanki bütün SSCB halklarının dünyaya bakışının oluşmasında ve insanların dış
dünyaya açılmasında oldukça etkin olmuştur. “Eğer dünyanın her yerinde insan
ruhunu yakalamak için ağlar kurulmuşsa” (M. Gorki), rejimlerle ilişkisi olmayan
dünya edebiyatının beraber yaşadığını, diline, dinine, ırkına da bakmaksızın bir
bütün halinde var olduğunu da unutmamalıyız.
Edebiyat, bilim, sanat tarihi bir süreçtir. Bu süreçte gelenek ve yeniliklerin uyumu ile
birlikte, süreci koşullandıran iç ve dış etkenlerin karşılıklı ilişkisi ve bu sürekliliğin
diğer şartları da önemlidir. V. Şklovski’nin bir sözünü hatırlıyorum: “Her bir
sanatkârın vicdanı her daim hasta gibidir ve sürekli acı çeker.” Bütün halkların ve
zamanların cellatları- diktatörleri birbirlerine çok benzemektedirler. Bu diktatörlerin
muhakkak bir hedefi oldu. O da “yazarın vicdanı”dır. Bu vicdanın rahatsızlığını
değerlendirmekse oldukça zordur.
Sovyet Edebiyatının tanımını ve özelliklerini açıklamak, tahlil etmek için gerekli
kıstaslardan biri de, “Lenin’den Gorbaçov’a” kadarki tarihi sürecin 1917- 1991 (bu
tarih Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan vd. halklar için belli şartlar dâhilinde
geçerlidir; aslında 1918-1920 yıllarındaki bağımsız demokratik devletlerin
varlığından sonra 1920 yılı Rus işgalinden başlanan dönemi kapsamaktadır) yılları
arasındaki zaman dilimini iyi analiz etmektir. Yılların kesin olarak sınırları
çizmediğini belirtmekle birlikte aşağıdaki tasnif Sovyet Edebiyatı için geçerli bir
kronolojidir:








1920’li yıllar: Yeni sistem, yeni edebiyat. Sosyalizm kuruculuğu, sosyalizmin
realist edebiyatının oluşması. Totalitarizm ve otoriterlik devri.
1930’lu yıllar: Totalitarizm şiddeti devri. Muhaliflere çeşitli ceza yöntemlerinin
uygulanması. Baskı ve korku devri.
1940’lı yıllar: Savaş ve onarım devri.
1950’li yıllar: Stalinizm buhranı, “buzların erimesi” devri.
1960’lı yıllar: Siyasi havanın yumuşaması devri, edebiyatta uyanış ve yeni
arayışlar içine girme.
1970’li yıllar: “Durgunluk devri” edebiyatı.
1980’li yıllar: “Yeniden kurma”, “şeffaflık” ve yıkılma devri. (Bu devirdeki
resmi edebiyatla birlikte, folklorun ve devlet nezdinde resmi olmayan diğer
edipler ve eserlerin de mevcudiyeti dikkate alınmalıdır.)

Stalin’in; M. Gorki, V. Mayakovski, B. Pasternak, M.Bulgakov, L. N. Tolstoy, A.
Ahmatova ile mektuplaşmaları:
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İlk aşamada Sovyet Edebiyatının mahiyetini anlamak,
Ayrı ayrı yazarların kaderinin bize gösterilmeyen taraflarını görmek,
Stalinizmin ne derece dehşetli bir hastalık olduğunu idrak etmek,
Stalin’in psikolojik karakterinin ve bilinçaltının şifrelerini çözmek,
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Sonuç itibariyle de zamanın çelişkisini ve anatomisini çözümlemek açısından
da ciddi önem taşır.

Stalin’le yazarların ilişkisi cellatla kurban ilişkisi gibidir.
İlk sahne Stalin ve Gorki sahnesidir. Sovyet Edebiyatının mimarı “Ana” romanı ile
Sosyalist gerçekçiliğin temelini atarak, Sovyet Edebiyatını, Sovyetlerden çok önce
kuran Gorki, kuşkusuz ki Rus Edebiyatının en önemli dayanaklarından biridir. Lenin
hakkında yazılmış eseri de en samimi ve insani eserlerinden biridir dersek yanılmış
olmayız.
Lenin’in vefatından sonra zor bir hayat geçiren Gorki, hastalığını da bahane ederek
İtalya’ya, Kapri Adasına tedaviye gitmiş ve buradan Stalin’le mektuplaşmaya
başlamıştır. Şüphesiz ki Gorki, Stalin’e inanmış ve onu desteklemiştir. Zamanla fikir
ayrılığına da düşmüştür. Stalin’e yazdığı on dört mektup, büyük sanatkâr Gorki’nin
trajedisini göstermektedir. Lenin’le kavga edip sonra barışan, Stalin’le tartışarak fikir
ayrılığına düşen Gorki, yeteneğinin gücü ve yazarlık içgüdüsüyle yaklaşan
felaketleri hissetmekte ve yaşanacak trajedileri öngörmekteydi.
Sovyet Edebiyatını oluşturan insanın Sovyet sistemine kurban gitmesi çok doğaldır.
Gorki’nin yazdığı Rus hikâyeleri ve anıları da bu düşüncemizi onaylamaktadır.
Gorki’nin 1936’daki ölümü, Sovyetlerde uygulanan ceza tedbirlerinin bir çeşididir.
Azerbaycanlı yazarlar C. Cabbarlı ve Mirza Celil’in de ölümü bu şekildedir. Başka
bir yol ise aleni öldürmektir. Bunun kurbanları ise O. Mandelstam, L. Averbah, H.
Cavid, M. Muşfik gibi isimlerdir. Sonuncusu ise intihara sürüklemektir. Bunun da
örnekleri Mayakovski, Haydar Hüseynov, Mesut Alioğlu gibi isimlerdir.
Stalin gerçek edebiyatın ilahi bir sanat olduğunu; yeteneğin, dâhinin ortaya koyduğu
fenomen olduğunu hiçbir zaman Lenin gibi anlayamamıştır.
Mirza Celil de 1925 yılında yazdığı “Deli Yığıncağı” oyununda mevcut rejimin
baskısını büyük bir dehayla işlemiş ve Leninist kurban S. M. Kirov’u
karakterleştirmiştir. O, bu eserde, halkının dilinden anlamayan bir doktordur ve
Sovyet sistemi için karakteristik olan psikiyatri hastanelerinin de ilk örneğini, bu
piyesinde Mirza Celil göstermiştir.
V. Mayakovski, proleter şairi, Ekim Devriminin savunucusu ve coşku dolu Sovyet
şiirinin yaratıcısıdır. “Sovyet Kimliği” şiirinin ve Lenin hakkındaki şiirlerin
müellifidir. Puşkin, Bely, Tyutçev’den aşıladığı ve kendi yarattığı devrim
metaforlarının, beklenilmedik epitetler ve keskin mecazların, sıra dışılığın yeni ekolü
konumundadır ve şiir sentaksının kurucusudur.
Eğer şiir, semantiğine göre ele alınıp incelenirse ve şiirden çok bir nefes,
beklenmezlik, haykırış olarak görülürse, Mayakovski’nin ne kadar kudretli bir şair
olduğu ortaya çıkar. Mayakovski yazmaktan ziyade, okumak için kaleme alan bir
şairdir.
Bütün rakiplerini elemine eden, Lenin’in inkılap rolünü sıfıra indiren meşhur
beşlinin (Sverdlov, Stalin, Bubnov, Uritski, Djerzinski) etkisini daha da aktif hale
getiren ve sonunda “Stalin önderliğinde…” klişesini ortaya atan da yine Stalin’in
kendisidir. Mayakovski’nin “Lenin” şiirinden de ustalıkla “Troçki” kelimesi silinmiş,
onun yerine “Stalin” ilave edilmiştir. B. Sarnov’un: “Bir tashih için Stalin çok kan
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dökmek zorunda kaldı ve bunun için on dört sene geçmesi (1924- 1938) gerekti”
demesi bunun açık ispatlarındandır.
Aslında 25 Ekim tarihinde Smolny’de Stalin yoktur. Bu tarihi tahrif etmek için gerekli
belge ise Mayakovski’nin “Lenin” şiirinden başkası olmamıştır. Lenin’in varisini
belirleyenlerden biri de, Mayakovski’dir.
Tarihin bu çetrefilli mantığı karşısında ise susmaktan başka çare yoktur.
Birkaç şair istisna olmakla bütün Sovyet şairleri –elbette Türk şairler de- Lenin ve
Stalin hakkında şiirler yazmışlardır. R. Rıza’nın “Lenin” şiiri; sanatkârlık, dil ve
vezin, özellikle de serbest şiir ustalığı bakımından şiirimizin en güzel örneklerinden
biri sayılmaktadır. Bu şiirden yola çıkarak R. Rıza hakkında 1991 yılından sonra,
bağımsızlıkla birlikte sert eleştiriler yapılmış, makaleler kaleme alınmıştır. Açıkçası
edebiyat zamandan ve mekândan uzakta oluşmadığından, bu eleştirilerden çok, şiiri
yeni zaman ve mekân algısı içinde yeniden tahlil etmek yerinde olacaktır
kanısındayız. Çünkü Stalin zamanının bir yorumu da aslında bu “Lenin” şiirinden
geçer ve şairin trajedisi onun işlediği bir suç olarak görülemez. Çünkü şairin trajedisi,
o dilde konuşan, o dilde şiir okuyan halkın da trajedisidir. Zaman, önüne gelen her
şeyi götürmez, kimi zaman temizler. R. Rıza daha sonraları “Gızılgül Olmayaydı”,
“Renkler” gibi şiirlerini de kaleme almıştır. Zıtlıklar, inişler, çıkışlar şairin kaderidir.
Bu talihi anlamadan edebiyat ve söz hakkında yorum yapmak doğru olmayacaktır.
Soljenitsin’in “Kırmızı Tekerlek” eserinde telkin etmek istediği fikir açıktır: "Hâkim
rejim kocaman bir tekerlektir. O tekerleğin altında kalmamaya çalış!” Türkçeye
Kanser Koğuşu adıyla çevrilen (eserin gerçek ismi Rakovnıy Korpus’un Rusça çok
anlamlı olduğunu unutmayalım) eserinde sosyo- psikolojik durumu kötü olan insan
maneviyatını gösteren yazar, “İvan Denisoviç’in Bir Günü”nde ise insanın
yalnızlığının ve yaşam için herhangi bir güvencesinin olmadığını, “Gulag
Takımadaları”nda ise rejimin acımasızlığını ve rejim anlayışının mahiyetini kaleme
almaktadır.
Azerbaycan ölçülerine geldiğimizde bizce Hüseyin Mehdi’nin “Yeraltındaki Nehirler
Denize Akıyor” romanı, Stalinizm hakkında o devirde cesurca yazılan eserlerin
başında yer almaktadır. Eserin sanatsal içeriğinden ziyade, sosyal- siyasi mahiyeti
oldukça düşündürücüdür. Yine aynı yazarın “Yakın- Uzak Türkiye” anı niteliğindeki
eseri de o devir için kardeş Türkiye hakkındaki düşüncelerini içermektedir. Ali
Kerim’in “Merdivenler” romanı, deneysel sanatlı nesir arayışları konusunda ilk
çabaların belirtisidir. İsa Hüseynov’un “Yanar Yürek”, “Saz” ve “Telgraf” eserleri,
Sabir Ahmetli’nin “Aran”, “Dünyanın Arşını” ve daha sonra kaleme aldığı “Yamaçta
Nişane” ve “Kan Verme Merkezi” eserleri topluma ve insana bakışın ifadesi ve
toplum gerçeklerinin sanata yansımasıdır.
Bu devir için yazarın rejim ve sistem konusunda kuşkuları olduğunu ve tabii bunun
da koşullara bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Eserleri A. Platonov’un ve M.
Bulgakov’un romanları ile aynı seviyede tutmak gibi bir düşüncemiz ise yoktur.
Ancak olaylara “her kuşku, gerçeğin anahtarıdır” mantığı ile yaklaşırsak, herkesin
kabul ettiği gerçeklerin dâhilindeki inkârı da görmemiz mümkün olmayacaktır.
İlk başta Sovyet Edebiyatının 1953 yılından itibaren, Stalin’in ölümü ile başlayan ve
fiilen Komünist Partisi’nin XX. Kurultayında (1956) yürürlüğe giren “ottopel”in de,
“durgunluk devrinin” de, “yeniden kurma”nın da yükünü edebiyat çekmiştir.
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Bu devirleri süreç olarak Moskova- Petersburg merkezli “köy nesri”, “kent nesri”,
“metropol edebiyatı” ve sonunda “muhalif edebiyat”tan ayrı tutamayız. Yazarlar
Birliğindeki edebi nitelikli yayımlar; “Drujba Narodov”, “Literaturnaya Gazeta”,
“Znamya”, “Voprosı Literaturı”, “Neva” bir bakıma edebi bir uyanışın olduğunu
bize göstermekteydi.
Milli edebiyat arayışları Sovyet edebi sürecinin önemli bir kısmını oluştursa da,
dünya edebiyatının ideolojik sınırlarına varamayan eserler niteliğindedir.
Zaman zaman kurultaylarda eleştiri oklarına hedef olan ve suçlanan şairler ya da
yazarlar için Stalin devri yeni bir biçimde ve prensiple devam etmekteydi. “İzinli
cesaret, izinli kahramanlık” mizanına bakış da farklıydı. Bu süreçte, C. Aytmatov’un,
F. İskender’in, Anar’ın, Elçin’in, O. Çilezade’nin, H. Matevosyan’ın edebi arayışları,
devrin çelişkilerinin ve paradokslarının ifadesi olmakla birlikte, Sovyetlerin
buhranının edebiyatını ve maneviyatını da yansıtmaktadır.
Sovyetlerdeki parti ve devlet yöneticiliği birbirini (bir sonraki yönetim bir öncekini
hem inkar hem de kabul etmektedir) dengesizce tamamlamakta ve bu durum
edebiyat ile sanatta da ortaya çıkmaktadır.
L. İ. Brejnev’in durgunluk devrinde, edebiyata biçimsiz ve kaba bakışın birçok örneği
ortaya çıkmıştır. Bu devri Azerbaycan’ın yükselişi izlemiştir. Aynı zamanda dönemi
“büyük adımlarla ilerleme” devri olarak nitelendirenlerin trajikomik tavrı da
şaşkınlık vericidir. Esasında bu bir paradokstur. Durgunluk devrinin büyük toplantı
ve kurultaylarındaki bildiriler dahi Sovyet rejiminin çöküşünü ve edebiyatının
gerilemeye başladığını gösteren delillerdir.
Durgunluk devrinin edebiyatını tamamen “durgun” saymaksa bizce yanlış bir tutum
olur. Stalin’in sertliğine kıyasla toplumdaki ılımlı hava, edebiyatın önündeki
engelleri bir nebze de olsa kaldırmaya olanak vermiştir. Bütün diktatörler gibi
Brejnev’in de basın yoluyla “Küçük Toprak”ı yazması (veya yazdırması) basını ve
edebiyatı kullanmak istemenin bir yoludur. “Ekmek olursa şarkı da söylenir” gibi
bayağı bir aforizma, o devirde kaleme alınmış eserlerin bir kısmının şiarı niteliğinde
olsa da, o zamanın Rus “kent nesri”, “köy nesri”, “metropol edebiyatı” ve
“samizdat” (ferdi ve gizli neşirler) edebiyatının ve elbette ki muhalif edebiyatın
kitleselleşmesi ile koşula bağlıdır ve görecelidir.
N. Kruşçev’i Sovyetler Birliğini dağıtan M. Gorbaçov’un selefi olarak görenler haksız
sayılmazlar. M. Gorbaçov’un “yeniden kurma” devri Sovyetler Birliğinin çöküş
sürecinin arifesidir. Bu yılları manevi psikolojinin değiştiği, sansürün zayıfladığı,
totalitarizmin çöktüğü devir olarak nitelendirebiliriz. Ancak edebiyat uyarıları,
“glavlit” göz altısı ve KGB korkusu hala devam etmekteydi. Soljenitsin’e bakış
yumuşasa da, büyük sanatkâr vatanına davet edilse de, Sovyet Edebiyatının
tamamen öldüğünü düşünmek saflıktan başka bir şey değildir. Çöküşüne doğru yol
alan Gorbaçov dönemi, toplumsal- siyasi, manevi- kültürel ve aynı zamanda
edebiyatı da içine alan bir bunalım yaşamaktaydı. Gizli arşivlerin açılması, Batıyla
girişilen diyaloglar, Sovyetler hakkındaki cesur yazılar bu dönemin ve bunalımın
zorunlu sonucuydu. Sovyet edebiyatı kriterlerinin dağılmaya başladığı (aslında bu
dönemin tohumları Stalin’in ölümüyle yeşermeye başlamıştı) bu dönemi, gelecek
toplumsal bilinci ve edebiyat hayatının ufukları çok da açıkça bilinmeyen yeni devrin
temellerinin atıldığı çağ olarak değerlendirebiliriz.
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Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan Edebiyatı isimli kitabında2 Ramiz Asker, perestroyka ve
glasnost hareketlerine ışık tuttuğu satırlarında şu sözlere yer veriyor:
“Sovyet devletinin yaşı (1917-1991) ortalama bir insan ömrü kadardır. Topu topu 74
yıl. Bu 74 yılın tamamı katı bir Marksist-Leninci ideolojik hüviyet taşımıştır. Dünya
proleteryasının öncüsü ve Sovyet devletinin kurucusu Vladimir Lenin’in 7 yıl (19171924), aslında ağır hastalığı yüzünden 5 yıl süren kısa yönetimi istisna olmakla her
liderin dönemi, dönem bitince, olumsuz bir adla isimlendirilmiştir. Mesela Josef
Stalin’in dönemine (1923-1953) “kişiye tapma dönemi” denmiştir. Ardından gelen
Nikita Kruşçev dönemi (1953-1964) “voluntarizm dönemi” diye nitelenmiştir. Ilımlı
bir lider olan Leonid Brejnev’in Sovyet Türkleri açısından çok iyi geçen 18 yıllık
yönetimi (1964-1982) “durgunluk dönemi” adını almıştır. Bu dönemde SSCB’nin
Türk cumhuriyetleri her açıdan çok gelişmiş, üç ünlü Türk, yani Kazakistan’dan
Dinmuhammed Kunayev, Özbekistan’dan Şeref Reşidov ve Azerbaycan’dan
Haydar Aliyev, Politbüro’ya girmişlerdir. Bunlardan sonra ortalama bir buçuk - iki
yıl Komünist Partisi Merkez Partisi Genel Sekreteri görevinde bulunan Yuri
Andropov’un (1982-1984) ve Konstantin Çernenko’nun (1984-1985) dönemleri,
herhalde kısalığı yüzünden adsız kalmıştır. Ve nihayet Mihail Gorbaçov dönemi
(1985-1991) perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) adıyla tarihe
geçmiştir.” (Asker, 2016: 7)

Yine aynı eserde R. Asker, Mayakovski’nin Lenin ve parti sevgisini anlatan bir şiirine
yer vermektedir:
“Lenin ile partimiz
İki kardeştir ikiz.
Tarihe soralım biz:
‘Hangisi daha aziz?’
Lenin derken dilimiz,
Akla gelir partimiz
Parti derken hepimiz,
Lenin’i anarız biz.” (Asker, 2016: 8)
Asker, yine aynı çalışmasının “1980’li Yıllar Azerbaycan Edebiyatının Özellikleri
Nedir?” başlığı altında şu ifadelere yer veriyor:
“Hiç kuşkusuz Azerbaycan’da bu dönemde bir edebiyat vardır, fakat şiir türü
dışında dönemi doğrudan doğruya yansıtan köklü bir edebiyat yoktur. Edebiyat bu
dönemi şaşkınlık içinde yaşamış, fakat ürünlerinde yeterince yansıtmamış veya
yansıtamamıştır. Edebiyat kendisini daha fazla basın ve gazetecilik alanında ifade
etmiştir. Bu, hayrete şayan bir durumdur.
Hayrete şayan bir başka durum da şudur ki, Sovyetlerin edebiyat politikasından
şikâyetçi olan, gerçek düşüncelerini sansürden gizleyerek hep satırlar arasında ima
yoluyla aktaran ve bununla gurur duyan Azerbaycan yazarlarının perestroyka ve
glasnost öncesi kaleme aldıkları, fakat bastıramadıkları hiçbir eser ortaya çıkmadı.
Gizli edebiyat sandıkları hep boştu. Yalnız şair Nebi Hezri’nin, Hz. Muhammed’e
adadığı ve ‘Peygamber’ ismini verdiği bir manzume yazdığı söyleniyor. Başka bir
duyuma göre, yazar bu eserini perestroykadan önce değil, perestroyka döneminde
kaleme almıştır.

2

Bu kitap, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yazılmış ciddi bir eser olarak değerlendirilebilir.
Bu açıdan bazı alıntıları vermeyi uygun bulduk. Biz araştırmacı dostumuza, bu eserin
genişletilmiş bir şeklini yayımlamasını tavsiye ederiz.

522

SOVYET EDEBİYATININ SOSYO-POLİTİK VE EDEBÎ-ESTETİK ÖZELLİKLERİ
1990’lı yıllarda ve daha sonraları piyasa ekonomisi ve para her şeye hâkim olunca
artık birçok ulusal değer gibi edebiyat da, kitap da eski önemini büyük ölçüde
kaybetmiştir.” (Asker, 2016: 20-21)

Asker, kitabının “Azerbaycan Edebiyatı ve Sosyalist Realizmi” bölümü altında şu
yorumlara yer verir:
“Sovyet devleti edebiyatı, müziği, sanatı, kültürü, basını, tek kelimeyle maddi ve
manevi her şeyi, ama her şeyi total kontrol altına alan biricik sistemdir. Bu
bakımdan onun dünya tarihinde eşi benzeri yoktur.
1917’den 1991’e değin (Azerbaycan’da 1920’den 1991’e değin) Sovyetlerde
edebiyata ilişkin iki kesin politika tam ve kesintisiz olarak uygulanmıştır: Sansür ve
sosyalist realizm.
Sansürün ne olduğu, niçin ve nasıl uygulandığı bilinir sanırım. Ama gene de bu
konuda belli bilgi vermek gerek. Edebiyatta sansür biraz basit ve değişik
olduğundan konuya basın üzerinden girmek daha gerçekçi olur. Sovyet döneminde
haftalık ve günlük gazetelerde, radyo ve TV’de çalışmış birisi olarak bunları çok iyi
bilmekteyim. O zamanlar (şimdi de öyle) gazeteler akşam saatleri, gerektiğinde
gece yarısı baskıya geçiş için imzalanıyordu. Ama bundan önce sayfalar tek tek
sansüre veriliyor ve belli bir süre sonra geri alınıyordu. Sansürün düzeltilmesini
istediği şeyler hiçbir itiraz götürmez şekilde acilen sessizce düzeltiliyor ve sayfa
yeni baştan onun masasına bırakılıyordu. Genelde sansüre neler giriyordu diye
soracak olursanız, cevabı çok basittir, aslında istisnasız olarak her şey. Sansür
sayfadaki yazılarda bir kere devlet aleyhinde, politik sistem, düzen ve sosyalizm
aleyhinde, şanlı Komünist Partisi ve Politbüro aleyhinde, halk ve halklar dostluğu
aleyhinde açık, gizli, ima yoluyla satırlar arasında bir şey olup olmadığını titizlikle
kontrol ediyordu. Arkasından yalnız onun bildiği, bizim bilmediğimiz devlet
sırları, mesela askeri kuvvetler ve silahlar, konuşlanma, personel mevcudu, harita,
yol ve köprü, bazı fabrikaların ve gizli tesislerin ürettiği ürünler ve kapasitesi,
petrol ve gaz gibi stratejik maddelerin üretimi ve miktarı, altın, gümüş, uranyum ve
başka madenlerin bulunduğu yer, üretimi ve miktarı, velhasıl insan aklına gelen ve
gelmeyen çok şey sansürün keskin gözlerince taranıyordu. Hakkını yememek
lazım, sansür edep, ahlâk, kişinin özel hayatı, müstehcenlik, cinsellik konularında
da çok dikkatliydi. Irk üstünlüğü, savaş çığırtkanlığı, milliyetçilik ve şovenizm
içeren yazılara da izin vermezdi. Bu tür şeyleri basın değil, gizli Sovyet servisleri
pekala yapıyorlardı. Sınıflara gelince, şanlı proleter sınıfının özel bir yeri vardı;
basında devamlı olarak övülüyor, menfur kapitalist sınıf ve kapitalizm düzenine
alabildildiğince sövülüyordu.” (Asker, 2016: 23-24).

Asker, sosyalist realizme değin şu bilgilere vurgu yapmaktadır:
“Sovyet Yazarlar Birliğinin tüzüğünde sosyalist realizmin şöyle bir tarifi yer
almaktadır: ‘Sosyalist realizm, Sovyet bedii edebiyatı ve edebî tenkidinin temel
yöntemi olup yazardan gerçekleri doğru düzgün, tarihen somut, devrimsel gelişim
içinde tasvir etmesini talep eder. Bu zaman gerçekliğin bedii tasvirinin doğruluğu
ve tarihî somutluğu emekçilerin sosyalizm ruhunda terbiyesi ve fikir metinliğiyle
bir arada yürütülmelidir.’
Daha sonra sosyalist realizmin en temel, ilk estetik ilkeleri saptandı: Komünizme
bağlılık, partililik, sınıfsallık, halkçılık, halk kitlelerinin mücadelesine sımsıkı
bağlılık, sosyalist insanseverliği ve enternasyonalizmi, tarihî iyimserlik; formalite ve
subjektivizmin, natüralist ilkelliğin bütün tezahürlerine karşı çıkmak
Burada en zor mesele komünizm konusudur. Marksizm-Leninizm öğretisine göre,
komünizmde ne zengin, ne fakir, ne para, ne savaş, ne mahbes, ne de sınır olacak.
İnsanın insanca istismarı hiç olmayacak. Komünizmde hastalık hiç olmayacak, belki
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ölüm de olmayacak. Herkes dilediği kadar yiyecek, dilediği kadar çalışacak, emek
insana sıkıntı değil, zevk verecek, dert değil, sevinç getirecek. Şimdi roman yazan
bir yazarı düşünün, bunları eserine nasıl işleyecek ve yansıtacak acaba?
Partililik anlaşılan bir ilkedir. Yazar mensup olduğu partinin (yani Komünist
Parti’nin) politikasını kollayacak, eserde her şeye, konulara parti gözüyle bakacak,
parti çerçevesinden ve tüzüğünden kenara çıkmayacak. Siyaset konulu bir eserde
bunu sağlamak belki mümkün, ama aşk konulu bir eserde partililik ilkesi nasıl
gerçekleştirilecek diye sorarsanız, sorunuz yanıtsız kalabilir.
Sınıfsallık derken ilk başta işçi sınıfı anlaşılmalı. Devrimci işçi sınıfının tek müttefiki
köylü sınıfıdır. Bu iki sınıftan çıkan aydınlar sınıfı da müttefiktir; fakat kapitalist
sınıfa düşmandır. Şehir burjuvası, köy ağaları, küçük burjuva aydınları da sınıfsal
düşmanlardır. Tek kelimeyle, sınıfsallık Sovyet politik alfabesinin ve bu anlamda
Sovyet edebiyatının “a” harfidir.
Halkçılık ilkesi biraz kolay, yazar halkı sevecek, canlı halk dilinde yazacak, eserin
kahramanları halkın mutluluğu için seve seve canından geçecek. Mümkün.
Yazar halk kitlelerinin mücadelesine canu gönülden bağlı olmalıdır, çünkü bu
kutsal mücadele sosyalizm, güzel hayat ve nihayet komünizm uğrunadır. Yazar
bunu hiç unutmamalı ve daima kitlenin, yani emekçi halkın yanında yer almalıdır.
Sıradaki ilke insanseverlik ilkesidir. Hem de ne anlama geldiği bilinmeyen sosyalist
insanseverliği. Bari feodalizme veya kapitalizme, dine özgü insanseverlik kavramı
bulunsaydı, oradan hareketle sosyalizme has insanseverliğin de ne olduğu aşağı
yukarı anlaşılsaydı… Heyhat, böyle bir şey yok.” (Asker, 2016: 28-29).

Sonuç olarak vurgulamak istediğimiz nokta, Sovyet edebiyatının bir rejim edebiyatı
olduğu ve ideolojisinin Marksizm-Leninizme dayandığıdır. Devir açısından Sovyet
edebiyatına dâhil olduğu hâlde, muhteva olarak dışında kalan edebiyat, “aykırı
düşünce” edebiyatı olarak kabul edilmiştir. Bu edebiyat, Sovyet edebiyatı tarafından
eleştirilmiş, dışlanmış ve yasaklanmıştır. Mülteci edebiyatı (Rus, Azerbaycan, Özbek,
Tatar …) Sovyet edebiyatının estetik ilkelerine girmemiş, müstakil olarak faaliyet
göstermiştir.
“Biz Sovyetlerden çıktık, ama Sovyetler bizden çıkmadı.” ilkesi, her zaman dikkate
alınması ve değerlendirilmesi gereken önemli meselelerden biridir. Sovyet edebiyatı
aşağı- yukarı 70 yıllık bir tarihin edebî yansımasıdır. Bu edebî yansımanın derinden
öğrenilmesi, ibret alınması, yalnız eski Sovyet halkları için değil, bütün insanlık için
önemlidir.
Kaynakça
Asker, Ramiz, Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan Edebiyatı, Bakü 2016.
Edebiyat Müntehebatı (Seçkisi), Derleyen: M. Guluzade, Azerbaycan Sovyet
Neşriyatı, Bakü 1955, s. 9- 15.
Lenin, Vladimir İliç, “Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı”, (Çeviren: Aziz Çalışlar),
Yapıtlar, Cilt 10, s. 44-49.
Nerimanoğlu, Kamil Veli, Türk Halkbilimi -Dili ve Poetikası- Fikir Hayatı (Makale ve
Denemeler), Ankara 2011.
Sarnov, Benedikt, Stalin i Pisateli I-II, Moskova 2008.
Stalin, Josef, Marksizm ve Dilçilik Problemleri, Bakü 1955.

524

100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

TÜRKİYE SOVYET RUSYA’SI KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ
BAĞLAMINDA YEVGENİ LANSERE’NİN
ANKARA’DA BİR YAZ 1922 ADLI ÇALIŞMASI
E M İNE İ NAN IR *

1. Giriş
Hacca giden Rus seyyahların yolları bu topraklardan geçtiğinden XV. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren seyahatnamelerde, Osmanlı topraklarındaki güncel
yaşamı, ticari ve toplumsal-ekonomik gelişmeleri anlatan tasvirlere daha sıkça
rastlanmaktadır.
1582-1584 yılları arasında, Çar İvan Grozni’nin (Korkunç İvan) isteği üzerine
ilk İstanbul ziyaretini gerçekleştiren T. Korobeynikov, 1593-1594 yıllarında ise
kendisine verilen elçilik görevi nedeniyle İstanbul’a ikinci kez gelir. Hojdeniye
kuptsa Trifona Korobeynikova po syatıym mestam Vostoka (Tüccar Trifon
Korobeynikov’un Kutsal Topraklara Yapılan Seyahatnamesi) adlı eserinde,
Osmanlı Devleti’nin içerisinde yer alan birçok kale ve kenti ayrıntılı olarak
anlatır. Kazan tüccarı Vasiliy Gagara, 1634 yılında Moskova’dan yola çıkar Tiflis,
Erivan, Ardahan, Kars, Erzurum, Sivas, Kayseri, Halep (Aleppo), Şam’a (Damask)
ulaşır. Buradan Mısıra devam eder, 3 ay orada kalır ve yine Şam üzerinden,
Anadolu’ya, Ankara, Kastamonu’dan geçerek Karadeniz kıyısına çıkar. Rus
seyyahları arasında ilk kez Ankara ziyareti gerçekleştiren tüccar, Jitiye i hojdenie v
İerusalim i Egipet kazantsa Vasiliya Yakovleviça Gagarıy (Kazan’lı Vasiliy Yakovleviç
Gagara’nın Yaşamı ve Seyahati) adlı eserinde, izlenimlerini anlatırken ‘‘burada keçi
yününden örgüler yapılır, keçi yetiştirirler, yünleri ipek gibidir, bu yünleri 4 altına
karşılığında alırsın’’1, der.
1700 yılında, Çar I. Petro (1689 –17) döneminde, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya
arasında, Rus seyyahların ve tüccarların bu topraklardan geçişlerini daha güvenilir
kılacak bir anlaşma imzalanır.2 XVIII. yüzyılın başlarında yürütülen savaşlara
rağmen, Matvey G. Neçayev (1719 -1720), İoann Lukyanov (1701-1703) gibi Rus
seyyahların İstanbul’a yapılan gezileri sonucunda ortaya önemli eserler çıkar. 3
Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi, Türkiye.
Jitiye i hojdeniye Vasiliya Gagarıy. Pravoslavnıy Palestinskiy sbornik, vipusk33, SPb, 1811, s.38.
2 Bkz. İ. Lukyanov, Puteşestviye svyaşşenika Lukyanova, Russkiy arhiv, vypusk М., 1863, s.129.
(Türkiye ile Rusya arasında 3 Temmuz 1700 tarihli bir Barış Antlaşmasından söz eder ).
3 Bu konuda bkz. H. Kandemir, Rus Edebiyatında İstanbul, Çizgi, Yay, Konya, s.19-33; E.İnanır,
Rusların Gözüyle İstanbul, Kitabevi, 2013, s. 97-116.
*
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XIX. yüzyılda ise Rus toplumu, ülkeyi ziyaret eden M.N. Vorobyev, N.P. Brullov, İ.K.
Ayvazovski, A.P. Bogolyubov gibi ressamların tablolarından Türkiye hakkında bilgi
edinme olasılığını elde eder.
Adı geçen ressamların tablolarında çok canlı ve renkli bir doğu yaşam biçimini
yansıtan insan tipleri, kostümleri ve etnografik ayrıntılar betimlenmiştir.4
2. Türkiye ile Sovyet Rusya Arasındaki İlk Temaslar Bağlamında Y.Y. Lansere’nin
Ankara Yolculuğu
Mustafa Kemal Paşa gerici iç ve dış güçlerin engellemesine rağmen, Sovyet Rusya ile
görüşmelerin 18 Mart 1921 yılında Moskova’da Türkiye-Sovyet Rusya Dostluk ve
Kardeşlik Antlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlanması için büyük bir çaba gösterir.5
Türk-Sovyet Rusya ilişkilerinin olumlu yönde gelişmeye başladığı 1922 yılında,
Ankara Hükümeti’ni ilk tanıyan Sovyet Rusya’sının elçilik heyetinin başında Semyon
İvanoviç Aralov (1880-1969) yer alır. S. Aralov, Ankara’ya resmi diplomatik
temsilcisi olarak atanmıştır. Semyon Aralov bu çalkantılı dönemde Türkiye ile
Sovyet Rusya’sı arasında yaşanan diplomatik krizlerin aşılması konusunda
diplomasinin tüm hünerlerini kullanması bilen bir diplomattır. 10 Mayıs 1922
tarihinde Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy’un Sovyet Dışişleri ile aralarında
yaşanan bir husumetten dolayı 15 kişilik maiyetiyle Moskova’yı terk etmesi
sonucunda iki ülke arasında ilişkiler gerilir. Bu kriz Moskova’da Rıza Nur’un
Ankara’da S. Aralov’un çabalarıyla yatıştırılır.6
Milli Mücadele’deki en önemli zaferlerin kazanıldığı ve yeni hükümetin uluslararası
alanda kendini kanıtladığı dönemde Sovyet diplomatı Meclis-i Mebusan vekilleriyle
tanışır, M. Kemal Paşa’yı ziyaret eder. Anadolu cephelerine ve birçok Anadolu
şehrine yaptığı yolculuklar sırasında Türk insanı ile kurduğu temaslar kendisini
etkilemiş ve ülkemize hayran kalmasına neden olmuştur. Cumhuriyet ilan
edilmeden kısa süre önce, Aralov ülkesine geri çağırılmıştır. Stalin’in kitlesel
baskıları sırasında görevden alınarak toplama kampına gönderilir, kampta üç yıl
kalır, II. Dünya Savaşı’na gönüllü olarak katılır. Savaş sonrası anılarını kaleme alır.
Yazdığı eserler arsında Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları (1922-1923) adlı
çalışması de yer almaktadır. Türk-Sovyet ilişkilerinin en yoğun yaşandığı dönemde
bu ilişkilerin gelişmesinde katkıda bulunan diplomat, kültürel açıdan da karşılıklı
temasların zenginleşmesini sağlamıştır. Adı geçen anılarında da söz ettiği gibi
Ankara Sovyet Elçiliğinde ‘‘ünlü Rus ressam sanatçısı Y.Y. Lansere’’7 bir süre misafir
olarak bulunmuştur.
1917 İhtilâli’ne kadar Peterburg’da yaşayan ve önemli bir sanat derneği olan Mir
iskusstva (Sanat Dünyası) üyesi olan Yevgeniy Yevgenyeviç Lansere (1875-1946),
1920-1934 yılları arasında Tiflis’te Sanatlar Akademisi’nde çalışmalarını
sürdürmektedir. Y.Y. Lansere, resim sanatına ve sanat ile edebiyata ilgi ve
yeteneğini yetiştiği aile ortamından alır.
Ressam N.L. Benua’nın torunu ve
4 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. G. Uzelli, XVIII.-XIX. Yüzyıllarda Rus Resim Sanatı, Çantay,
İst.2002.
5 Bu konuda bkz. S.İ. Avralov, Bir Diplomatın Anıları 1922-1923 (çev. H. Ali Ediz), 2017, s. 23.; S.
Yüceer, Milli Mücadele Yıllarında Ankara-Moskova İlişkileri, Ekin, 1997, s. 125.
6 S. Yüceer, Milli Mücadele Yıllarında Ankara-Moskova İlişkileri, Ekin, 1997, s. 242.
7 S.İ. Avralov, a.g.e., s.71.
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heykeltıraş Y.A. Lansere’nin oğlu olan Yevgeni Yevgeniyeviç, Peterburg Güzel
Sanatlar Okulu’nda eğitim aldıktan sonra (1892-1895), Paris’te Kolarossi ve Jüliene
Resim Okullarında eğitimine devam etmiştir.
Ankara’da Sovyet elçiliğinde görevli N.D. Romanov’ un önerisi ve resmi diplomatik
temsilcisi S.İ. Aralov’un daveti üzerine Yevgeniy Lansere 1922 yılının Mayıs ayında
Tiflis’ten Ankara’ya gitmek üzere yola çıkar. Yolculuktan yaklaşık 10 gün önce, 19
Mayıs’ta yakın akrabası olan ressam A.N. Benua’ya yazdığı bir mektubunda
‘‘sanırım Peterburg’da da hayat tıpkı buradaki gibi can sıkıcıdır, bu nedenle hiç
olmazsa gözlerime şenlik veren mutluluklara veda etmek istemiyorum’’8, der ve
Türkiye seyahatine çıkar.
Lansere her yaptığı seyahatte olduğu gibi yolculuk boyunca hem siyah kalem
çizimleri yapar, hem de düzenli olarak notlar tutmaktadır. Ressam’ın 1885, 1888,
1889, 1892-1904, 1910, 1914-1915 (ilk Türkiye gezisi), 1920-1946 yıllarında yaptığı
geziler sırasında tuttuğu günlük notları günümüze kadar ulaşmıştır. Türkiye
seyahati esnasında da tutmuş olduğu notlarından, 150 adet suluboya, guasch,
mürekkep ile çalışılan resimlerden oluşan 4 küçük ve 3 büyük resim defterlerinden
bu yolculuk hakkında oldukça önemli ve kapsamlı bilgi edinmiş oluyoruz. Böylece,
30 Mayıs 1922 tarihinde Tiflis’ten trenle yola çıkan Lansere 3 Haziran’da Batum’dan
Trabzon, Hoppa, Rize, Samsun limanlarına uğrayan bir gemi ile İnebolu’ya doğru
yol alır. Bir ressam olarak sahil ve dağ manzaraları dikkatini çeker ve hemen
çizimlerini yapar, ayrıca Trabzon’u çevreleyen fındık ormanlarını da anlatır.
Batum’dan yola çıktıktan bir gün sonra gemi Samsun limanına ulaşır. Lansere bu
limanda Amerikan ordusuna ait bir torpido gemisi gördüklerini ifade eder.
Samsun’dayken geminin kaptanına Türk yetkililer tarafından İnebolu’dan Samsun’a
doğru bir Yunan savaş gemisinin seyrettiği haberi verilir. Rus gemisinin kaptanı
kıyıdan ayrılma kararı alır. Ressam ve gemidekiler Yunan savaş gemisinin Samsun’u
yaylım ateşine tuttuğunu ve bu nedenle şehir içinde yangın çıktığına tanık olurlar.
Yolculuğun dördüncü gününde gemi İnebolu’ya ulaşır ve Y. Lansere ile kendisine
eşlik eden arkadaşı karaya inip buradan Ankara’ya devam etme kararı alırlar.
Ressam notlarında İnebolu halkının Yunan savaş gemisinin gelişinden duyduğu
endişeyi dile getirir. 7 Haziran 1922 tarihli resimden ve notlarından da anlaşıldığı
gibi savaş korkusuna kapılan İnebolu halkı sahilde stoklanan mal ve eşyaları şehir
içine taşır, tekne ve sandallar da kızaklarla çekilerek sahilden uzaklaştırılır.
Y. Lansere Ankara’ya gitmek üzere arabayla yolculuk yapar. İlk edindiği izlemimler
oldukça olumludur. Ülkedeki insanların işgalcilere karşı büyük bir mücadele
vermelerine rağmen, onları umutlu gördüğünü dile getirirken, yolculukla ilgili çok
ayrıntılı bilgi de verir:
‘‘Mutlu bir ülke, zengin ve güzel; etrafta yerleşim yerleri görülür, geçtiğimiz yol
oldukça kalabalıktı. <…˃ Yol boyunca sıkça askeri teçhizat yüklü at arabalarıyla
karşılaşıyoruz ˂…˃, konvoyun başındaki arabada denklere tutturulmuş üzerine
yarım ay işlenmiş kırmızı bayrak dalgalanıyordu.’’9

8
9

http://www.russiskusstvo.ru/books/old/a65/(02.10. 2017)
Y.Y. Lansere, Leto v Angore, Leningrad, 1924, s. 12.
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Yol boyunca birçok konvoy ve kervan görürler, ancak ressamın da belirttiği gibi,
‘‘asla bizi kızgın gözlerle, haykırışlarla, taş ve sopayla karşılayan ve uğurlayanlar
olmadığı gibi, tam aksine asla kötülük ve kıskaçlık beslemeyen, açık, sade bakışlarla
karşılaştık. ’’10 Bilindiği üzere Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele
sırasında İnebolu üzerinden İstanbul'dan Ankara'ya yapılan malzeme ve insan
naklinde Çankırı önemli bir aracı merkez rolünü oynamıştır. Lansere’nin bu konuda
gözlemleri aslında İnebolu’dan Ankara’ya giden yolun önemini bir kez da
vurgulamaktadır. Bu bilgiler mutlak bir biçimde yeni göreve başlayan Sovyet
Rusya’sı elçilik temsilcisi Semyon İvanoviç Aralov için büyük bir önem taşımaktadır.
Ressamın günlük notlarında Kastamonu, Ilgaz dağı geçitleri, Çankırı ve çevresindeki
dağ ve tepelere, ovalara, nehir boyunca gördüğü deve kervanları gibi İç
Anadolu’nun tüm coğrafi özelliklerine yer verilmektedir. Gördüğü manzaralar
karşısında kayıtsız kalamayan Lansere, ‘‘Eski dönemleri anımsatan bir tablodur
bu!’’11, der.
3. Y.Y. Lansere’nin Ankara Ziyareti ve İzlenimleri
Lansere’nin tuttuğu notlar ve yaptığı resim çalışmalarından da anlaşıldığı üzere
ziyaretinin ilk aşamasında antik ve Bizans dönemlerine, Selçuk tarihine ilgi duyan
ressamın, zamanla ‘‘Avrupai tarzını’’ henüz benimsememiş olan, ova ve tepelere
farklı bir mimari tarzda kondurulmuş taşra kasabalarından, kendine özgün bir
mimariye sahip evlerden de oldukça etkilendiğini görürüz.
Ressam günlüğüne şu sözlerle devam eder:
‘‘Tarih başka ülkelere geçip gitmiştir çoktan, buralarda ise tarihin sayfaları tam
ortada açık kalmıştır. Kimler geçmedi ki bu topraklardan; Mısırlılar, Asurlular,
Persler, Büyük İskender, on binlerce askeriyle Ksenofont, <…˃, Antonius’’.12
Notlarında da belirttiği gibi Türkiye’ye ilk ziyaretini 1914-1915 yıllarının kış
aylarında, yer belirtmemiş olsa da, büyük olasılıkla Sarıkamış Harekâtı sırasında Rus
askerlerine eşlik etmiştir.13 Gerçekleştirmekte olduğu bu ikinci ziyaretine önceden
ülke hakkında geniş bilgi edinerek hazırlandığı anlaşılır. Bu nedenle Türk
şehirlerinin daha XVII. yüzyılda önemli bir yükseliş gösterdiklerini açıklayarak,
‘‘Ankara’da 3000 fıskiye, 200 hamam, 76 cami, 180 erkek çocuklar için okul, birçok
saray, köşk ve pazar yerinin’’14 olduğu açıklamasını yapar.
Ankara’da geçirdiği ilk günlerinde yine Bizans ve Roma, bazen de Selçuklu
dönemlerine ait olan tarihi ve arkeolojik kalıntılara kendini kaptırıp ilgi gösterdiği
anlaşılır. Ancak kendisinin de belirttiği gibi, ‘‘geçmiş dönemlere’’ duyduğu bu ilgi
çok uzun sürmez, Ankara’nın yerlisinde olduğu gibi, Lansere de bu görüntülere
alışır ve her geçen gün Ankara’nın günlük hayatı ona daha çekici gelmeye başlar.
Ressam’ın deyişiyle ‘‘üst katları kıvrımlı sokaklara eğilmiş evleriyle, tokmaklı
kapılarıyla, sütunlu çardak altında saklı kuyularıyla adeta Orta Çağ’dan kalan bir

a.y.
a.g.e., s.14.
12 a.y.
13 Bu konuda bkz. İ. Kemaloğlu, Rusların Gözüyle Türkler, Kaktüs Yay., İstanbul, 2015, ss. 172173.
14 a.y.
10
11
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havası vardır Ankara’nın. ’’15 Henüz Trabzon Limanı’ndayken geleneksel Türk
evlerinin o özgün mimarisi dikkatini çekmiştir:
‘‘Sokaklar dar ve sıkışık olduğundan <…˃ evlerin giriş kat ve balkonları sokağın
üzerine sarkmıştır. Batıda da genelde durum aynıdır, ancak simetri ve biçimliliğe
Orta Çağ’dan başlayarak daha büyük bir özen gösterilmektedir.’’16 Ancak ressam
‘‘ahşap işleri, ahşap oymalar, korniş ve tavanlarda gördüğü işçiliğin mükemmel
olduğunu’’17 da vurgular. Hat sanatının estetiğini ve hat ustalarının yaratıcılığını da
övgü dolu sözlerle anlatır.
Y. Lansere’nin Ankara’da esnaf çarşısında gördüğü yün tarama işlerinden, yine
burada kervan yolculuklarına hazırlan eyerlerden, silah dökümhanelerinden, gümüş
takunya ve dokuma atölyelerini de anlatmış ve resmetmiş olması bu dönemde,
Ankara halkının geçim kaynakları konusunda bize bilgi vermektedir. Bunların yanı
sıra ressam Türk halkının çalışma azmini övgüyle vurgularken ‘‘cuma günleri de
çalışmaların devam ettiğini’’18 belirtir. Ancak ‘‘ Timurlenk’ten bu yana düşman
saldırısına neredeyse hiç uğramamış olan bu şehirde sevimli süs eşyalarına, süslü
mobilyalara, lüks binalara rastlamak neredeyse olanaksızdır, her şey çok sade ve
masrafsızdır .’’19
Toplantıların, tartışmaların yapılmadığını, dernek ve kulüplerin burada olmadığını,
son sinema yerinin ise yangında yok olduğunu açıklayan ressam, ‘‘Avrupai tarzda
bir toplumsal yaşamın’’ henüz Ankara’ya yerleşmediği sonucuna varır.20 Adeta köy
sessizliğinin hâkim oldu bu şehirde, Lansere’yi hayrete düşüren olay, sinema ve
tiyatro gösterilerinin gece saat 10,11 gibi geç bir saate başlayıp gece yarısı bitmesidir.
Kadınların bu tür sosyal etkinliklerde yer almamaları da onu şaşırtmıştır.
Lansere’nin Ankara’nın o sıcak, sade, huzurlu ve hala yeni çağın o yoğun gidişatına
ayak uydurmamış olan havasından çok etkilendiği anlaşılır. Ayrıca Rusya’da XIX.
yüzyılın 90-lı yıllarında yayılmaya başlayan sembolizm (simgecilik) akımı, bu akımın
yeni estetik arayışlarının XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Sovyet dönemi edebiyatını ve
sanatını da etkilemiş olması ve bu alanlarda bir Gümüş Çağ’ın yaşanmasına neden
olur. Sembolizmin etkilerini Lansere’in hem resimlerinde, hem de günlüğünde
görmek olasıdır. Ankara tasvirlerinde sıkça kullandığı imgeler adı geçen akımın bir
örneğidir. ‘‘Bu sakin ülkede ve bu sessiz şehirde alacakaranlığın çok özel bir güzelliği
vardır’’21, der ressam ve devam eder ‘‘karanlık birden çöküveriyor, pencerelerde arka
arkaya yanmaya başlayan ışıklar, ortaya çıkan yepyeni, sevimli gölgeler < …˃.
Birbirine bağlayan sokaklar <…˃ ve beklemediğim bir anda önüme çıkan kalabalık
çayhaneler.’’22

a.g.e., s.16.
a.g.e., s.18.
16 a.g.e., s.26.
17 a.y.
18 a.g.e., s.18.
19 a.y.
20 a.y.
21 a.g.e., 22.
22 a.y.
15
16
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Lansere resimlerinde olduğu gibi notlarında da çayhanelerde çay içme geleneğini,
çayhane ziyaretçilerini en ince ayrıntılarıyla tasvir eder, nargile köşesinden ve Türk
kahvesi ikramının özelliğinden de söz ederek, şöyle bir sonuca varır: ‘‘Çayhanelerde
bu ufacık masaların etrafında Türk geleneklerinin sade ve içtenlikli eşitliğini
görürsünüz: köylü ve paşa yan yana otururlar.’’23
Lansere’nin Ankara’da Bir Yaz 192224 adlı notlarını ve yaptığı resim çalışmalarını da
ilginç kılan başka bir özellik, Ankara, Karadeniz ve Anadolu bölgelerinde
gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra Köşk’te Mustafa Kemal Paşa, Meclis-i Mebusan
üyeleri, Halide Edip Adıvar ile yaptığı görüşmelini kaleme almış olmasıdır. Adı
geçen çalışmasında ressam, Sovyet Rusya’sı Büyükelçisiyle birlikte Mustafa Kemal
Paşa’yı Köşk’te ziyaret ettiklerini anlatır. Köşkün şehrin dışında bir tepede
olduğunu, ayrıntılı olarak konutun konumuna ve geçmişine dair bilgi verir, Kemal
Paşa tarafından bu köşkün orduya tahsis edildiğini ve ordunun kendi komutanlarına
onu layık gördüğünü de notlarına ekler. 25 Daha sonra kabul törenini anlatır:
‘‘Köşk’e daha çok mesafe olmasına rağmen paşanın kendi muhafız alayında yer alan
süvariler ve nöbet tutan askerler karşımıza çıkmaya başladı. <… ˃ Ankara’nın
sevdiği ve gurur duyduğu Lazlar, hepsi siyah kıyafetler giymişti, başlarında siyah
sarıklar vardı, cepleri bol olan, deriden silahlıklarla kuşanmışlardı, bu savaşçı
görüntüleri ile herkesi büyülüyorlardı.’’26
Sovyet Rusya’sı Büyükelçisi (S.İ. Aralov) ve Lansere’yi yaverler karşılar ve
Atatürk’ün makam odasına kadar onlara eşlik ederler. Bekleme odasında konuklara
kahve ikram edilir, burada ressam dikkatlice etrafı inceler ve izlenimlerini şu şekilde
aktarır:
‘‘Duvarlarda Köşk sahibinin hem fotoğraf makinesi ile çekilmiş resimleri, hem de
resmedilmiş porteleri vardı, Kemal (Paşa) I Dünya Savaşı döneminde onları
savunduğu için Çanakkale boğazının büyük bir haritası da yer almaktaydı.’’27
Mustafa Kemal Paşa’yı ressam şu sözlerle anlatır:
‘‘Paşa orta boylu, yaklaşık 45 yaşlarında, resmi kıyafet giymiş, duruşu tam bir askere
yakışır gibiydi. Selanik doğumluydu, az sonra bahçede, büyük çardağın altında
portresini çizerken Slav ırkıyla bir benzerlik yakalamaya çalıştım; sarışın, yüz hatları
çok belirgin değildi, gözleri ise gri, sert ve dik bakışları vardı.’’28
Ressamın bu sözlerinden de anlaşıldığı gibi, Mustafa Kemal Paşa’ya duyduğu
hayranlık, Rusların yüzyıllar boyunca Türklere karşı olan ön yargıların kırılmasına
neden olur, dahası kendileriyle, Slav ırkıyla bir benzerlik bulma çabaları da bu
hayranlığının bir parçasıdır. Mustafa Kemal Paşa’yı her yönüyle inceleyen ressam,
onun konuşma yeteneğinden de söz eder ve Mecliste sıkça köy halkına seslendiğini

a.g.e., 23.
Y.Y. Lansere’nin çalışmasının Rusça Leto v Angore/ Risunki i zametki iz dnevnika poezdki v
Anatoliyu letom 1922 olan başlığı tarafımdan Türkçeye Ankara’da Bir Yaz 1922 olarak
çevrilmiştir.
25 Y.Y. Lansere, a.g.e., 29.
26 a.g.e., s. 30.
27 a.y.
28 a.y.
23
24
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belirtir: ‘‘Türk toprağının sahibi-Türk köylüsüdür.’’29 Atatürk’ün bu konuşmaları
dönemin Sovyet iktidarı için de önemlidir, köy halkına karşı Rusya’da da aynı tutum
ve durum geçerliydi. Mustafa Kemal Paşa’ya karşı Türk halkının büyük bir saygı ve
itibar ile yaklaştığını da notlarında belirtir.
Milli Mücadele konusunu sıkça kaleme alan Lansere, bir yandan da savaşın en
‘‘önemli kahramanları’’ arasında köy kadınlarının olduğunu vurgular. Ressam,
‘‘onlar sıradan öküz arabalarıyla çok zor yollardan cepheye yardım yetiştirmek için
büyük hizmet verdiler’’30, der.
Meclis-i Mebusan üyesi Tunalı Hilmi beyle yaptığı görüşmeyi notlarına ekleyen
ressam, onu resmettiği sırada kendisiyle paylaştığı bir anıyı da kaleme alır. Tunalı
Hilmi beyin odasındaki silahı fark eden Lansere, kendisinin bu denli tedbirli
olmasının nedenini sorar. Hilmi bey, Yunanlı askerlerin Ankara’ya çok yakın
geldiklerini ve o çok sıkıntılı, endişeli geceleri anlatır. Böylesi sıkıntılı bir gecede
Hilmi Tunalı, zaferle sonuçlanacak bir çatışmayı anlatan dizeleri şiire döker ve
Kemal Paşa’ya gönderir. Ertesi gün çok önemli bir zafer kazanılır, Kemal Paşa şaire
savaş ganimetlerinden biri olan odadaki bu silahı onu hediye eder.
Başka önemli bir görüşme de Halide Edip Adıvar ile gerçekleşir. Y. Lansere’nin de
belirttiği gibi Büyükelçi S.İ. Aralov’un önerisi üzerine, ‘‘çok önemli bir yazar,
Avrupai eğitim almış, ancak şimdi Milli Mücadele’nin en gayretli savunucusu olan
Halide hanımın resmini’’31 çizmek üzere kendisiyle görüşür. Çalışmasında Halide
hanımı, Arapça ve Farsça konuşma kalıpları ile ağırlaştırılmış geleneksel edebi
dilden uzaklaşan, yalın bir Türkçe kullanan roman yazarı olarak tanıtır. Bu yazar
hanımla çok kolay iletişim kurduğunu anlatan ressam, onun aslında orduda çavuş
rütbesine sahip olduğunu da açıklar. Halide hanımın eşi Meclis-i Mebusan ikinci
başkanı Adnan beyle şehir dışında bir konakta oturduklarını anlatan ressam, evlerini
de ziyaret eder. Evlerinde ortamın sade, ancak kitapların, minyatürlerin ve tabloların
bol olduğu bir düzenden söz eder. Böylece ressamın her ortamdan bir evin tasvirini
yaptığı anlaşılır.
Lansere’nin günlüğünde belirttiği gibi, Sefaret binasında Milli Mücadele’nin başka
bir kadın kahramanıyla karşılaşır. Bu kadından çavuş Fatma olarak söz eden ressam,
ona eşlik eden iki askerle birlikte Sefaret’e kendisini anlatan bir sinema filminin
gösterisine davetiye vermek için geldiğini açıklar. Ressam, Kurtuluş savaşının en
önemli simgelerinden, “Kara Fatma” lakaplı Fatma Seher’i hem anlatır, hem de
resmeder.
Lansere Sefaret’e yapılan başka ilginç ziyaretleri de kaleme alır. Ankara’ya gelişinin
daha ilk günlerinde Büyükelçiliğe sıradan olmayan konukların geldiğini fark eder.
Bu kişilerin, ‘‘üzerlerinde sarkan bol gömlekleri, kasketleri, uzun deri çizmeleri ve
heybetli sakalları ile Rus köylüsünden bir farkı olmadığını düşünse de, onların bu
topraklarda yaşayan Ruslar olduğu anlaşılır. Aralarında ‘‘bir kısmı eski Rus
geleneklerine uygun, diğer kısmı ise tamamen Doğu tarzında’’32 olan farklı
kıyafetiyle bir kadın dikkatini çeker. II. Ekaterina döneminden bu yana, ülkeleri
a.g.e., s.32.
a.g.e., s. 32-33.
31 a.g.e., s.34.
32 a.g.e., s.50.
29
30
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Rusya’dan 100 yıla aşkın bir süre ayrı kalan bu ‘‘nekrasov-topluluğunu’’33 araştırmak
Lansere’ye göre bir etnografya uzmanı için oldukça yararlı olacaktır. Konuştukları
dilde zamanla gerçekleşen değişiklikleri de fark eden ressam, bu Rus topluluğun
Türkiye’ye nasıl gelip yerleştiği konusunda bilgi verir:
‘‘Don Nehri kıyılardan iki kola ayrılarak gelmişlerdir, biri doğrudan gelirken, diğeri
ilk olarak Romanya’da kalır, daha sonra Türkiye’ye gelir ve iki kol birleşir. İlk olarak
Beyşehir’e yakın bir adaya yerleştirilmişlerdir, şimdi ise Akşehir’e iki saat uzaklıkta
düz bir ovada yaşamaktadırlar <…˃ Geçim kaynakları buğday, yulaf, arpa.
Kendilerine ait toprakları vardır. Türklerden daha iyi yaşamları olmasına rağmen
Rusya’ya dönmek isterler. 1914 yılında bir kısmı Rusya’ya geri dönmüştür. ’’ 34
Ankara ziyaretinin son günlerinde Lansere Ankara’da kurulan panayırı ziyaret
ederek ayrıntılı bir şekilde halk eğlencelerini anlatır. Günlüğünden bir ağustos günü
Rus Sefaretinde yangın çıktığını, itfaiyenin yetişip yangını söndürdüğünü öreniriz.
26 Ağustos tarihinden itibaren cephede bir hareketliliğin başladığını açıklayan
ressam, 27 Ağustos tarihinde ise farklı bir olaya tanıklık eder. Samsun’dan kendi
deyişiyle ‘‘aeroplanlar’’ (uçaklar) gelmiştir, Ankara’da ilk kez onları gördüğünü
açıklayan Lansere, sıkça ‘zafer’ sözcüğünün telâfuz edildiğini de vurgular.
9 Eylül 1922’de Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusu Yunan işgali altındaki
İzmir'e iner ve bu şehrin kurtuluşu gerçekleşir. Ankara’da İzmir’in kurtuluşu ile ilgili
haber alınır alınmaz 2 gün boyunca kutlamalar düzenlenir. Bu kutlamalara ve halk
eğlencelerine Sefaret çalışanları da katılır ve özel bir tribünden izlerler.
16 Eylül tarihinde, Ankara’da geçirdiği üç aylık süre sonrasında Lansere, ‘‘yaylı’’ bir
at arabasıyla dönüş yoluna çıkar. Dönüşte de aynı güzergâh izlenir. Ressam, çok iyi
tanıdığı Kafkas geçitleri ve yolları ile Ilgaz geçitlerini karşılaştırır ve buradaki
yolcuların sakinliğini ve güvende olduklarını notlarına ekler. Ancak çok kısa süre
sonra içinde yer aldıkları posta konvoyu, asker kıyafeti giymiş iki eşkıyanın
saldırısına uğramıştır. Zarar almadan kurtulduklarını anlatan ressam, bu saldırı
sırasında en çok ‘‘etüd ve resim çalışmalarının bulunduğu defterler için’’35
endişelenmiştir. Ekim ayının bir haftası da Trabzon’da geçiren ressam burada Sovyet
Rusya Konsolosu ‘‘yoldaş Trabun’’36 tarafından kabul edildiğini bildirir.
Trabzon’dan yine deniz yoluyla ülkesine geri dönmüştür.
4. Sonuç
Y. Lansere çalışmasının 5-6 sayfalık ‘‘Günümüz Türkiye’si Tarihinden /1918-1922
Yıllarının Siyasi ve Savaş Olayları hakkında Kısa Bilgiler’’ (K İstorii Sovremennoy
Turtsii) başlığını taşıyan son bölümünde, ülke coğrafyasından en önemli bilgileri
verdikten sonra alt başlıktan da anlaşıldığı üzere Milli Mücadele yıllarının bir özetini
verir.
Türkiye seyahati esnasında ressamın yapmış olduğu 150 adet suluboya, guasch,
mürekkep ile çalışılan resimlerden oluşan 4 küçük ve 3 büyük resim defterleri
ülkesine hemen döndükten 1 ay sonra, Komünist Partisi’nin IV Olağan Kongre’sinde
a.y.
a.g.e., s. 50-51.
35 a.g.e., s. 64.
36 a.g.e., s.72.
33
34
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6 Ekim 1922 tarihinde Kremlin Sarayı’nda sergilenmiştir. Yine aynı yılın son
günlerinde ise bu sergi Peterburg’da da açılır. Dönemin önde gelen ressamlarından
olan V.D Falileyev’in (1879-1950) teklifi üzerine 1923 yılında Gosizdat (devlet
tekelinde olan yayınevi) tarafından Y.Y. Lansere’nin 20 adet otomatik renkli litografi
tekniğiyle hazırlanmış bir albümü basılır. Adı geçen albümün taslak çalışmaları
bugün Rus Devlet Müzesi’nde sergilenmektedir. Ressam aynı resimlerin siyah-beyaz
maketlerini 1925 yılında hazırlamış ve üzerinde inceleme yapmış olduğumuz kitaba
dâhil etmiştir.
Y. Lansere’nin 62 adet siyah-beyaz resimlerle donatılmış Ankara’da Bir Yaz 1922 adlı
çalışmasının ilk sayfasında Mustafa Kemal Paşa’nın portesi yer almaktadır. Bu
portenin çalışmanın ilk sayfalarında yer almış olması yine bir simgesel işarettir.
Ankara için önemli olduğu kadar Türkiye için de önemli olan ‘‘1922 yılın yazı’’
Sovyet elçileri ve aydınları için Atatürk ile bağlantılıdır.
Yaptığı bu gezi ve özenli bir çalışma olarak ilgi gören Ankara’da Bir Yaz 1922 adlı
eseriyle Yevgeni Lansere, Rusya’nın Türkiye’de ilk Sovyet kültür elçisi unvanını hak
etmiştir.
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EKLER

Ek 1. Lansere. Halide Edip Adıvar (kara kalem),1922.
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Ek 2. Lansere. Ankara’da esnaf çarşısı (1922).
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

DEVAM ETTİRME VE UYARLAMA DÜZLEMİNDE SOVYET
RUSYA’DAN TÜRK EDEBİYATINA TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK:
TÜRK TOPLUMCU GERÇEKÇİLİĞİNİN FELSEFÎ TEMELLERİ
A HME T DE M İR *

Toplumcu gerçekçilik, gerçekçiliğin 20. yüzyılda kazandığı görünümlerden biridir.
Felsefesini ve estetik dayanağını Marksizm’den alan toplumcu gerçekçilik,
Marksizm’le olan bağından dolayı hem siyasal/ideolojik bir duruşun ifadesidir hem
de bir sanat kuramıdır.
Toplumcu gerçekçiliğin ana vatanı Sovyet Rusya'dır. On dokuzuncu yüzyıl sosyalist
sanatı, kimi zaman çekimser, kimi zaman çelişkili olarak önce Almanya’da, sonra da
öteki Avrupa ülkelerinde ortaya çıkar. Ancak toplumcu gerçekçilik bir yazın kuramı
olarak Rusya’da kök salar ve gelişim gösterir. Toplumcu gerçekçi kuram, Sovyet
Rusya’yla özdeştir, demek hiç şüphesiz doğru bir yargıdır (Kagan, 1976, ss. 88-90).
Ekim Devrimi (1917)’nin Rusya’da sosyal, siyasal, kültürel yaşama etkisi kadar
edebiyata da etkisi büyük olur. Ekim Devrimi’nden sonra siyasal iktidarın, sosyalist
dünya görüşünün, komünizmin sözcüsü ve savunucusu bir edebiyat için hız verilir ve
bu edebiyatın temel ilkeleri kuramsal çerçevede ve edebî eserler üzerinden inşa edilir.
‘Toplumcu gerçekçilik’ adını alan bu edebiyatın temel ilkeleri 1934’te, Sovyet Yazarları
Birinci Kongresi’nde resmî olarak kabul edilir.
Toplumcu gerçekçilik üç tarihsel dönem içinde ele alınabilir: 1. Toplumcu
gerçekçiliğin ön tarihi (1930’lar öncesi), 2. Toplumcu gerçekçiliğin oluşması (1930’lar),
3. Toplumcu gerçekçiliğin gelişmesi (1930’lar sonrası) (Çalışlar, 1986, ss. 190-193).
Toplumcu gerçekçiliğin bir kavram olarak ortaya atılışı 1932 yılına rastlar. Toplumcu
gerçekçilik, ‘sosyalist realizm (socialist realism)’ adıyla terim olarak ilk Ivan Gronsky
tarafından 23 Mayıs 1932’de Literaturnaya Gazeta adlı edebiyat gazetesinde kullanılır
(Booker, 2015, s. 302; Kurtuluş, 1996, s. 52; Morris, 2005, s. 90; Rappaport, 1999, s. 248).
Kavram, daha sonra Valerii Kirpotin tarafından bir yazıda kullanılır, 1933’te
“Toplumcu Gerçekçilik Üstüne” adlı yazısıyla da Maksim Gorki tarafından ele alınır.
1934’te de Birinci Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi’ne sunularak edebiyat kuramı ve
eleştirisinin temel yöntemi olarak kabul edilir. 1930’lar sonrasında ise toplumcu
gerçekçilik temel ilkelerini yerleştirmeye başlar ve Sovyetler Birliği’nde devletin resmi
görüşünü yansıtan bir sanat kuramı olur (Çalışlar, 1986, ss. 190-193).

*
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Toplumcu gerçekçilik, 1920’lerin sonunda Sovyet Rusya’dakiyle eş zamanlı olarak
Türk edebiyatında da etkisini gösterir, 1930’larda etki alanını genişleterek hız kazanır
ve 1980’lere kadar Türk edebiyatına yön veren edebî çizgilerden biri olur. Nazım
Hikmet, Attila İlhan, Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal
Tahir, Fakir Baykurt gibi pek çok isim, bir taraftan toplumcu gerçekçiliği temel
ilkeleriyle devam ettirirken diğer taraftan da Anadolu insanına özgü sosyal, siyasal,
kültürel olgular bağlamında dönüştürür, Türk toplum yaşamının dinamikleriyle
yeniden yorumlar.
Bu bağlamda, çalışmamızda Türk toplumcu gerçekçiliğinin, Sovyet Rusya’dan
yansıyan şekliyle toplumcu gerçekçiliği devam ettirme ve Türk toplum yaşamının
dinamiklerine uyarlama düzleminde gösterdiği felsefî temeller değerlendirilmektedir.
Özçelebi (2008, s. 1256), toplumcu gerçekçiliğin dayandığı temelleri; “olumlu
insan/kahraman/tip,
devrimci
romantizm,
güdümlülük,
sosyalist
taraflılık/partililik/partizanlık,
tarihsel
iyimserlik/geleceğe
güvenmek,
sosyalist/devrimci hümanizm, amaçlılık, ulusallık-ulusalcılık, yurtseverlik, destansı
ve halkçı bir anlatım, biçim-içerik-işlev ve burjuva ideolojisiyle uzlaşmazlık” şeklinde
dikkate sunar. Özçelebi’nin toplumcu gerçekçiliğin temelleri olarak ifade ettiği bu
özellikler; Türk toplumcu gerçekçiliğinin de genel karakteristiğini belirleyen, devam
ettirme ve Türk toplum yaşamının dinamiklerine uyarlama düzleminde gösterdiği
felsefî temellerini oluşturur. Bu bağlamda Türk toplumcu gerçekçiliğinin dayandığı
başlıca felsefî temelleri şöylece sıralamak mümkündür:
1. Toplumcu gerçekçiliğin temelini, bir anlamda Marksizm’in ekonomist yorumu
oluşturur. Gorki’nin önerdiği ve savunduğu devrimci romantizm ve doğal uzantısı
olan olumlu tip kavramı, doğrudan doğruya ekonomizmden kaynaklanmaktadır
(Oktay, 2003, s. 82). Dolayısıyla toplumcu gerçekçilik, felsefesi itibariyle ‘emek’i en
önemli unsur olarak ele alıp işler. Toplumcu gerçekçi yazın, ‘emek’ bağlamında
‘proletarya’ öncelikli emekçi kesimi yapıtlarına taşır, emekçi kesimin sözcülüğünü
yapar. Gorki’nin şu ifadeleri toplumcu gerçekçi edebiyatın ‘emek’e verdiği önemi
vurgulaması açısından önemlidir: “Emeği, kitaplarımızın başkişisi yapmalıyız. Yani
emek süreçleri içinde örgütlenen insanı, ülkemizde çağdaş teknolojinin sağladığı
olanaklarla donanmış ve emeği, daha kolay ve daha üretken yaparak, onu bir sanat
düzeyine çıkarmakta olan örgütlü insanları anlatmalıyız kitaplarımızda.” (Gorki,
1978, s. 81). Türk toplumcu gerçekçiliği de ‘emek’i edebiyatın başkişisi hâline getirir,
emeği şiirselleştirir. Örneğin; Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde (1954) adlı
romanı, ‘emek’in odağa alındığı romanların başında gelir. Romana, ekonomik
düzlemde ‘emek’i önceleyici bir ad verilmesi de bu bakımdan önemlidir. Yalnız şunu
ifade etmek gerekir ki Türk toplumcu gerçekçiliği 1950’lere kadar
toplumsal/ekonomik koşulların getirdiği zorunlulukla ‘emek’i daha çok kırsal
mekânlarda işlerken asıl 1950’lerden sonra kenti ‘emek’ çerçevesinde ve ‘işçi’ sınıfı
odaklı konu edinmeye başlar. Dolayısıyla Sadri Ertem’in Çıkrıklar Durunca (1931)
romanı örnek alınarak denilebilir ki Türk toplumcu gerçekçiliği Cumhuriyet
döneminde bir köy edebiyatının ortaya çıkmasında başlıca etkendir (bk. Kaplan, 1988).
2. Toplumcu gerçekçilik, toplumsal yapıyı diyalektik çerçevede zıtların/karşıt
sınıfların çatışması olarak görür. Temelde proletaryanın/işçi sınıfının kapitalizmle,
burjuvazi ile çatışmasını odağa alır. Burjuva ideolojisiyle uyuşmazlık, çatışıklık
toplumcu gerçekçiliğin temel dayanaklarındandır ve bu bağlamda ‘proletarya’,
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toplumcu gerçekçiliğin esas kitlesini oluşturur. Türk toplumcu gerçekçiliği bu hususta
da yine coğrafyanın gerçekliğine ve toplumsal dinamiklere bağlı kalarak işçi sınıfının
kapitalizmle, burjuvaziyle çatışmasını da işlemek kaydıyla çatışma alanlarını geniş
tutmuş; ezen-ezilen, sömüren-sömürülen ana çerçevesinde işveren/patron-işçi, ağaköylü, şehir eşrafı/burjuvazi-halk, bürokrasi-halk, olumsuz din adamı/sözde dindarhalk çatışması gibi pek çok çatışmayı ekonomik temelli işler. Dolayısıyla Türk
toplumcu gerçekçiliği toplumsal yaşama temelde ekonomik odaklı bakarken diğer
yandan da Anadolu coğrafyasının kendine özgü toplumsal dinamikleri çerçevesinde,
geniş halk kitlelerine yönelik her türlü sömürü aracını gösterme çabası içinde
olmuştur. Bu bağlamda Türk toplumcu gerçekçiliğinde zalim ağa, yoz bürokrat,
olumsuz din adamı/sözde dindar gibi pek çok tiple karşılaşırız. Örneğin; Sadri
Ertem’in Çıkrıklar Durunca (1931)’sında Hoca Seyid Efendi, Orhan Kemal’in Vukuat
Var (1958), Hanımın Çiftliği (1961), Kanlı Topraklar (1963), Yalancı Dünya (1966)’sında
Kabak Hafız, Kemal Tahir’in Köyün Kamburu (1959) romanında Çalık Kerim, Uzun
Hoca, Müderris Hüsamettin Efendi, Fakir Baykurt’un Onuncu Köy’ünde (1961) İmam
Feyzi Efendi, İlhan Tarus’un Yeşilkaya Savcısı (1954)’nda Ferih Dede dini şahsi
çıkarlarına -ki bu şahsi çıkarlar ekonomi esaslıdır- alet ederek geniş halk kitlelerini
sömüren, olumsuz din adamı/sözde dindar tipikliğini temsil eden yalnızca birkaç
örnektir.
Türk toplumcu gerçekçiliğinde, kapitalizmle, burjuvaziyle çatışıklık bağlamında
toplumcu gerçekçiliğin esas kitlesini oluşturan işçi sınıfı, tam bir sınıf imgesiyle daha
çok Nazım Hikmet şiirinde dikkate sunulur. Nazım Hikmet’in Açlık Ordusu Yürüyor
ve Türkiye İşçi Sınıfına Selam (Nazım Hikmet, 2008, ss. 1827-1828) gibi şiirleri işçi
sınıfının kapitalizme karşı direnişini işler. Dolayısıyla Türk toplumcu gerçekçiliği de
kapitalist, ezen, sömürücü sınıfı toplumsal yaşama tuttuğu objektiften yansıtırken
bütün olumsuzluklarıyla ortaya koyar, ona karşı kesin bir tavır sergiler. Kapitalist,
ezen, sömürücü sınıfın mutlu bir azınlık oluşunu yadırgar, eleştirir, reddeder. Ezilen
geniş halk kitlelerinin sözcülüğünü yapar. Dolayısıyla halkçı dünya görüşünün bir
yansıması olarak ve sosyalist/devrimci hümanizmin etkisiyle ezilen geniş halk
kitlelerini anlatırken doğal olarak destansı ve halkçı bir anlatımı tercih eder. Nazım
Hikmet’in Açlık Ordusu Yürüyor şiirindeki “Açlık ordusu yürüyor/yürüyor ekmeğe
doymak için/ete doymak için/kitaba doymak için hürriyete doymak için./Yürüyor
köprüler geçerek kıldan ince kılıçtan keskin/yürüyor demir kapıları yırtıp kale
duvarlarını yıkarak/yürüyor ayakları kan içinde” (Nazım Hikmet, 2008, s. 1827)
dizeleri de Türk toplumcu gerçekçiliğinin sosyalist/devrimci hümanizmini ve esas
aldığı destansı, halkçı anlatımı göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
3. Toplumcu gerçekçiliğin başlıca yönlerinden birisi de sanatta ‘amaçlılık’ı ilke
edinmesidir. Diğer bir ifadeyle toplumcu gerçekçilik ‘güdümlü sanat’ anlayışını, sanat
felsefesinin esası olarak kabul eder. Ahmet Oktay, toplumcu gerçekçiliğin
vazifeci/görevci sanat anlayışıyla edebiyata kapitalist ve sosyalist toplumda olmak
üzere iki işlev yüklediğine; kapitalist toplumda muhalif ve yıkıcı, sosyalist toplumda
ise yandaş ve kurucu olduğuna vurgu yapar (2003, s. XXVİİ). Dolayısıyla Sovyet
Rusya’da toplumcu gerçekçilik sosyalist taraftarlığının yanı sıra ‘partizanlık’ da
göstermiş, Komünist Parti’nin politikasına sözcülük etmiş, rejimin yüceltilmesi ve
koruyuculuğu işini de üstlenmiştir.
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Suçkov’un Gerçekçiliğin Tarihi’ndeki “Toplumcu gerçekçiliğin doğuşu, emekçi
kesimlerin toplumsal biçimde kendinin toplumcu farkındalığında büyük bir
ilerlemeyle bağıntılı olduğu gibi; bir yazardan da, emekçi kesimlerin tarihsel görevinin
tam farkında olmasını öngörür.” (1992, s.147) şeklindeki ifadeleri ile Lunaçarski’nin
“Toplumcu gerçekçi yazar, hep amaca yönelir; kötüyü iyiden ayırır, büyük isteğine
omuz verenlerin (emekçilerin/proletaryanın) hareketini frenleyenleri kocaman
objektifiyle ortaya koyar. Temel bir dönüşüm için yürütülen kavgayla özden ilgidir.”
(1998, s. 84) şeklindeki sözleri toplumcu gerçekçiliğin sanat ve sanatçıya vazife
yüklediği, sanatı görevci saydığı ve dolayısıyla ‘güdümlü sanat’tan yana tavır aldığını
göstermesi bakımından önemlidir. Türk toplumcu gerçekçiliği de güdümlü sanat
anlayışını kendisi için hareket noktası edinmiştir. Türk toplumcu gerçekçiliği için de
iyiyi kötüden ayırma, doğru-bilinç inşa etme, ezilen/sömürülen geniş halk kitlelerine
omuz verme, onların hayatlarını gösterme, sözcülüklerini yapma ve
dünyayı/toplumsal yaşamı değiştirme yönünde etkin bir tavır sergiler. Tük toplumcu
gerçekçiliğinin öncü isimlerinden olan Sadri Ertem’in “Sanat için vazife kabul etmek,
bir inkılâp, bir dava kadrosu içinde yer almak hayatın icaplarındandır.” (1938, s. 29)
sözünü de bu bağlamda değerlendirmek gerekir.
4. Toplumu gerçekçiliğin görevci, güdümlü sanat anlayışı ‘öz’cü eğilimi doğurur.
Toplumcu gerçekçilik, toplumculuğu öncelerken biçim-içerik ikiliği çerçevesindeki
biçim mi öz mü tartışmalarında son kertede ‘öz’ü, içeriği esas alır, biçimi arka plana
iter, biçimin ‘öz’e göre şekillendiğini savunur (Oktay, 2003, s. 20; İlhan, 1983a, s. 39).
Lunaçarski, bu durumu şöyle özetler: “Edebiyat, öteki sanatlardan içeriğinin
biçiminden ağır basmasıyla ayrılır. Sanatsal içerik (yani imgeler halinde ya da
imgelerle bağlı düşünce ve duygular toplamı) her yapıtın belirleyici öğesidir.
Edebiyatta içerik özel bir yer tutar ve kendine uygun bir biçim ister.” (1998, ss. 49-50).
Türk edebiyatında da toplumcu gerçekçilik bağlamındaki tartışmaların bir yönünü
biçim-içerik tartışmaları oluşturur. Türk şiirinde biçimsel denemelerin ve yeniliğin
öncülerinden Nazım Hikmet’in şiirde biçimsel duyarlılıktan taviz vermeksizin şiirin
içeriğini, öz’ünü de önemseyen “(Gerçek şair) aşkı, kendi mutluluğu ve acısıyla
uğraşmaz. Onun şiirlerinde halkının nabzı atmalıdır... Şair başarılı olmak için,
yapıtlarında maddi yaşamı aydınlatmak zorundadır. Gerçek yaşamdan kaçan ve
onunla bağıntısız konuları işleyen kimse, saman gibi anlamsızca yanmaya yargılıdır.”
(Babayev, 1976, ss. 140-141) sözleri, bir yönüyle toplumcu gerçekçi şiirde ‘öz’ün,
içerik’in yerini ve önemini ortaya koyar.
Attila İlhan’ın ‘toplumsal gerçekçilik’ kavramının içini doldururken sanatı yalnız
ideoloji olarak görmenin yanlışlığına vurguyla “Sanatın toplumsal bir görevi, bir
sorumluluğu vardır der demez; sanat bu sorumluluğu, bu görevi sanat kalarak yerine
getirmekle görevlidir demeliyiz. Bu, sanatın toplumsal, yaratıcı ve estetik üç yönlü bir
çaba olmasını deyimler. Toplumsal gerçekçi görüşün ana çizgisidir.” (İlhan, 1983b, s.
125-126) şeklindeki ifadeleri, toplumcu gerçekçiliğin sanatı yalnız ‘öz’den, içerikten
ibaret gören anlayışına bir karşı çıkıştır ve estetik ögelerin ideolojiye, görevci sanata
kurban edilmemesi yönünde bir karşı çıkıştır.
Bu bağlamda, edebi eserde biçim-öz tartışmaları da göz önünde bulundurularak
denilebilir ki genel görünümde Türk toplumcu gerçekçiliği de ‘öz’cü, içerikçi bir
çizgide yapılanmıştır. Bu yapılanış, doğal olarak ‘amaçlılık’ın, görevci edebiyat,
güdümlü sanat anlayışının bir sonucudur.
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5. Toplumcu gerçekçilik, en başından itibaren kendisini ‘devrimci romantizm ve
tarihsel iyimserlik/geleceği kurma’ kavramları üzerinden tanımlamıştır. Lunaçarski,
toplumcu gerçekçilikte yer alan romantizmi şöyle değerlendirir: “Sanatımızın
romantizmle yakınlaşması, gerçekliğin artık onu doyurmamasından ileri gelir. Buna
karşın, gerçeğe doymayan sanatçımız, onu değiştirmek istiyor ve bunu başaracağını
biliyor. Gelecek, biraz dinlenmek ve güçlenmek için, zaman zaman uzaklara gitmeye
girişen ülkenin olacaktır.” (Lunaçarski, 1998, ss. 85-86). Jdanov da tıpkı Gorki ve
Lunaçarski gibi devrimci romantizmin toplumcu gerçekçi sanat için vazgeçilmez bir
öğe olduğu üzerinde önemle durur: “Edebiyatımız romantizme sırt çevirmemelidir,
ama bu yeni tarz bir romantizm olmalıdır, devrimci romantizm, Sovyet edebiyatı
bizim kendi kahramanlarımızı nasıl çizeceğini bilmeli, yarınımıza bakabilmelidir.”
(Moran, 2001, ss. 62). Dolayısıyla devrimci romantizm, geleceğin şimdiden bilinmesi
ve yaşanılan gerçekliğin zorluklarının aşılması, yaşamın ve insan eylemlerinin yalnız
bugünkü haliyle değil, yarın olması gerektiği biçimiyle de ele alınması, ‘an’ın gelece
doğru nasıl evrileceğine dair varsayımlarda bulunma, gerçekliğin durağan olarak
değil de devrimci gelişmesi içinde verilmesi ve dolayısıyla geleceğin de konu edinmesi
hep toplumcu gerçekçiliğin devrimci romantik yönüyledir. Jdanov, toplumcu
gerçeklikteki devrimci romantizmi ve geleceği inşa etmeyi “Her şeyden önce sanat
eserinde hayatı gerçeğe uygun biçimde yansıtabilmek, durağan ve cansız bir biçimde
ya da yalnızca nesnel gerçeklik biçiminde değil de devrimci gelişmesi içinde
yansıtabilmek.” (Jdanov, 1977, s. 18) şeklinde özetler. Dolayısıyla toplumcu
gerçekçiliğin devrimci romantizmle birlikte getirdiği geleceği kurma/geleceği inşa
etme düşüncesi ‘mutlu gelecek düşü’ ile birlikte değerlendirilmelidir. Toplumcu
gerçekçilikte devrimci romantizmi ve ‘geleceği kurma’yı ‘mutlu gelecek düşü’nden
bağımsız düşünemeyiz. Türk toplumcu gerçekçiliğinde de gerçekçiliğin romantizmle
iç içeliği, geleceği kurma düşüncesi, şiir başta olmak üzere pek çok metnin dokusunu
oluşturur. Nazım Hikmet’in Güneşi İçenlerin Türküsü’ndeki “Akın var/güneşe
akın!/Güneşi zaptedeceğiz/güneşin zaptı yakın!” (Nazım Hikmet, 2008: 25-29)
dizelerinde veya İlhan Berk’in toplumcu gerçekçi çizgideki dönemine ait Otuz Sekiz
Pare Köy’ündeki “Siz şanlı halkı memleketin/Sular ki çekilecektir/Elbet çekilecektir
sular/Bütün tarlalar görünecek yeniden/Ekinler çıkacak meydana/Bu paramparça
toprak yeniden gülecektir.” (Berk, 1982, s. 91) dizelerinde beliren, ‘geleceği kurma’ ile
eş giden ‘mutlu gelecek düşü’dür.
6. Toplumcu gerçekçiliğin devrimci romantizmin hemen yanında öne çıkardığı temel
kavramlardan biri de ‘olumlu tip/olumlu kahraman’dır. Gorki: “Edebiyatta asıl
aradığım, her şeyden önce ve her şeyden önemli olarak, ‘güçlü’, ‘eleştirel zekâya sahip
bir kişiliği olan’ bir kahramandı.” (Gorki, 1978, s. 186) derken toplumcu gerçekçilikteki
‘olumlu tip’in özelliklerini sıralar. Toplumcu gerçekçilikte, olumlu tip, politik erdemin
mükemmel bir temsilcisi olarak okurda saygı uyandıracak, okurun gıpta ederek
benzemeye çalışacağı bir örnek olacak; şimdiki durum ile gelecek arasında bir bağ
kurarak sosyalizmin başarılabileceğini gösterecektir. Romanlarda bu tip, kendini
göreve adamış, nefsine hâkim ve güçlü bir kişidir. Halk acı çekmiş, ama kendi başına
çıkar yolu kestirememektedir; eğitime, bir yol göstericiye, bir lidere muhtaçtır. Olumlu
kahraman karşılaştığı türlü güçlükleri yener, yardım etmek istediği insanlar içinde,
düştüğü yalnızlığa katlanarak tarihin kendisine verdiği görevi yerine getirir (Moran,
2001, s. 6). Örneğin Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf (1937)’unda Yusuf’un ‘olumlu
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tip’ olarak temsiliyeti, yalnızca karakterinde toplanan insani özelliklerle değil, aynı
zamanda zulme, kötülüğe başkaldırıda da kendini gösterir. Fakir Baykurt’un Onuncu
Köy (1961)’ünde de idealist bir öğretmen olarak okur karşısına çıkarılan ‘olumlu
kahraman’, köydeki sömürü çevreleriyle olan çatışmada sergilediği tutum ve
davranışlarında anlam bulur.
7. Toplumcu gerçekçilik, yazarın ‘yan tutarlık/taraf tutarlık’ ilkesiyle hareket etmesini
isteyerek sanatı doğru bilinç kazandırma amacının ve ideolojinin/siyasetin emrine
verir. Bu sebeple de toplumcu gerçekçilik siyasal/ideolojik bir söylem çerçevesinde
edebiyata yön veren bir kuramdır. İdeolojik eğilimlerin edebiyata hâkim olması
sonucunda, sanatçı düşüncelerinin taşıyıcısı olan kişiler yaratır, bu kişiler planlanmış
davranışlar sergiler ve sanatçı, kişileri aracılığıyla düşüncelerini ortaya koyar. (…)
Sanatçının eserindeki kişilere dışarıdan bilinç verme isteği ise, iç içe girmiş şu üç
eğilimi açığa vurur gibidir: Ekonomizm, volantarizm ve romantizm (Oktay, 2003, s.
XİX).
Jdanov, Birinci Sovyet Yazarlar Kongresi’ndeki konuşmasında edebiyatın taraf
tutmasını, emekçi sınıfı desteklemesini şu şekilde savunur: “Sovyet edebiyatımız taraf
tutmakla suçlanmaktan korkmaz. Evet, Sovyet edebiyatı taraf tutar, zira bir sınıf
kavgası çağında sınıf edebiyatı olmayan, yan tutmayan tarafsızlık iddiasını sürdüren
bir edebiyat olmaz ve olamaz.” (Moran, 2001, s. 72).
Türk toplumcu gerçekçiliğinin de yaşamsal ilkelerinden birisi ‘yan tutarlık/taraf
tutarlık’tır. Türk edebiyatında da toplumcu gerçekçi eserlerde genel itibariyle ‘yan
tutarlık’ ilkesiyle hareket edilerek kişiler ‘iyiler’ ve kötüler’ şeklinde iki çatışık grup
olarak karşı karşıya getirilir ve ‘iyiler’ olarak dikkate sunulan ezilen/sömürülen
emekçi kesimden, geniş halk kitlelerinden yana açık bir tavır sergilenir. ‘Kötüler’,
okurun nefret ve tiksinme duygularını uyandıracak şekilde en olumsuz özelliklerle
tanıtılırken ‘iyiler’ ise en sempatik ve acınası olaylar/durumlar içerisinde, okurun
beğenisini, merhametini, kısacası olumlu duygularını uyandıracak şekilde tanıtılır.
Dolayısıyla eserin dil ve anlatımının şekillenmesinde ‘yan tutarlık’ın da önemli etkisi
vardır. Bu noktada Sadri Ertem’in Çıkrıklar Durunca (1931) romanını ve Bacayı İndir
Bacayı Kaldır (1928) hikâyesini örnek olarak verebiliriz. Çıkrıklar Durunca’da Anadolu
köylüsünü ezen, sömüren ve kötülüğün temsilcisi konumundaki Sıddıkzâde, ‘yan
tutarlık’ ilkesinin bir sonucu olarak okurun nefretini uyandırıcı çerçevede, tiksinilen
bir ‘mahlûk’ olarak çizilir:
“Köyün hayvanları elden çıktıktan sonra köyün havası bulandı ve gün geçtikçe açlık
bastırdı, açlık bastırdıkça Sıddıkzâde ayak bastığı yere kıtlık getiren geniş gövdeli,
acayip korkunç ve her şeyden çok tehlikeli bir hayvan olarak görülmeye başlandı.”
(Ertem, 2001, s. 13).
8. Türk toplumcu gerçekçiliğinin karakteristiğini ortaya koyan temel kavramlardan
biri de ‘ulusallık-ulusalcılık, yurtseverlik’tir. Sovyet toplumcu gerçekçiliği ‘Rus’
kimliği üzerinden bir yönüyle ‘ulus’ inşasını da sırtlanırken ‘ulusallık-ulusalcılık,
yurtseverlik’i kendisine zemin olarak alır. Türk toplumcu gerçekçiliği için de
‘ulusallık, ulusalcılık ve yurtseverlik’ başlıca dinamiklerdendir. Örneğin Nazım
Hikmet şiirini tam anlamıyla, tüm bileşenleri üzerinden değerlendirebilmek için
‘hümanizm’le eş giden ‘yurtseverlik’i, Anadolu toprağına ve Anadolu insanına
duyulan sonsuz sevgiyi, yüceltilen ‘millet/Türklük’ kavramını da her zaman için elde
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tutmak gerekir. Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye, Memleketimden İnsan Manzaraları, 23
Centlik Askere Dair, Türk Köylüsü, Gençlik Marşı gibi pek çok şiiri, Türk toplumcu
gerçekçiliğinin bu yönünü örneklendirir niteliktedir.
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1917 SOVYET İHTİLALİ VE B. E. AĞAOĞLU’NUN
HATIRALARINDA SOLOVKİ MENFASINDA
TÜRKİSTAN MÜCAHİTLERİ
GENÇ OSMAN GE ÇER *

Bildiriş Gazetesi ve B. E. Ağaoğlu’nun Hatıralarının Yayımlanması
Ülkelerinin bağımsızlığı için çalışan Azerbaycan Türkleri Rusların bu ülkeyi istila
etmelerinden sonra bağımsızlık faaliyetlerini sürdürebilmek için memleketlerini terk
etmek zorunda kaldılar ve çalışmalarını bir nevi muhacerette bulundukları ülkelerde
sürdürdüler. Bunlardan birisi ve en önemlisi elbette İstanbul’dur. Azerbaycanlı
Türklerin faaliyetlerinden biri de gazete ve dergi çıkararak bağımsızlık yolunda
attıkları adımları ve haklı davalarını dünyaya duyurmak olmuştur. Yeni Kafkasya
dergisinin ardından çıkarılmaya başlanan Bildiriş gazetesi de aynı amaçla yola
çıkmıştır. İlk sayısı 7 Ağustos 1930’da çıkarılan Bildiriş, “Haftalık Siyasi Gazete”
ibaresiyle 4 sayfa olarak Latin harfli ve Türkiye Türkçesi ile yayınlanır.
“Azerbaycanlı muhacirlerin Türkiye’de yayınladıkları ilk haftalık siyasi ve sosyaltoplumsal gazete olma özelliği gösteren Bildiriş, Mirza Bala Mehmet-zade
önderliğinde çıkarılmıştır.” (İnce, 2016, s. 546).
Gazete ilk sayısında, çıkarılış amacını ve yayın politikasını şu cümlelerle ifade eder:
“Bildiriş gazetesi, yakın, orta ve uzak şarkta, bilhassa Türk dünyasında cereyan eden
siyasî, millî, harsî ve içtimaî, hareketler hakkında mevsuk malumat vermekle Türk
efkârıumumiyesini tenvire çalışacaktır.” (Bildiriş, 1930, I/1, s. 1).
Bildiriş, Azerbaycan’ın millî bağımsızlık hareketlerine, bu uğurda verilen
mücadelelere ve karşılaşılan güçlüklere dair daha ayrıntılı bilgi ve değerlendirmelere
yer vererek bu şekilde kamuoyu oluşturmak istemiştir. Bu konuda yapılan en dikkat
çekici tefrikalardan biri B. E. Ağaoğlu’nun “Solovki’de Gördüklerim” başlığı ile
yayımlanan hatıralarıdır. Bildiriş gazetesinin 14 Ağustos 1930 ile 13 İkinci Teşrin
(Kasım) 1930 tarihleri arasında 14 bölüm halinde yayımlanan hatıralar, başta Türk
dünyasından Solovki cehennemine sürgün edilen Türklerin ve diğer unsurlara
mensup kişilerin maruz bırakıldıkları insanlık dışı muameleleri edebî bir üslupla
anlatır.
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Azerbaycan’da, B. E. Ağaoğlu ve Diğer “Müsavatçı” Milliyetperverlerin
Tutuklanması
B. E. Ağaoğlu, “Solovki’de Gördüklerim…” başlıklı hatırasına, Azerbaycan’ın Ruslar
tarafından istilasını ve bu istilanın Azerbaycan’da uyandırdığı tepkiyi; “Kara Rus”
kâbusundan yenice halâs olmuş genç Cumhuriyetimizin üzerine çöken “Kızıl Rus”
kâbusunu bütün Azerbaycan derin bir nefretle karşıladı.” cümleleriyle başlar
(Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/2, s. 3). Azerbaycan’ın her tarafında “kızıl emperyalizme”
karşı silahlı isyanlar baş gösterir. Karabağ, Şeki, Zakatal, Kürdemir, Selyan ve
Lenkeran kan ve ateş içerisinde kalır. En şanlı mücadele Gence’de kendisini gösterir.
Bolşevik Rus ÇEKA’sı her tarafta ölüm saçmaktadır. Bolşeviklerin kanlı terörüne
rağmen Azerbaycanlı gençler “Müsavat” etrafında birleşerek gizli teşkilatlar
kurmaya başlarlar. 1923 yılında “Müsavat”a üye olan gençlerden bir grup, “ÇEKA”1
tarafından açığa çıkarılmış ve başta talebeler olmak üzere, pek çok kişi
tutuklanmıştır. B. E. Ağaoğlu; “Bu grubun ÇEKA’da maruz kaldığı mezalimi tasvir
etmeye hiçbir kalem muktedir olamaz.” diyor (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/2, s. 3). Ağır
işkencelere tabi tutulan gençler bu şartlara dayanamazlar ve açlık grevi başlatırlar.
Bu hadiseden sonra tutukluların bir kısmı Rusya hapishanelerine, büyük bir kısmı da
kuzeyin buzlu denizinde bulunan Solovki’ye sürülürler. Solovki menfasına
gönderilenler arasında B. E. Ağaoğlu da vardır.
Solovki’ye Giden Yolda İlk Adım Bakü Hapishanesi
1925 yılının Nisan’ından Eylülüne kadar tutuklamalar artmıştır. Bu tutuklamaların
ardından Ağaoğlu “Bu suretle bizim “Solovki”ye kademe olarak “ÇEKA” hayatımız
başlamıştı.” diyor. Tutuklulara burada “Bodrum hayatı, karanlık, rutubetli, ufunetli
zindanlarda günlerce ışıktan, havadan ve yemekten, hatta sudan bile mahrum bir
cehennem hayatı” yaşatılır. Burada mahkûmlara demir çubukların acısına dayanma
gücü veren ve ortaçağ mengenelerine ve daha başka ağır işkencelere tahammül
ettiren tek şey “Yeni Kafkasya” dergisini okumak olmuştur. Çekistlerin insanlık dışı
ve vahşi uygulamaları mahkûmları o kadar canından bezdirir ki buna dayanamayan
İsmail adlı bir Azerbaycan Türkü kendini çatıdan atarak intihar eder (Ağaoğlu, 1930,
Bildiriş, I/3, s. 3).
Sekiz aylık mahkûmiyetten sonra Ağaoğlu’nun da içinde bulunduğu tutuklular
Bakü’nün Şemahi mahallesinde bulunan merkezi hapishaneye getirilirler (Ağaoğlu,
1930, Bildiriş, I/3, s. 3). Hapishanede sadece siyasi suçlular değil, sayıları binleri geçen
Azerbaycanlı köylüler de bulunmaktadır. Bunlar, ağır vergileri protesto eden ve bu
vergileri vermeyen, muhtelif kazalardan getirilen köylülerdir. On aylık hapishane
hayatından sonra mahkûmların Solovki’ye sevki için Moskova’dan emir gelir
(Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/3, s. 3).
Ağaoğlu, “10 Mart 1926 bizim hayatımızda tarihi bir gündür. Azerbaycan münevver
gençliği Sovyetlerin menfalarını teşkil eden şimalin buzlu denizindeki cehennem
adası Solovki’ye ikinci kafilesini gönderiyordu.” diyor (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/4, s.
3). Mahkûm köylüler Solovki’ye sevk edilen ikinci kafileyi gözyaşları içerisinde
uğurlarlar ve ikinci kafileye hatıra kabilinden çeşitli hediyeler verirler. Tren katarı

1

ÇEKA: Rusça “Çrezvıçaynaya Komissiya”. Türkçesi: “Olağanüstü Hal Komisyonu”.
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Bakü’den uzaklaşırken mahkûmlar hep bir ağızdan “Ağlama sen, garip vatan!” adlı
şarkıyı söylerler (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/4, s. 3).
Tren, Yalama’yı, Derbent’i geçer ve yeni adı Mahaç-Kala olan Şemil-Kala’ya varır,
oradan Vıladikafkas’a hareket eder. Vıladikafkas hapishanesinde bir hafta kalan
Azerbaycanlı mahkûmlar Rostov’a doğru sevk edilirler. Rostov’da da bir hafta kalan
mahkûmlar Moskova’ya sevk edilirler ve meşhur “Taganka” hapishanesine
konulurlar. Mahkûmlar burada üç hafta tutulduktan sonra Solovki’ye sevk edilirler
(Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/4, s. 3).
Mahkûmlar, menfaya sürülenlere mahsus “İstalipin Vagonları”nda dört günlük
yolculuktan sonra 27 Mayıs 1926’da Şimal Denizi’nin sahilinde “Kem Menfiler
Karargâhı”na ulaşır. Ağaoğlu, burada ilk sürgün edilen Azerbaycanlı kafileden bazı
tanıdıklarıyla karşılaşır (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/5, s. 3).
Solovki’ye Azerbaycan’dan Dört Grup Mahkûm Sevk Edilir
Solovki ölüm kampına Azerbaycan’dan, çoğu “Müsavatçı” olmak üzere, farklı
zamanlarda dört grup tutuklu sevk edilir. Birinci grup 1923 yılında Solovki’ye sevk
edilmiştir. Ağaoğlu ilk grupla “Kem” kampında karşılaşır. İkinci grup, Ağaoğlu’nun
da içinde bulunduğu mahkûmlar kafilesidir. “Kem” kampındaki mahkûmlar 1927
yılının kışında Azerbaycan’dan üçüncü grubun gelişini görür (Ağaoğlu, 1930,
Bildiriş, I/9, s. 3). 1928 yılında adaya 100 kişiden oluşan dördüncü bir grup getirilir.
Bunlar Azerbaycan’ın Bakü, Karabağ, Gence, Salyan, Lenkeran gibi şehirlerinde
tevkif edilmiş milliyetçilerdir. 1927’nin Nisanında, Moskova’dan gelen bir emirle
birinci grup “serbest” bırakılmıştır (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/9, s. 3).
Solovki Ölüm Kampına Hazırlıkta İlk Durak: “Kem” Kampı
Azerbaycanlı mahkûmlar Solovki’ye gönderilmeden önce “Kem” karargâhında iki ay
tutulurlar. 200 kişilik olan barakalara 350 kişi yerleştirilmiştir. Ağaoğlu, insani
olmayan bu şartları, “Darlık, ufunet, tahtakurusu, vs… Mikropların hâkimiyet
sürdüğü bu yerde sabaha kadar bir böğür üzerinde yatmak kendiliğinden bir işkence
teşkil etmekte idi.” cümleleriyle ifade eder (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/7, s. 3). Bu
karargâhta mahkûmlar sürekli kamçılanır ve günde 14-15 saat aç, susuz, buzlar ve
karlar içinde çalıştırılırlar. “Kem” genellikle Solovki’de ve Kuzey Kutbu’na yakın
bölgelerde mahkûmiyetlerini tamamlayanların son aylarını geçirdikleri bir yer
olduğu gibi yeni mahkûmların kaleye alışması için adeta bir “mektep”tir (Ağaoğlu,
1930, Bildiriş, I/6, s. 3).
Kem’de mahkûmlar 15’er kişilik gruplar halinde iskeleye götürülürler. Burada
büyük bir kereste imalathanesi vardır. Mahkûmlar, iskelede duran gemiden 8-10
metrelik ağır ağaçları omuzlarında imalathaneye taşırlar (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/6,
s. 3).
Kem’de mahkûmlara yemek yerine adeta zehir sunulmaktadır. Yemekte her
mahkûma 1 buçuk funt (68 gr. kadar) ekmek bir de balık çorbası verilir. Fakat
kokmuş ve kurtlanmış balıklardan yapılan çorba tam bir mikrop kaynağıdır. Yorgun,
hasta, ölüme mahkûm ve işe yaramayan atların etleri mahkûmlara yemek olmaktadır
(Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/7, s. 3).
Azerbaycan grubu ilk şehidini “Kem” kampında verir. Mahkûmların “Kem”
kampına varışlarının dördüncü günü Kenkerli (Avukat Kenkerli’nin kardeşi),
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omzunda götürdüğü ağacı düşürerek altında kalır ve kardeşinin gözleri önünde ölür
(Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/7, s. 3).
Kem’de zaman zaman ortaya çıkan salgın hastalıklar da ölüm saçar. 1927 yılında
yaşanan tifüs salgınından kamptaki insanlar adeta kırılır. Karargâh komutanı
Fedyakof, ölenlerin gece çıkarılmalarını emreder. Karelya ormanları adeta bir
mezarlığa döner (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/8, s. 3).
Giden Gelmez Diyarı Solovki Buzlu Cehennemi Nerede ve Nasıl Bir Yerdir?
“Solovki Menfası”, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından, 1923 yılında
eski “Solovetsky Manastır”ının yerinde hürriyet ve istiklâl mücahidi
milliyetperverleri yollamak için kurulmuştur (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/10, s. 3).
St. Petersburg’tan (Petrograd) yaklaşık 800 km kuzeyde, buzlu kuzey denizinin
oluşturduğu ve Rusların “Akdeniz” dedikleri haliçte bir grup adalardan (Gulag
Takımadaları) ibaret olan Solovki, hadisenin cereyan ettiği zamanlarda, Rusya’nın
muhtar Karelya Cumhuriyeti’ne bağlıdır (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/10, s. 3).
Adaların en büyüğü Solovki” adıyla bilinen “Solovetsky” olup bütün adaların
merkezi idareleri de burada bulunmaktadır. Solovki’de yılda 9 ay kış, 3 ay ilkbahara
benzeyen bir mevsim olmaktadır. Adada kış şartları Ekimden Temmuza kadar sürer.
Bu süre içerisinde adada hayat, hareket durur ve kara ile olan bütün bağlantılar
kesilir. Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında hava iyice soğur ve sıfırın altında 50
dereceyi bile geçebilir (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/10, s. 3).
Ağaoğlu, “Bu menfaların içinde, yalnız Rusya’da değil, bütün cihanda maruf
Solovki, Bolşeviklerin cidden şaheseridir” diyor ve devam ediyor: “Burası, hakikaten
de destanlarda söylenen “Gider gelmez diyar” teşkil eder.” (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş,
I/5, s. 3).
Solovki Buz Cehenneminde İşkence ve Ölümler
Mahkûmların Solovki adasındaki hayatları “Kem”dekinden pek farklı değildir. Aynı
uygulamalar, işler, hakaretler, işkenceler, kamçılar, tüfek dipçikleri, rutubetli, ruhları
karartan ve sıkıntı verici bodrumlar, kurtlu balık çorbaları ve 18-19 saat devam eden
zorlu işler… Mahkûmlar sıfırın altında 40 derece soğukta çıplak ve yalın ayak
denecek bir durumdadırlar (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/10, s. 3)
Ağaoğlu, Solovki’den buraya alınan ve çektikleri işkenceler simalarından okunan ilk
grupta gelen Azerbaycanlıların durumlarına bakarak şöyle diyor: “Onlar o kadar
değişmiş, o kadar solmuş, o kadar yıpranmışlardı ki… Buzlu cehennemin bütün
dehşet ve vahşetlerini çekmiş, geçirmiş olan bu Darülfünun gençliği birer ihtiyara
benziyorlardı.” (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/6, s. 3).
Mahkûmlar burada zorla çalıştırılırlar. Yaptırılan işlerden biri de Kem-Uhta ve
Parendevo yolunun inşasıdır. Kem ile Uhta arasında yapılan şose yolunun uzunluğu
160 km, Kem ile Parendevo arasında ise 82 km uzunluğunda bir şose yol
yapılmaktadır. Bataklıklara doğru ve bataklık içerisinden giden bu yollar zorla
yaptırılan işlerin en ağırlarındandır. Bu işlerde binlerce insan mahvolmuş, binlerce
hayat sönüp gitmiştir (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/11, s. 3).
Dondurucu soğuk ve orman işlerinin ağırlığından kurtulmak isteyen bazı
mahkûmlar ellerindeki balta ile ellerini, parmaklarını yararlar, hatta keserler. 1927 ve
1928 yıllarında orman işinden ve soğuktan kurtulmak için kendisini bilerek
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yaralayan ve kesenlerin sayısı artmıştır (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/11, s. 3). Ellerindeki
balta vs. aletlerle kendilerini yaralayıp sakatlayanlara “Samorup-kendi kendini
kesen” adı verilmiştir. Bu kişilerin sayısı yüzlerle ifade edilecek kadar çoktur
(Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/12, s. 3).
Kampta donarak ölenlerin sayısı belli değildir. Ağaoğlu, “Bir gün 200 mahkûmun
soğuktan donduklarına şahit olmuştum.” diyor ve olayın nasıl meydana geldiğini
anlatıyor. Bu hadise, 1928 yılının Aralık ayında, orman mıntıkasının “Letniyaya
Reçka” bölgesinde vuku bulmuştur. Dondan ölen kişileri aynı çukura adeta
bastırırlar. Donanların çok azı iyileşebilir ve kurtulur (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/12, s.
3).
Solovki kampındaki en korkunç belalardan biri de mahkûmlar arasında günden
günde hızla artan bulaşıcı hastalıklardır. Hastalıkların en korkunçları “tifüs” ve
Kuzeye mahsus bir hastalık olan “Tsınga”dır. Orman sahasında yaygın olan
hastalıklardan birisi de “Tavuk Körlüğü”dür. 1927-1928 senelerinin kışında, tifüs
salgın hastalığı neredeyse bütün mahkûmları sarmıştır. 1929 senesi tifüs salgını ise
amansız, müthiş bir salgındır (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/12, s. 3).
Maksim Gorki’nin Vicdan Azabı
Solovki ölüm adasına meşhur Rus yazarı Gorki de gitmiştir. Ancak onun gidiş
nedeni elbette bir mahkûmiyet değildir. O, bizzat Stalin tarafından, adayı görmesi ve
dünya kamuoyunu rahatsız etmeye başlayan Solovki işkencelerinin aslında bir kara
propaganda olduğunu yerinde inceleyerek bu iddianın doğru olmadığını yazılarıyla
dünyaya duyurması için gönderilmiştir.
“Gorki, Slovki kampının askeri birlikleriyle çevrilmiş, bir sürü barakanın arasından
yürür. Gorki, kampta çocuk bölümüne de gider. Her şey ne kadar da düzgündür.
Her bir çocuk kendi yatağında, kendi yorganıyladır. Hepsi bir arada ve mutludur.
Birden 14 yaşında bir erkek çocuk: “Hey Gorki! Burada gördüğün her şey sahte.
Gerçeği bilmek ister misin? Sana söyleyeyim mi?” Yazar başını “evet” anlamında
sallar. Ve çocuk bir buçuk saat bütün hikâyeyi anlatır. Gorki kulübeden gözyaşları
içerisinde ayrılır. Çocuklar hızla barakalarına koşarlar ve arkadaşlarına: “Ona
sivrisineklerden bahsettin mi?”. “Evet”. “Ona direk işkencesini anlattın mı?”. “Evet”.
“Mahkûmların arabalara at yerine koşulduklarını anlattın mı?”. “Evet”.
“Mahkûmların merdivenlerden nasıl yuvarlandıklarını?”. “Çuvallardan bahsettin
mi?”. “Geceyi karların içinde geçirmek zorunda bırakılmamızdan?..” Ve doğruyu
seven çocuğun her şeyi ama her şeyi anlattığı ortaya çıkar.
Gorki, 23 Haziranda (1929) Solovki’den ayrılır. Gorki’nin vapuru daha neredeyse
rıhtımdan ayrılmadan çocuğu vururlar (Solzhenitsyn, 1973, III-IV, s. 62-63). Gorki,
çocuğun vurulduğunu öğrenir ve zaten acılar içinde geçen hayatına bir de bu
çocuğun vicdan azabı eklenir. Ne yazık ki bu olay hakkında hiçbir şey yazamadan
ölür.
Solovki’ye Kaç Kişi Sürüldü?
Bolşevik zindanlarının süratle arttığı Sovyet rejiminin tarihinde, Sibiryaya’ya, Turan
ülkesine, Ural’a, Novo-Nikolayevski’ye, Podalaski vs. yerlere sürülen insanların
sayısı hesaplanamayacak kadar fazladır (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/5, s. 3). Bunlar
içerisinde en meşhur ölüm kampı Solovki’ye sürülenlerin kesin sayısını bilmek
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nerdeyse mümkün değildir. Çünkü “Solovki’nin işleyişi farklıdır. Gelen gidenin
kaydı tutulmaz. Bu yüzden mahkûmların listesi yoktur. Ölenlerin kayıtları
tutulmamış; kaybolanlar da aranmamıştır.” (Muhammedi, 1993, s. 418).
Solovki ölüm adasında kaç Azerbaycanlı, kaç Türkistanlı ve diğer Türk
topluluklarından ne kadar kişinin bulunduğu araştırılması gereken bir konudur.
Ancak, Ağaoğlu’nun hatıralarında ve gazete ve dergilere yansıyan haberlere
dayanarak bazı rakamlar vermek mümkündür. Mesela, 1927’nin kışında
Azerbaycan’dan Solovki’ye 30 kişilik Türk milliyetçisi bir grup sevk edilir. 1928’de
yine Azerbaycan’dan Solovki’ye 100 kurban daha getirilir (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş,
I/15, s. 3).
Ağaoğlu’nun hatıralarında, “1923’ten 1929’a kadar altı sene içerisinde 30 bin
mahkûm yerleştirilen Solovki menfa karargâhında bu sayı son tutuklamalar ve
mahkûmiyet kararlarıyla birlikte 50 bine ulaşmıştır” bilgisi yer alır (Ağaoğlu, 1930,
Bildiriş, I/14, s. 3). Solovki buzlu cehenneminde, Türk, Gürcü, Kuzey Kafkasyalı,
Ukraynalı, Ermeni, Yahudi ve Sovyet esaretinde boğulan ve kurtulmaya çalışan her
milletten kişiler vardır (Ağaoğlu, 1930, Bildiriş, I/10, s. 3).
Solovki’den Firar
Solovki çalışma kampından binlerle ifade edilebilecek kadar kişi firar etmiştir.
Solovki adasından firar edenlerden biri de B. E. Ağaoğlu’dur. Ağaoğlu, hatırasının
herhangi bir yerinde Solovki’den firar ettiğine dair bir ifadeye yer vermemiştir.
Ancak Yeni Türkistan mecmuasında yayımlanan “Solovki Menfasında Türkistan
Mücahitleri” başlıklı yazıda Ağaoğlu’nun “Solovki adasından kaçmaya muvaffak”
olduğu ve “İstanbul’a geldikten sonra mufassal hatıralarını Bildiriş’te neşrettiği.”
belirtilmiştir (Yeni Türkistan, 1930, 4/30, s. 5)
Renad Muhammedi, Solovki’yi anlatırken “Solovki başka, öteki dünya gibi, bir
gelenin bir daha kurtulamadığı bir yer. Orada ümit yok, sadece ümidi kesilenler…”
var diyor (Muhammedi, 1993, s. 421). Öyle de olsa içinde bu ümidi yitirmeyen bazı
mahkûmlar Solovki’den firar edebilmişlerdir. Ancak, Solovki’den kaçmak ve
Finlandiya’ya iltica etmek için zorlu Karelya ormanını geçmek gerekir (Ağaoğlu,
1930, Bildiriş, I/14, s. 3).
“Solovki’de Gördüklerim” Adlı Hatıranın Edebî Değeri
Şerif Aktaş’ın da tespit ettiği gibi “hatıralar” yarı kurmaca metinlerdir (Aktaş, 2013, s.
20). Bu yönüyle hatıralar, hem sanat değeri hem de bilgi kaynağı olma özelliği
taşırlar. Bilgi kaynağı olmak hasebiyle hatıra türündeki metinler başta sosyal bilimler
olmak üzere tarih, medeniyet tarihi ve dolayısıyla onun bir alt şubesi olan edebiyat
tarihlerine de kaynaklık ederler (Köprülü, 1999, s. 4). B. E. Ağaoğlu’nun imzasıyla
tefrika edilen “Solovki’de Gördüklerim” adlı hatıralar başta Azerbaycan olmak üzere
tüm Türk dünyası edebiyatları ve hatta Solovki kampında temsilcileri bulunan diğer
milletlerin tarihi ve edebiyatı için de önemli bir kaynaktır. Bildiriş gazetesinin
İstanbul’da ve Türkiye Türkçesi ile yayınlanmış olması, onu aynı zamanda
Türkiye’de vücut bulan Türk edebiyatının da bir parçası haline getirir.
Ağaoğlu’nun “Solovki’de Gördüklerim” başlıklı hatıraları, Müsavatçı ve milliyetçiaktivist bir duyuş tarzı ile vücuda getirilmiş hatıra türünde edebî bir metindir.
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Ağaoğlu’nun hatırası Türkiye Türkçesi ile yayımlanmıştır. Ancak metinde zaman
zaman Azerbaycan Türkçesinde kullanılan “şahta”, “girvenke”, “yüngül”, “avez”,
“bir kadar”, “demek olur ki” gibi kelime ve ifadelere de rastlanır. Buna ilave olarak
anılarda az da olsa Rusça kelimeler görülür. Metinde sade ve anlaşılır bir dil
kullanılmıştır.“Solovki’de Gördüklerim” adlı hatıra edebî eserin temel
niteliklerinden birisi olan “gerçeğe uyguluk” prensibine bağlıdır. Ağaoğlu anılarını
samimi bir dille kaleme almıştır. Bu yaklaşım, anıların okuyucu muhayyilesindeki
etkisini artıran bir özellik olarak düşülebilir. Anıların aktarımı sırasında yer yer
duygu yoğunluğu görülmektedir. Özellikle istasyonlardan ve kamplardan başka
yerlere sevkler sırasında duygulu sahneler yaşanır. Yazar bu sahneleri aktarırken
daha etkili olma kaygısı taşıyor gibidir ve buna bağlı olarak bu sahneleri edibane bir
üslupla aktarma çabası içerisine girmiştir. Hem mevzunun kendisi hem de Solovki
menfa adasının doğasından kaynaklanan fiziki şartların ağırlığı, Ağaoğlu’nun
hatıralarını daha etkili kılan unsurlar arasında sıralanabilir.
Sonuç Yerine
Bolşevik zulmüne maruz kalan başta Türklerin edebiyatında olmak üzere, tüm
milletlerin; hatta ironik bir biçimde Rus edebiyatında da Solovki toplama kampının
dramatik yansımalarını görmek mümkündür. Ancak Solovki kampının Bolşevik
zulmü altında inleyen Türk topluluklarının milli hafızasında farklı bir yeri olduğu ve
bu yönüyle milli uyanışa katkı sağladığı muhakkaktır. Ağaoğlu’nun hatıralarında da
ifade ettiği gibi “Azerbaycan Türklerinin ateşi” ve “Türkistanlı gençlerin yiğitliği ve
çelikten iradesi” karşısında Solovki buzlu cehennemi adeta erimiştir. Bolşeviklerin
yarattığı ölüm kampı Solovki bile, Türklerin istiklâl ve hürriyet fikri karşısında bir
hiç mesabesinde kalmış, yılgınlık bir yana, toplama ve çalışma kamplarında maruz
kalınan zulüm ve işkence, Azerbaycan ve Türkistan’da istiklâl fikrini daha fazla
beslemiş, güçlendirmiştir. Solovki ve benzer kampların romanları, hikâyeleri ve
anıları okundukça ve yenileri yazıldıkça; şiire konu edildikçe milletlerin hafızasında
daha fazla yer edecek ve belki de bir daha böylesi zulümler yaşanmasın diye benzer
kamplar inşa edilmesinin önüne geçilecektir. Bu konuda en ciddi görev edebiyat ve
sanat eserlerine düşmektedir. Çünkü duyguları terbiye etmesi bakımından edebî
eserlerin böyle bir gücü vardır ve bu güç doğru bir biçimde kullanılmalıdır.
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İHTİLAL-EDEBİYAT İLİŞKİSİ VE ROMANTİK TAVIR
(AZERBAYCAN EDEBİYATI)
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Giriş
20. yüzyılın ilk çeyreği, hatta 19. yy.ın ikinci yarısından başlayarak “1917 Oktyabr
İnkılabı”na kadar geçen süre Azerbaycan aydınının gerek siyasi, gerek iktisadi
gerekse toplumsal ve kültürel varlıklar açısından kendi kimliğini ortaya koyma
çabasının zirveye ulaştığı yıllardır. Azerbaycan kültür ve düşünce tarihinde bu yıllar,
1905 manifestosunun yarattığı nispeten özgürlükçü atmosfer içerisinde söz konusu
mücadelenin, matbuattan da yararlanılarak daha geniş kitlelere ulaştırılmaya
çalışıldığı bir dönemi ifade eder. Özellikle 1905 ile 1917, yani “Hürriyet
Manifestosu”nun ilan edildiği tarihten Oktyabr İnkılabı’nın gerçekleştiği 1917’nin
Ekim ayına kadar geçen zaman zarfında matbuat hayatında büyük bir gelişme kat
edilmiş, ana dil bilinci içerisinde pek çok kitap basılmış, 30’un üzerinde Türkçe ve 6
kadar Rusça periyodik, yayın hayatına başlamıştır (Devlet, 1999, s.197). Bu yıllarda
aralarında Hayat, Füyuzât, Molla Nasreddin, İrşad, Tekâmül, Sada, Sada-yı Hak,
Mekteb, Debistan, Rehber, İttifak, Asar-ı Hakikat, Azerbaycan, Şelâle, Şeypır gibi pek
çok dergi ve gazetenin bulunduğu yayın sayısı Swietochowski’nin tespitlerine göre
63’ü bulmaktadır. (Swietochowski, 1988, s. 85). Diğer taraftan yine aynı yıllar
içerisinde siyasi çalışmalar hız kazanmış, Seda-i Millî, Difai, Müsavat Adem-i
Merkeziyet Fırkası, Himmet, Adalet Partisi, İttihad Partisi gibi siyasi kuruluşlar
teşekkül ettirilmiştir (Sünbül, 1990, ss. 60-61).
Söz konusu dönemde Azerbaycan’da siyasî sosyal ve iktisadî sahada hürriyet, sosyal
adalet, çağdaş değer ve ilkeler adına beklentiler ve aynı zamanda derin hayal
kırıklıkları yaşanmıştır ki bu gelişmeler, bazen coşkun ve aktif, bazense bedbin,
ölgün ve yılgın ruh hâlleri ile edebi sahada yeni bir temayüle kaynaklık etmiştir.
Ancak 50’li yıllarda yapılan tasnif çalışmaları ile tanımlanmaya başlayan ve
“Romantizm Edebi Ekolü” olarak adlandırılacak olan bu temayülün temsilcileri
Sovyet yıllarında mürtece ve mütereqqi romantikler olarak iki grup halinde ele
alınmış, daha çok mütereqqi romantikler olarak tanımlanan isimler ön plana
çıkarılmışlardır.
Değişik vesilelerle değindiğimiz üzere konumuz dışı olsa da böyle bir ayrımın
ideolojik amaçlar doğrultusunda yapıldığını burada bir kez daha ifade edelim. Daha
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çok epik, tarihi söylemleri ile milli bir duruş sergileyen Ali Abbas Müznib,
Abdulhalık Cenneti (1855-1931), Samed Mansur Kazımov (1880-1927), Ahmet Cevad
(1886-1938), Said Selmasi (1887-1909), Ağa Dadaş Cevherizade Münirî gibi gibi
isimlerin ayrı bir sınıflamaya tabi tutulmuş olmaları tamamen asimilasyon
politikalarının bir sonucudur. Nitekim sonraki yıllarda bunun farkına varan kimi
mütefekkirler mürtece ifadesi yerine muhafazakâr kelimesini tercih edeceklerdir.1
İnkılap ve İhtilaller Döneminde Edebiyatta Milli Şuur ve Romantik Tavır
Bilindiği üzere edebî sahada romantik kelimesi ilk kez Jean Jacques Rousseau
tarafından telaffuz edilmiştir. Yazar ‘Réveries d’un Promeneur Solitaire’ adlı eserinde
günümüzde İsviçre sınırları içerisinde bulunan Bieenne’ gölünü tasvir ederken
duygularını bu kelime ile ifade etmeyi uygun bulmuştur. Ardından Fransız
Akademisi, 1789’da romantik kelimesini “genellikle insana şiir ve romanlardaki
manzaraları tahayyül ettiren yerler” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımlamanın
Fransız İhtilali’nin gerçekleştiği yıl yapılmış olması bir tesadüften ibaret olsa da
romantizm ve ihtilal ilişkisi açısından belki küçük bir espri olarak da
değerlendirilebilir.
Romantizm, diğerlerinden önemli ölçüde farklı olarak, farklı coğrafya ve şartlarda
kendine özgü nitelikleri ile şekillenebilmiş bir sanat akımıdır. Bu anlamda
Avrupa’da, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde bazı ortak paydalarla birlikte
tamamen kültürel, toplumsal hatta bireysel yaklaşımlarla, özgün eserler ortaya
konulabilmiştir. Hugo, Shelley, Stendhal, Byron, Keats, Wordsworth, Walter Scott
gibi romantik sanatçıların bakış açıları tarz ve üslupları da birbirinden farklıdır ki
söz konusu farklılıkların pek çok nedeni olmakla birlikte nedenlerden birini de
büyük sosyal patlamalara yol açan siyasi ve iktisadi gelişmeler oluşturur.
Mina Urgan bir çalışmasında, 18. yy Avrupa’sında Romantizm’in ortaya çıkışını
Fransız İhtilali ile irtibatlandırmakta ve bunun bir tesadüf olmayıp ihtilal ve
romantizm arasındaki ilişkinin ürünü olduğunu ifade etmektedir (Urgan, 1989,
s.171). Bu tespitten hareketle bir uyarlama yaptığımızda toplum için sanat
düşüncesinin, eleştirel gerçekçi tavrın hâkim olduğu ve siyaset edebiyat ilişkisinin
zirveye ulaştığı bir dönemde Azerbaycan’da da, adı sonradan konulmakla birlikte,
romantik temayüllerin ortaya çıkmış olması söz konusu tespiti doğrulayan bir örnek
olarak karşımıza çıkar. Kamran Eliyev de benzer bir tespiti Rus yazar Berkovsky’nin
yorumundan hareketle şu cümlelerle ortaya koyar: “Romantizmin yayılması XVIII.
esrin axırlarından XIX. esrin ortalarına qeder tesadüf édir. Müxtelif ölkelerde onun
apokéyine müxtelif cür qalxmışlar. Romantizmin en yaxşı dövrü-texminen 17961830-cu iller arasındaki böyük ve kiçik Avropa inqilabları, millî azadlıq hereketları
dövrü-dür”. (Eliyev, 1985, s.14).
Memmed Cefer’in Azerbaycan romantik edebiyatının teşekkülünde ihtilallerin
oynadığı rolü muhasebe ettiği bir çalışmasındaki (Cefer, 2003, s. 38) tespitler de
1

Akademik Kamal Talıbzade tarafından 1966 yılında kaleme alınan “Azerbaycan Edebi
Tenqidinin Tarixi (1800-1920-ci İller)” adlı eserde “mürtece romantik” ifadesi kullanılmışken
(bak. Kamal Talıbzade, XX Esr Azerbaycan Tenqidi, 1905-1917-çi İller, Azerbaycan CCP Élmler
Akadémiyası Neşr., Bakı, 1966, s.95.), yine aynı yazarın 1984 te yayımladığı bir diğer eserinde
“muhafazakar romantik” ibaresi yer almaktadır (bak. Kamal Talıbzade; Azerbaycan Edebi
Tenqidinin Tarixi, 1800-1920-çi İller, Maarif Neşr., Bakı, 1984, s. 155.)
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benzer yöndedir. Ayrıca Sovyet yıllarında yapılan edebi devir-dönem tasniflerinde
“Azerbaycan İnqilablar Dövründe”, “1901-1917 Meşrute Dövrü Edebiyyatı”,
“İnqilabi-Demokratik Edebiyyat”, “Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabı ve Azerbaycan
Sovét Edebiyatı”, “Sosialist İnqilabı Erefesinde Edebiyyat” gibi başlıkların tercih
edilmiş olması ve iki önemli edebi akımdan biri olarak Romantizm’in gösterilmesi de
aynı tespiti doğrulayan bir başka örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu yıllarda söz konusu mücadeleyi şahsa münhasır bir tavırla yürüten bir kısım
yazar ileriki yıllarda “Romantik Edebiyyat” adı ile literatüre alınacak bir edebi
akımın öncülüğünü yapmışlardır. Akım temsilcisi yazarların ilham kaynağı ise daha
çok, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi, yeni bir toplum düzeni arayışı içerisinde bazen
iyimser bakış açılarına bazense tamamen karamsar duygulara yol açan siyasi
gelişmeler, birbiri ardınca ortaya çıkan inkılap ve ihtilaller olmuştur. Eliyev’in de
ifade ettiği gibi Azerbaycan’da içtimai ve siyasi anlamda büyük bir hareketliliğin
yaşandığı, “1905-1907-ci il burjya-démokratik inqılabı”, “Birinci Dünya müharibesi”,
“1917-ci il févral burjya inqilabı”, “1917-ci il Böyük Oktaybr sosialist inqilabı” gibi
önemli hadiselerin yaşandığı 20. yy’ın başlarında Mehemmed Hadi, Hüseyin Cavid,
Abbas Sehhet ve Abdulla Şaik gibi isimler Azerbaycan romantik edebiyatının
temelini atmışlardır.
Burada ayrıca Azerbaycan dışında Fransız İhtilali ile birlikte kendini gösteren yeni
fikir ve tartışmaların, Rusya ile birlikte, Türkiye İran, Mısır, Çin, gibi ülkelerde
verilen siyasi mücadelelerin de romantikler üzerindeki aktif etkisini kaydetmemiz
gerekir.
Sovyet Devri olarak bildiğimiz yıllarda yapılmış olan edebi tasnif ve tariflerde
Azerbaycan Romantizm’i daha çok 1905 ve 1917 ihtilallerinin yarattığı siyasi ve
sosyal gelişmelerle ruh bulmuş bir akım olarak değerlendirilmektedir. Bu tespit,
bariziyet kazanma anlamında doğru bir tespit olmakla birlikte esasen ilhamının milli
mücadele fikrinden alan romantik tavrın beslendiği kaynaklar çok daha öncesine
dayanır. Bir başka ifade ile Rusya’nın bölge üzerinde emperyalist planlarını hayata
geçirmeye başladığı yıllarda ortaya çıkan milli direniş hareketlerinden başlayarak
1920’de tamamen milli politikaların yürütülmeye çalışıldığı Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti’nin sonlandırıldığı tarihe kadar uzanır. Zira milli romantizm kavramı,
milli duyguların zirve yaptığı şartlarla ilgilidir. Bir baskı varsa mutlaka direnç de
vardır. İşte bu direnç milli tavır olarak kendini gösterir. Azerbaycan edebiyatı ile
ilgili olarak Türkiye’de yapılan devir tasnif isimlendirmelerinde de bu yıllar için
“Millî İçtimai Devir”, “Azerbaycan’ı İstiklâl Savaşına Götüren Romantizm Çağı”,
“Vatanperver Edebiyat” gibi başlıkların düşünülmüş olması bir tesadüf değildir.
Ülkemizde de birlik ve beraberlik arayışlarının hız kazandığı bir dönemde milli
romantizmin en önemli isimlerinden olan Yahya Kemal’in Osmanlı’nın şanlı
sayfalarına yönelmiş olması, milli edebiyat arayışları içerisinde Türk tarihinin ilk
kaynaklarından, efsane ve mitolojilerden yararlanma yoluna gidilmiş olması da
tavrın bir göstergesidir. Dolayısı ile Azerbaycan coğrafyasında da Şeyh Şamillerin,
Cevat Hanların verdikleri mücadeleler, bir anlamda halk hareketi olarak efsaneleşen
“Kaçaklar Hareketi” ya da sair başkaldırı niteliğindeki tavırlar “Millî İstiklâliyet
Edebiyatı”nın ana kaynaklarını oluşturmuştur (Caferoğlu, 1932, s. 295). Azerbaycan
Romantik edebiyatı temsilcilerinin eserleri gözden geçirildiğinde genel olarak bu
bakış açısının yansımalarını görmek mümkündür. Abdulla Şaik’in sıkıntılı bir yayın
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sürecinden geçmiş hatta yasaklanmış olan, “Qoçpolad”, “Qaçaq Nebi”, “Vetenin
Yanıq Sesi”, “İntizar”, “Araz’dan Turan’a”, “Yeni Ay Doğarken” ya da Hüseyin
Cavid’in ileriki yıllarda halk düşmanı ilan edilerek ölüm kamplarına gönderilmesine
neden olacak olan “Herb ve Felaket”, “Türk Esirleri”, “Deniz Tamaşası” gibi
eserlerinde tamamen milli kültür kaynaklarından mülhem duygu ve düşünceler
vardır.
Gerek siyasi gerekse sosyal ve kültürel sahada milli tavrın ortaya çıkmasında etkin
rol oynayan bir diğer unsur da iktisadi gelişmelerdir ki bu anlamda yaşanan süreç de
Azerbaycan romantik ekolünün şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
Rusya’nın 19.yy’ın ikinci yarısından itibaren bölgede artırarak sürdürdüğü
sömürgeci politikalar, yerli ahaliyi topraksız bırakmaya yönelik paylaşım planları,
diğer taraftan yeraltı ve yerüstü kaynakları ile bölgenin kapitalist dünya için ilgi
odağı haline gelmesi, sermaye sahiplerinin ve burjuvanın günden güne güç
kazanması karşısında öz kaynaklara sahip çıkma düşüncesi Azerbaycan’da milli
birlik ve mücadele fikrini güçlendirmiştir. Başlangıç açısından iç çekişmeler yaşansa
da yabancı sermayenin bölgeyi istilası özellikle petrol kaynaklarının dış sermayeye
peşkeş çekilmesi Alman, İngiliz, İsveç, Belçika gibi ülkelerin petrol üzerindeki
tasarrufu Abdulla Şaiq’in de bir yazar olarak tespit ettiği üzere (Abdulla Şaiq, 1977, s.
233) yerli sermaye sahipleri ile halkı ve aydınları birlik ve beraberlik düşüncesine
taşımıştır. Hatta öyle ki Hüseyin Baykara Azerbaycan’da milliyetçi fikirlerin giderek
yaygınlaşmasında İstanbul bağlantılı ideolojik çalışmalardan çok, bu bilincin etkili
olduğunu ifade etmektedir (Baykara, 1975, s. 82).
Söz konusu şartlar içerisinde sömürüldüğünü fark eden işçilerin ve toprak reformu
vaadi ile kandırılan köylünün amaç birlikteliği içerisinde başlattıkları hak
mücadelesi önce mitinglere ve protestolara ardından grev gibi daha ciddi eylemlere
dönüşür. Baku, Nuha Gedebay, Gence gibi merkezî bölgelerde baş gösteren direniş
hareketleri siyasi organizasyonlarla daha ciddi bir platforma taşınır, Sosyal
Demokrat Derneği, Himmet Grubu gibi mücadeleyi daha sistematik bir şekilde
yürütebilecek dernekler teşekkül ettirilir.
Sosyal, siyasi ve iktisadi şartlara bağlı olarak hâkimiyet zafiyeti yaşamaya başlayan
Çar II. Nikola’nın biraz da nüfuzunu geri kazanabilme düşüncesi içerisinde
Japonya’ya açtığı savaşın hezimetle sonuçlanması, tutsak milletler için bir umut
kaynağına dönüşür. Zira yenilmez bir güç olarak hafızalara kazınmış olan Çarlık
Rusya’sının Japonya gibi küçük bir güç karşısında yaşadığı mağlubiyet bağımsızlık
umutlarını artırır. Diğer taraftan bu savaş ekonomik yapıyı daha da kötüleştirir ki bu
durum ihtilalciler açısından çok daha elverişli bir zemin oluşturur. Bütün bu
kargaşanın yarattığı iç çatışmalar ve siyasi tarihe “Kanlı Pazar “ olarak geçecek olan
hadisenin sonunda Çarlık rejimi bir manifesto ilan etmek zorunda kalır. 17 Ekim
1905’te “Hürriyet Manifestosu” adı altında yayınlanan bildiri ile fikir hürriyeti,
dernek kurma, toplantı düzenleme ve seçimlere katılma gibi bazı temel vatandaşlık
hakları tanınır ve en kısa zamanda devlet duması ve devlet şu’rasının
oluşturulabilmesine imkân tanıyacak düzenleme kararları alınır.
Büyük ümitler vadeden bu manifestonun yarattığı coşkuyu edebi sahaya aksettiren
yazar ve şairler arasında romantikler ön sırada yer alır. Memmed Cefer söz konusu
manifestonun ardından romantiklerin takındığı tavrı ve beklentileri şu sözleri ile
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özetlemektedir: “Mütereqqi romantiklerin ekseriyyeti Rusiyada ve Şerq ölkelerinde
başlanan inqilabın qelebesi neticesinde burjua ruhlu cümhuriyyet üsul-i idaresi,
‘meclis-i illi gözleyirdiler. Onların fikrince, bu ‘meclis-i milli’ cümhuriyyet üsul-i
idaresine nail olan Qerb ölkelerinde olduğu kimi, burjua ruhlu konstitusiya qebul
edecek ve bu konstitusiyanın heyata keçirilmesi neticesinde Şerq milletleri hürriyyete
nail olacaqlar.” (Memmed Cefer, 2003, s. 109).
Ancak tıpkı 18. yy. Avrupa’sında ve edebiyatında, Fransız ihtilali ile ortaya çıkan
beklentilerin hayal kırıklığı ile sonuçlanması, akabinde kendini gösteren melankolik
ve maraziyet psikolojisinde gördüğümüz gibi, Azerbaycan’da da benzer bir etkitepki refleksi yaşanmıştır. Zira çok kısa sürecek olan bu özgürlükçü atmosfer 1907 de
“Stolipin Faciası” olarak tarihe geçecek olan bir darbe ile darmadağın edilecektir. Bu
aldanmışlık psikolojisi romantik şair Abdulla Şaiq’in 1907 tarihli bir şiirine şu
sözlerle yansır:
Êy hiyleger iblis, nedir indi behane?
Baxdıqca bu alemler éder könlümü berbad,
Xeste üreyim aldı derinden yara bir de,
Doktor, yéter, el çek, buna yoxdur çara bir de,
Olmazsa muradımca bu viraneler abad. (A.Şaiq, 1968, s. 11)

Başlatılan takibat ve sansür politikaları karşısında çaresiz kalan Azerbaycan aydını
çıkış noktasını geleceğe yatırım olarak gördüğü eğitim çalışmalarına ağırlık
vermekte, siyasi ve ideolojik çalışmalardan uzak kalarak milli şuur sahibi bir nesil
yetiştirmeye yönelik çalışmaları tercih etmekte bulur. Bir kısım yazar ve şair ise bu
çalışmalarla birlikte, idealist duygular içerisinde dolaylı bir üslupla da olsa iç
dünyalarını beklentilerini marazi ve melankolik ruh halleri içerisinde eserlerine
yansıtmışlardır. 1917 ihtilaline kadar devam edecek bu süreç romantizm temsilcisi
olarak bilinen ilgili isimler için zıt duyguların, iç çatışmaların yaşandığı bir dönem
olacaktır.
Verilen mücadele açısından amaç birliği olmakla birlikte 20. yüzyıl Azerbaycan
şiirinin alternatif bir kolunu oluşturan romantiklerin realistlerden farklı bir yol
izlemeleri, onların daha çok felsefi mülahazalar içerisinde, idealist, ütopik, romantik
ve ülkücü bir bakış açısı geliştirmiş olmaları ile açıklanabilmektedir. Bu nedenledir ki
romantikler sosyal ve siyasi hayattaki dalgalanmalara bağlı olarak iyimser ve
kötümser tavırlardan, sevinç ve üzüntü, ümit ve ümitsizlik duygularının sık sık yer
değiştirdiği bir iç çatışma psikolojisinden kendilerini kurtaramamışlardır. Öyle ki bu
psikoloji bazen aynı şiirin farklı dizelerinde bile kendini gösterir. Söz gelimi
Azerbaycan Romantik edebiyatı için manifesto kabul edilen “Nağme-i Ehrarane” adlı
çalışmada Mehemmed Hadi inişli çıkışlı ruh halleri ile adeta iki farklı şair olarak
karşımıza çıkar (Mehemmed Hadi, 1980, 13, 14).
Yine Avrupa’da olduğu gibi, sosyal ve siyasi hayata dair yaşanılan hayal
kırıklıklarının yarattığı ruh halinin edebiyattaki yansıması olarak tezahür eden
romantizmin Azerbaycan’da beslendiği bir diğer kaynak da Oktyabr İnkılabı olarak
literatüre geçecek olan 1917 İhtilali’dir.
Söz konusu ihtilalin kültürel sahadaki yansımalarına geçmeden önce kısaca da olsa
tarihi süreci özetleyelim
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“Stolipin Faciası” olarak anılacak olan darbenin ardından siyasi alanda baş gösteren
kaos, giderek hayatın her alanına sirayet eder. Birinci Dünya Savaşı, ekonomik
politikalar, işsizlik ve yoksulluk gibi pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkan sosyal
patlamalar üç yüz yıllık Romanov Hanedanlığı’nın sonunu getirir ve 1917 Ekim
ayında iktidara Bolşevikler yerleşir.
Tarihi perspektiften bakıldığında nedenler ve sonuçlar her ne kadar vak’a sonrası
değerlendirmelerden ibaret olsa da yaşanan süreç dikkate alındığında
Azerbaycan’da milli ve demokratik bir cumhuriyetin kurulmuş olması da bir
anlamda 1917 İhtilali’nin sonuçları arasındadır.
Tıpkı 1905 manifestosunun yarattığı olumlu hava gibi başlangıç itibarıyla 1917
İhtilali de romantikler tarafından büyük bir sevinç ve coşku ile karşılanmıştır.
Azerbaycan’da romantik ekolün bize göre en istikrarlı temsilcisi Mehemmed Hadi,
söz konusu ihtilalin ardından kaleme aldığı bir yazısında duygularını büyük bir
coşku içerisinde şöyle ifade eder: “Merheba, éy hürriyyetli Rusiya! Merheba ey
cümhüriyet-i am! Selam eléyk, éy hürriyyetli Rusiya! Selam eléyk, éy hürr Rusiyanın
azad oğulları! Bu mübarek sana özü ile beraber qaranlıq Rusiyaya bir işıq getirdi. Bu
işıq hürriyet işığıdır.. Böyük inqilabımızın tülü ile…siyasi oğrular, ictimai quldurlar
başçıları ile beraber tutuldular” ( Memmed Cefer, 2013, s.103)
Aynı bakış açısı bir diğer romantik şair Hüseyn Cavid tarafından da şu dizelerle dile
getirilir:
Zülmet dağıldı, zulm ü fesat oldu payımal,
Her yerde sanki hakk-ı adâlet gülümsüyor.
Al bayrağın kanatları altında pürmeal,
Her çehre, her dudak, saçıyor lime-lime nur. (Türkekul, 1963, s. 21)

Ancak süreç beklenildiği gibi işlemeyecek ve gelişmeler romantik eserlere yeni bir
boyut kazandıracaktır.
1917’nin Aralık ayından itibaren Bolşevik, Menşevik gruplarla Azerbaycan’da milli
ideolojiyi günümüze kadar taşıyacak olan Müsavat Partisi arasında amansız bir
iktidar mücadelesi başlamış ve Nisan ayında gerçekleştirilen Kafkasya (Bakû)
Müslümanları Kongresi’nde coğrafi muhtariyet tezi kabul görmüştür. 1-11 Mayıs
tarihleri arasında Moskova’da “I.Umum Rusya Müslümanları Kongresi”
düzenlenmiş, yaklaşık 900 delegenin katılımıyla gerçekleşen ve şiddetli tartışmaların
yaşandığı bu kongrede Mehmed Emin Resulzade ve Ali Merdan Topçubaşı’nın
savunduğu “Rusya Federasyonu içinde topraklı muhtariyet” tezi büyük ilgi
görmüştür. Ancak tez Bolşevikler’in tepkisine neden olmuş akabinde 22 Nisan
1918’de Tiflis’te Azeri, Ermeni ve Gürcü temsilcilerin gerçekleştirdiği toplantıda
“Güney Kafkasya Federal Demokratik Cumhuriyeti” kurulmuştur. Kısa bir süre
sonra
federasyon
lağvedilmiş,
Gürcistan,
Azerbaycan
ve
Ermenistan
bağımsızlıklarını ilan etmişler, Azerbaycan, Gence’de Fethali Hoyski’nin
başkanlığında Milli Azerbaycan Hükümeti’ni kurmuştur.
Gence her ne kadar geçici bir merkez olarak düşünülmüş ise de Bolşevikler’in
Ermenilerin de desteği ile Azerbaycan Türkleri’ni sindirmek amacı ile Baku başta
olmak üzere Şamahı, Kuba, Lenkeran gibi bölgelerde başlattıkları baskı politikaları
acil tedbirleri gerekli kılar. Gözler bir anda Resulzade’nin ifadesi ile tek umut
kaynağı olan kardeş Türkiye’ ye döner (Resulzade, 1990, s. 44). Nitekim Batum
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antlaşmasının 4. Maddesi kapsamında Osmanlı bölgeye askeri müdahelede bulunur.
Kafkas İslam Orduları komutanı Nuri Paşa ve Mürsel Paşa komutasındaki birlik
antlaşma planı dâhilinde önce Gence’ye ardından Baku’ya girer (15 Eylül 1918).
Böylece bir gün öncesinde İngilizler’in terketmek zorunda kaldığı Baku, Bolşevik ve
Menşevik güçlerden de temizlenmiş olur.
Makul bir süre itibarıyla tarihinin ilk Türk cumhuriyeti olarak literatüre geçen
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde milli politikalar öne çıkarılır.
Ancak hükümet 23 ay gibi kısa bir süre sonra ekonomik nedenlerin de etkisi ile
gücünü kaybeder. 28 Nisan 1920 de Baku, Kızıl Ordu tarafından işgal edilir, Neriman
Nerimanov başkanlığında Sovyet ideolojisini esas alan geçici bir hükümet kurulur ve
böylece “Sovyet Devri” olarak anılacak dönem başlamış olur.
İki yıl kadar sürecek olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde
siyasetten iktisada, sanata, kültür ve edebiyata kadar kendini hissettirecek olan milli
tavır özellikle edebi eserlerde kendine geniş yer bulmuştur ki bu anlamda da yine
romantikler ön sıralardadır. Milli mefkûre ve milli şuur gerek müterekki, gerekse
muhafazakâr romantiklerin bu yıllardaki ortak paydası olmuştur. Ahmed Cavad,
Hüseyn Cavid Abdulla Şaik gibi isimler tamamen milli bir söylem içerisinde hareket
etmişler, aynı yıllar içerisinde Müznib Türk-İslam ülküsü idealini bayraklaştırmış,
Mehemmed Hadi felsefi şiirleri ile birlikte vatan kavramına yönelmiş, Abdülhalık
Cenneti ise yine milli manevi değerlere atfen didaktik çalışmaları ile dikkatleri
çekmiştir. Ali Şövgi, Bedrettin Seyitzade, Maksut Şeyhzade gibi pek çok şair vatan ve
bayrak temalı milli şiirleri ile dikkatleri çekmiştir.
Azerbaycan’da romantik ekole mensup isimlerin 1905 sonrası çalışmalarında daha
çok beşeri değerlerin öne çıkarıldığı görülürken, 1917 ihtilalinin ardından kurulan
demokratik cumhuriyet döneminde milli tavır bariziyet kazanır. Söz gelimi bu
ekolün en önemli isimlerinden olan Abdulla Şaik özellikle bu dönemde yazdığı ve
sonrasında yasaklanan şiirleri ile son dönemlerde yeniden keşfedilmiştir. Şairin bu
iki yıl içerisinde yazdığı pek çok şiiri kısa bir süre sonra yasaklılar arasına alınmış,
Azerbaycan’da ancak Akademik Kamal Talıbzade tarafından yayımlanan “Araz’dan
Turan’a “ adlı derleme ile geniş kitlelere sunulabilmiştir. Talıbzade eserinin öz
sözünde, eserin diğer derlemelerden farkını, Sovyet hâkimiyeti yıllarındaki milli
zulmü, siyasi zorbalığı Ruslaştırma siyasetine cesaretle tenkit eden ilk defa neşr
olunan şiirler silsilesinin dâhil edilmesidir şeklindeki sözleri ile açıklar (Abdulla Şaiq,
2003, s. 10). Biz, bu şiirleri 1999 yılında hazırladığımız doktora tezinde ve sonrasında
yayımladığımız Abdulla Şaik, Hayatı, Sanatı ve Seçme Eserleri adlı çalışmamızda
yayımlamış, ayrıca “Arşiv Şiirleri ile Abdulla Şaik” adlı bir de makale kaleme almış
idik.
Özellikle milli duyguların gün yüzüne çıktığı bu çalışmalarda millet ve milliyet
vurgusu hâkimdir. Şairin Türk Adem i Merkeziyyet Firqesi Müsavat’a ithafen
yazdığı “Marş” adlı şiirinde “şanlı bir yol” tasviri ile idealize edilen Türk Birliği
ülküsü “Arazdan Turana” adlı çalışmada panoramik bir tarihi perspektifle ele
alınmıştır. Sovyet döneminde kaleme alınan bazı kaynaklarda (Mirehmedov, 1958, s.
3) işgal hareketi olarak gösterilen Osmanlı müdahalesi, Şaik’in şiirlerinde kardaş
kömeği olarak yer alır. Nitekim “İntizar Qarşısında “ adlı bir çalışmada yardım
beklentileri biraz da sitem yüklü şu ifadelerle dile getirilmiştir:
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“Néçin böyle gécikdin?
Sensiz qelbim qırıq, sönük, çéynenmiş, xırpalanmış,
Ömür şüşem daşa deymiş, heyatım parçalanmış,
Qırık bir saz kimi sızlar qanlı, yorğun telleri,
Yakılar da, yakar bütün qayğı vurmuş élleri.
Şu vetenin öksüzleri, gelinleri, dulları,
Göz yaşıyla sulamış hep kéçdiyiniz yolları.
Yolunuzu beklemeqden benizleri sararmış,
Héç gelmedin! O şen, güler ürekleri gem almış”, (Erol, 2005, s. 118)

Şairin “Vatanın Yanık Sesi” adlı bir başka şiirinde de “yiğit kahraman erler” ifadesi ile
tanımlanan Türk askerlerini karşı beslenen hasret duyguları dile getirilir. Son bölümde
yer alan “En sonunda çiçeklendi dileyim” şeklindeki sözler ise vuslat ifadesi olarak
karşımıza çıkar (Erol, 2005, s.112). Söz konusu vuslat, Salman Mümtaz’ın Nuri Paşa'ya
ithaf ettiği “Tefahhür eyle ey millet, muradın hâsıl oldu,” dizesi ile başlayan “Öyün
Millet “adlı şiirde de büyük bir sevinç ve coşku kaynağı olarak verilir (Memmedov,
1991, s. 8).
Ahmet Cevad “Ordumuza Armağan” ve Osmanlı şehitlerine ithaf ettiği “Şehitlere”
adlı şiirleri ile aynı hasret ve vuslatı bir başka cepheden betimlemiş, Türk
Ordusu’nun Baku’ya girmesi münasebeti ile yazdığı “Bismillah” adlı şiirinde
duygularını şu sözlerle dile getirmiştir:
Ey herbin taleyi.bize yol ver, yol
Sen éy gözel deniz, gel Türk’e ram ol.
Sen ey sağa, sola qılınc vuran qol,
Qollarına qüvvet gélir, bismillah ( Ahmed Cevad, 1993, s. 336)

Cevad yine kendisine ait olan ve bu iki yıl içerisinde yazdığı “Éy esger”, “İstanbul”,
“Şe’rim”, “Azerbaycan Bayrağına”, “Men Kimem”, Milli Şura’ya ithafen “Qardaş”
gibi şiirlerinde de benzer duygu ve düşüncelerini dile getirecektir.
Azerbaycan romantik şiirinin en önde gelen isimlerinden Hüseyn Cavid, 1918'de
kaleme aldığı “Türk Esirlerine” adlı şiirinde Türk’ün Türkten başka dostu olmadığını
sitemkâr bir dille vurgular. Söz konusu çalışmada “Oğuzların ahfadı” ya da “Ey
Türk eli” gibi ifadelerle bütün Türk âlemine yapılan bu çağrıların gerçek muhatabı
aslında Osmanlıdır:
Ey Türk eli, ey milyonlar ülkesi!
Sakın, duyma nedir bu hal, bu dehşet;
Titretmesin, seni bu kardaş sesi,
Körlük, sağırlık, o da bir saadet!... (Hüseyn Cavid, 1982, s. 159)

Aynı dönemde milli şuur içerisinde yazdığı şiirleri ile dikkatleri çekecek olan Ali
Abbas Müznib, romantizmin önemli bir diğer temsilcisidir. Bir çalışmasında milli ve
dinî kimliği bir görmenin büyük eksiklik olduğunu vurgulayacak olan Müznib,
(Elabbas Müznib, 2003,s.114) Rus hâkimiyetinde Türk toplulukları için “Müslüman”,
konuşulan dil için ise “Müslümanca” ifadesinin yaygın olduğu bir dönemde dini ve
milli kimlik farklılığına ilk dikkati çeken isimler arasındadır. Azerbaycan’da milli
şuur uyandırma amacı çerçevesinde yayımladığı Dirilik adlı gazete ile milli şair
unvanı kazanmış olan Müznib, Demokratik Cumhuriyet döneminde yazdığı şiirleri
ile de dikkatleri çekmiş, özellikle Turan mefkûresini yüceltmiştir:
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Turan irqi bu ölkede boy atmış,
İqidliyin sancağını ucaltmış,
Dünyaları qeyret ile donatmış,
Qehremanlar péykarıdır bu ölke (Elabbas Müznib, 2003, s. 37)

Yazar yine bu dönemde kaleme aldığı “Qazi Enver Paşa”, “Emelperverane Bir
Xatire” “Öyüd”, “Yuğ Qığılcımı” adlı şiirlerinde de benzer duygu ve düşüncelerini
terennüm etmiştir. Müznib’in bu yıllarda yayımladığı “Türk İmpératorluğu
Elxanlığı”, “Türk Ulusu Oymaq Birliyi”, “Azerbaycan Tefriqesi, “gibi makalelerinde
de milliyetçi bir tavır söz konusudur.
Sonuç
Bir cümle ile özetlemek gerekirse, gerek 1905 manifestosu ve ona giden süreçte
yaşanan sosyal siyasi ve iktisadi gelişmeler, gerek Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı
infial, gerekse büyük bir toplumsal değişim ve dönüşümlere yol açacak olan Oktyabr
İhtilali ve yine bu ihtilalin bir getirisi olarak kurulan Azerbaycan demokratik
cumhuriyeti yıllarında edebi sahada kendini gösteren milli romantizm, tıpkı
öncesinde Avrupa, İran, Çin ve Türkiye gibi ülkelerde de yaşandığı gibi,
Azerbaycan’da da romantik edebi ekolün teşekkülünde en büyük etken ve ilham
kaynağı olmuştur.
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SOVYET DÖNEMİ TEŞFİK OLUNANLA
YASAKLANAN KAÇAK (EŞKİYA) HİKÂYELERİ
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Giriş
Yüz yıl bundan önce siyasi rejimin değişmesiyle sonuçlanan 1917 Ekim bolşevik
ihtilali ideolojik, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda köklü değişikliklere
neden oldu. Bu kadar çok değişikliğin temelinde Karl Marx’ın da yazdığı gibi
Avrupanın kabusu olan komünist rejiminin kurulmasıydı. Marx’ın düşüncelerinin
devamcısı olan Vladimir Lenin’in en büyük keşfi bütün bu değişikliklerin yalnız yeni
sovyet insanının oluşturulmasıyla mümkün olacağı fikriydi. Bu fikirden hareketle
bütün sosyal-beşeri ilmler yeni sovyet insanı oluşturmak için seferber edilmiş oldu.
Geniş halk kitlesine hitabın en anlaşıklı şekli olan folklor da komünist ideolojisinin
en büyük destekçisi durumuna getirildi. Folklorun bir sahası olan kaçakçılık da yeni
cemiyetin kurulmasında yararlanılan alanlardan birine çevrildi.
Kaçakçılık veya soylu eşkiyalık genel anlamda bireysel hak davasının başlandığı
günden tarih sahnesine çıkmıştır. Somut şekilde kaçakçılık (eşkiyalık) daha çok
devletin derebeylikler döneminde zuhur etmiştir. Bozulan nizamı, haksızlığı
gidermek, artan zulme dur demek için başlatılan bu mücadele, silahlı ayaklanma,
isyan, bir takım insanların devletten kaçak düşmesiyle sonuçlanmış, nihayetinde
tarihe kendine özgü adalet kuralları koyan ve bunları uygulayan insanlar çıkmıştır.
Her memleketin, her çağın kendi kaçakları olmuş, zamanla onların hayatları
efsaneleşmiş, haklarında türküler, anlatılar söylenmiş, tarihi kimlikleri halk
kahramanı kimliğine bürünmüştür.
Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi Safeviler Devleti’nde de zayıflayan devlet
otoritesinin doğurduğu sonuçlardan biri de kaçakların artım göstermesidir. Özellikle
Nadir Şah Devleti’nin çökmesinden sonra XVIII yüzyılın sonlarında ortaya çıkan
kaçak harekatı, Azerbaycan’ın 1828 yılında Türkmençay antlaşması ile ikiye
bölünmesi ve üçde birinin Rus İmparatorluğunun yönetimi altına geçmesiyle artan
zulm, toprak sahiplerinin, onların yönetimindeki köylülerin emeğine, malına, canına
tam sahip oldukları ve toplumsal yapı olarak değerlendirilen tahkimçilik harekatı
(resmi şekilde Rusyada 1649-1861 yıllarında mevcut olan tahkimçilik hukuku
Azerbaycan’da 1847-1870 yıllarını kapsamaktadır) vs. köylüleri harekete geçirdi.
Önce bireysel intikamla başlayan kanun kaçağı, sonradan çevresine topladığı kendisi
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gibilerden küçük bir deste oluşturarak yerel yönetime karşı silahlı ayaklanma yolunu
tuttular.
Esasında
XIX
yüzyıldan
başlayan
kaçakçılık
harekatı
Azerbaycan’ın
sovyetleşmesinden sonra da devam etti. O bakımdan kaçakları Çarlık Rusyası’nın
yerel yönetimine ve komünist rejimine karşı savaşanlar olarak ikiye ayırmak
mümkündür. Sonuçta Azerbaycan’ın üçte birinin Rus İmparatorluğu tarafından
ilhak edilmesinden sonra (1828) başlayan kaçakçılık harekatı, monarşist rejimin
değişmesinden sonra da 1940.lara kadar devam etti. Amacı, mücadele yöntemi
benzer olsa da, kaçak harekatını iki devre ayırmak mümkündür:
1. Rus Emperyalizminin bölgesel yönetimine karşı çıkanlar
2. Sovyet totaliter rejimine karşı savaşanlar
Kaçakçılık Harekatına İkili İdeolojik Yaklaşım
Sovyet döneminde geniş yayılma sahası olan kaçak hikayelerine ideolojik
kaygılardan dolayı çifte standart uygulandığı görülmektedir. Bunun başlıca nedeni
Sovyetler Birliği’nde genelde sosyal bilimlerin özelde folklorun ideolojik savaşta ve
özellikle de yeni sovyet insanı yaratmakta önemli rol olması idi. Tıpkı Hitler
Almanyasında olduğu gibi, Sovyetler Birliği’nde, Çin’de, İkinci Cahan Savaşından
sonra ise sosyalist cebhesinde komünist ideolojisinin ve sosyalist yaşam
düşüncesinin daha geniş halk kitlelerine ulaştırılıp benimsetilmesinde folklor
ürünlerinin büyük rolu olmuştur. Böylelikle aradan geçen iki yüz yıla yakın bir
zamanda folklor romantik milliyetçilik düşüncesinden ideolojik savaş aracına kadar
uzun bir yol geçmiştir. Folklorun diğer türlerinde olduğu gibi kaçak folklorundan da
ideolojik amaç açısından yararlanılmıştır. Sovyet totaliter rejimi, bir tarafta halkları
milli kimlikten koparmak için aydınları mahvetmek yolunu (1937 Kızıl terrörü)
tuttuysa, diğer tarafta folklordan bellekleri yeniden kurgulamakta yararlandı
(Connerton, 1999, s.26-27). Halkbilimi milli kimliklerin en belirgin ve özgün temel
taşı olduğundan sovyet yöneticileri işe halk edebiyatını ideolojileştirmekle başladılar.
Tek kelimeyle, XIX-XX yüzyıllarda folklor büyük ölçekte halk kitlesini istenilen
tarafa çevirmek ve istenilen şekilde yönlendirmek için ideolojik araç olarak
kullanılmıştır. Sovyetler Birliği’nin hem milli hem kültürel hem de siyasi-ekonomik
politikasının hayata geçirilmesinde halkbilimi ve onun bir parçası olan kaçak
folkloru da önemli rol oynadı.
Bolşevik veya Ekim ihtilalına (25 Ekim 1917) kadarki sözlü kültürün kaçakçılık
olayları Rus Emperializminin uygulamalarına, milli siyasetine karşı çevrildiğinden
sovyetleşmeden hemen sonra siyasi-ideolojik rejim bunların tebliğ ve teşvik
olunması yolunu tuttu. En önemli olanı da Çarlık Rusyası zamanı kaçakların sosyal
terkibinin ahalinin yoksul kısmından çıkması ve mücadelenin beylere, toprak
ağalarına ve bölgesel idarecilere karşı çevrilmesi idi. Şöyle bir üstkurum, sınfı
mücadele ideolojisi ve yönetim siyaseti üzerinde inşa edilen yeni cemiyetin
taleplerini fazlasıyla karşılamaktaydı. Nitekim meşhur Rus sovyet yazarlarının
patriyarhı Maksim Gorkiy adı ile bilinen Aleksey Maksimoviç Peşkov (1868-1936) ve
folklor bilimcisi Yuriy Matveyeviç Sokolov (1889-1941) ve Boris Matveyeviç Sokolov
(1889-1930) kardeşleri de halkın tarihini bilmek ve yeni cemiyetin tebliği ve resmi
parti ideolojisinin işçi sınıfı arasında hızla yayılması için folklorun önemli bir araç
olduğunu vurgulamaktaydılar (Gorkiy, 1950; Sokolov, 1931, ss.91-114). Özellikle
564

SOVYET DÖNEMİ TEŞFİK OLUNANLA YASAKLANAN KAÇAK (EŞKİYA) HİKÂYELERİ

1934 yılında Birinci Sovyet Yazarları Kurultayında edebiyat gibi folklor da komünist
propaganda politikasının esas aracına çevrildi. Sovyet halkbiliminin teorik programı
V.Lenin’in birbaşa, folkloru sosyal-politik açıdan öğrenmek lazımdır, direktiviyle
bağlantılıdır (Bonç-Bruyeviç, 1963, s.350). M.Gorkiy Sovyet Yazarlarının
I.Kurultayında “Ben, arkadaşlar, şöyle bir faktöre dikkatinizi yeniden vermek isterim
ki daha derin ve parlak kahramanların bedii mükemmel tipleri işçi halkın sözlü
kültürüyle yaratılmışdır. Şöyle karakterlerin kamilliği Prometey, Herküles, Mikula
Selyaninoviç, Svyatogor, sonra doktor Faust, Güzel Vаsilisа, ironik tip olan İvanaptal ve nihayet, Petruşka, papaza, doktora, polise, şeytana ve hatta ölüme üstün
gelen tiplerdir. Bütün bu karakterleri harmonik şekilde intusiya, fikir ve duyum
birleştirir” (Gorkiy, 1953, s.305). M.Gorkiy’nin ilk bakışta edebiyata, sanata kaygı gibi
görünen uyarısında da folklorun tahrif olunma gösterileri vardır: “Yine de tekrar
ediyorum: söz sanatının başlanğıcı folklordur. Folklorunuzu derleyin, ondan
öğrenin, onun üzerinde işleyin. Folklor sizlere de biz şair ve yazarlara da çok
malzeme sağlar. Geçmişimizi ne kadar iyi bilirsek şu anın büyük anlamını o kadar
derin ve mutlu bir şekilde kavrarız” (Gorkiy, 1953, s.342).
Yuriy Sokolov’un görüşlerine göre folklorçu sadece yorulmaz derleyici ve objektif
araştırıcı olmamalı ve folkloru toplum hayatından, toplumsal siyasetten dışarıda
tutmamalıdır. Sovyet halkbilimcisi kendi işini kültürel değişikliklerin bir parçası
olarak görmelidir. O bakımdan derleme işi yerel komsomol, parti işçilerinin faal
yardımıyla yerine getirilmelidir. Folklorun ateizmin yayılmasında, devrimin
prensiplerini halka çattırmakta rolüne değinen Y.Sokolov sovyet folkloru ve
etnografisi nasıl olmalıdır şartlarını da hazırlamış oldu (Sokolov, 1938).
Edebiyat ve folklorun ideolojik esaslarını Vladimir Lenin koymuş olsa da, onun nasıl
olacağını Maksim Gorkiy hazırlasa da Sovyet, özellikle de rus halk edebiyatının
kahramanı İosif Stalin oldu. Hatta Azerbaycan kaçak olaylarında da Koba adı altında
Stalin karakterine rastlamak mümkündür. Çarlık yönetiminden kaçak düşen Stalin
kendisi gibi diğer kaçakların da dostu olmuştur. Ancak Stalin diğerlerinden farklı
olarak siyasi kaçak idi, zenginden alıp fakire veren klasik eşkiya tipine benzemezdi.
Şöyle ki halkbilimi ürünlerinin Sovyetler Birliği’ne dahil olan bütün halklarda hızlı
bir şekilde derlenip kitaplaştırılması ve incelenmesinin nedeni de sosyal bilimlerin
komünist propagandasında esas enstrüman olmasından kaynaklanırdı. Çünkü
folklor taşıdığı misiya ve kültürel kodları ile halkı yönetmeğin en anlaşıklı ve sade
betimlemesiydi. Ona göre de sovyetlerin sanat anlayışı olarak belirlenen sosyalist
realizm, yani toplumcu gerçekçilik folklor ürünlerinin araştırılmasında da tatbik
edildi. Sovyetler Birliği zamanında halk edebiyatına çok büyük önem verilmesinin ve
ondan yoğun bir biçimde yararlanılmasının nedeni ilk önce bu ürünlerin sosyalist
realizme daha yakın olması yüzünden, yeni komünist insanı ideolojik açıdan
şekillendirmede temel kaynak olmasından dolayıydı. O nedenle bolşevik inkilabına
kadarki kaçakları konu alan türküler, efsaneler, masallar ve nihayet, onlar
hakkındaki kahramanlık destanları derlenerek (bazen de yukarıdan gelen siparişle
aşıklara yazdırılarak) araştırılmağa başlandı.
Hem folklor hem tarih hem sosyoloji hem de ilmi komünizm Çarlık Rusyası kaçak
hikayelerini sınfı bağlamda değerlendirerek yeni devrin yeni kahramanlarını
oluşturdu. Oysa bütün Türk Cumhuriyetlerinde Sovyetlere karşı mücadele veren
ikinci kuşak kaçaklar unutturulmağa çalışıldı. Onlar totaliter rejim tarafından sınfı
565

FUZULİ BAYAT

düşman olarak ilan edildiler. Mesela, Orta Asya kaçaklarına basmacı adını takmakla
onları daha sonraki neslin gözünde birer düşman durumuna getirdiler. Aslında ise
bu insanlar işgalçi sovyet askeri güçlerine ani baskın yaptıktan sonra kaçarak
kurtulan gruplar idi ki tarihte basmacı olarak bilinir. Bu harekat Orta Asya’da 1918den 1942 yılına kadar bazı aralıklarla devam etti. Bu harekatın iştirakçıları Orta Asya
Müslüman Türkleri idi. Basmacı harekatının temel ideolojisi müstemlekeye karşı
İslami direniş idi. Çünkü bolşevik yönetimi kısa bir zamanda izledikleri politikayla
halkın nefretini kazandılar. İlk olarak 1917 de Ferkane’de başlayan isyan, daha sonra
bütün Orta Asya’ya yayıldı. İsyancılar bolşeviklerin Çarlık döneminden de kötü
olduğunu fark ederek (sovyetlerin milli muhtariyetlerin lağvi, dine karşı ateist
münasebet vs.) mevcut sistemin ortadan kaldırılması mücadelesine kalktılar. Ancak
bolşeviklerin Kızıl Ordusu ile başa çıkamayan basmacılar tıpkı kaçaklar gibi silahlı
direnişlerini dağlara çekilmekle devam ettirdiler (Chokay, 1928; Paksoy, 1991, s.5-20;
Buttino, 1997; Broxup, 1983, s.57-81). Buna rağmen kaçaklar, sözlü kültürde uzun
zaman birer kahramanlar gibi kalsalar (basmacılar) da halkbilimcilerin dikkatini
çekemediler.
Doğal olarak rejimin taleplerine uygun olarak Sovyet kaçakları yerilirken Çarlık
Rusyası kaçaklarını öğrenmek için her türlü şartlar oluşturuldu. Çarlık döneminde
başlangıçta ferdi intikamla devletten kaçak düşen bu insanlar zulme, sosyal
adaletsizliğe karşı direnmeleri ile sosyo-ekonomik bağlamlı direnişin esasını koymuş
oldular. Sovyet politikası ise hakimiyetin asıl efendisinin işçi-köylü sınfı olduğunu
ilan etmekle zengin-fakir karşıdurmasını anlatmakta kaçakçılık harekatından
yararlandı. Sovyet döneminde sosyal bilimlere ve ayrıca halk edebiyatına büyük
önem verilmesindeki asıl amaç önce yeni sovyet insanı şekillendirmek, sonra da
Birliğe dahil olan halklara ve de bütün dünyaya komünizmin üstünlüklerini
göstermekten ibaret idi. Kaçak hikayeleri de bu amaç doğrultusunda sosyalizmin
tebliğinde başlıca araç rolunu oynamaktaydı. Her şey sovyetleştirmeye hizmet ettiği
için Çarlık Rusyası’nın köylü siyasetine karşı çevrilmiş kaçakçılık harekatından da
sovyetler fazlasıyla yararlanmağa çalıştılar. Siparişle yazılan folklor metinlerinin yanı
sıra eskiden derlenmiş metinler de ideolojik bakımdan revize edilir, yeni baskıları
yayımlanır ve araştırılırdı. Araştırmacılar da çeşitli yöntemlerle ödüllendirilirdi. O
nedenle tahkimciliğin devam ettiği, hatta ortadan kaldırıldığı ancak etkisini
sürdürdüğü dönemin kaçakları Kaçak Nebi, Kaçak Kerem, Molla Nur, Kandal Nağı,
Deli Alı, Kara Tanrıverdi, Kaçak Ramazanoğlu Rüstem, Kaçak Mecid Ağa, Kaçak
Memmedkasım, Kaçak Kamber, Sarı Elekber, Kaçak Süleyman, Kaçak Hacıağa,
Kaçak Şahveren vb. hakkında derlemeler yapıldı, onlardan bazılarının faaliyeti
destanlaştırılarak bütün Kuzey Azerbaycan’a yayıldı. Hatta eşkiya hikayeleri yazılı
edebiyatın konusu olmakla popülerleştirilmeye başlandı. Hem derlenen ve
araştırılan hem de edebi türe uyarlanan folklor metinleri içerik ve biçim değişikliğine
uğrayarak sovyet hayat tarzının propagandasına dönüştürüldü. Her şey sovyet
ideolojik kimliğine bağlı olarak yeniden dizayn edildi.
Oysa bolşevik ihtilalinden derhal sonra başlayan ve başlıca mefkuresi sosyo-iktisadi
olmaktan ziyade sosyal-siyasi olan ikinci kaçakçılık harekatı sözlü tarih bakımından
daha zengin malzame verse de derlenmesi ve öğrenilmesi yasaklandı. Nitekim
sovyet rehberlerinin mantıkına göre bir halde ki sosyalist ihtilali ile sınfı ayırıma son
verilmiş, zengin-fakir zıtlığı zenginlerin bir sınıf gibi ortadan kaldırılması ile sona
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erdirilmiş o zaman hangi kaçakçılıktan söz açmak olardı ki. Sovyet hükumeti bu
kaçakların bir çoğunu Azerbaycan’da kolçomak, Orta Asya’da basmacı adıyla
nitelendirerek onlara karşı önce silahlı, daha sonra da siyasi savaş açtı. 1917 bolşevik
ihtilalinden sonra 28 Nisan 1920 yılında Azerbaycan’da kurulan sosyalist rejimi
zenginlere, irticaçı adıyla din bilginlerine ve Türkçü adıyla da eski aydınlara karşı
mücadeleye başladı ve yeni kurulan devlette onlara yer olmadığını ilk günden ilan
etti. Bu şartlarda toprakları, mülkleri ellerinden alınan, dini ibadet yerleri kapatılan,
inançları sorgulanan ve her türlü aşağılanmaya maruz kalan bu insanlar sovyetlerin
yürütmekte olduğu kollektivleşme ve ateizm siyasetine karşı çıkmakla yeni
kaçakçılık harekatı başlatmış oldular.
Biri tahkimciliğe, diğeri kollektivleşmeye karşı savaşan ve kanunla suçlu sayılan her
iki kaçakçılık harekatı aslında toprak uğrunda yapılan bir köylü mücadelesiydi. Her
ne kadar sovyetler döneminde kaçakçılık politik amaçlar için kullanılsa da Çarlık
Rusyası ile Sovyetler Birliği kaçakları işlevsellik bakımından farksızdırlar. Fark
sadece onlara yaklaşım tarzındaydı.
Sovyet rejimi, ikinci kuşak kaçaklar adlandırdığımız bu insanları düşman ilan
etmekle kaçaklara karşı ikili bir tutum sergilemiş oldu. Çarlık Rusyası zamanı
kanundan kaçak düşenlerle sovyet döneminde kendi haklarını savunmak için
savaşanlar aynı mücahid destesinin iki kolu olmasına rağmen sovyet rejimi
birincileri kaçak adlandırıp övdüğü halde, ikincileri kaçak değil, kolçomak, kuldur,
haydut, Orta Asya’da basmacı adlandırmakla onları halk düşmanı ilan etti. Özetle,
halkbilimciler siyasi rejimin belirlediği konjonktüre göre hareket etmeli oldular.
Nitekim sosyal ilmler, aynı zamanda folklor bir tarafta teşfik olunan, diğer tarafta
yasaklanan kaçakçılık harekatı ile karşı karşıya kalmış oldu. Halkbilimciler de bu
ideolojik çizgiden dışarı çıkmayarak araştırmalarını bu yönde kurmuş oldular.
Sovyet dönemi psevdo-folkloru veya fakeloru bu şekilde yaranmış oldu.
Sovyet fakeloru sadece Stalin veya Çapayev, Lenin veya Çiçerin, Beriya ve Mikoyan
hakkında olmayıp komünist ideolojisinin “halklaşmasında” önemli rol oynayacak
siparişli halk hikayelerinde, siyasi fıkralarda ve tabii ki kaçak hikayelerinde kendini
gösterdi. Maniden rivayete, aşık şiirinden aşk destanlarına, kaçak hikayelerinden
masallara kadar her şey içerik olarak sosyalist, şekil olarak milli olan yeni
medeniyetin kurulmasına ve sovyet insanının oluşturulmasına hizmet için seferber
edildi. Azerbaycan’ın sovyetleşmesinden hemen sonra üzerine yeni insanın inşası ve
komünist ideolojisinin geniş kitleler tarafından benimsetilmesi gibi işlevler yüklenen
edebiyat ve folklor ürünlerinin büyük önem kazanmasının başlıca sebebi milli ve
sınfı kimliği olmayan yeni bir toplum oluşturmak idi.
Kaçak Folkloruna Bağımsızlıktan Sonraki Münasebet
Bağımsızlığın kazanıldığı XX yüzyılın sonlarında ve XXI yüzyılın önlerinde
küreselleşen dünyanın tehlikesine dayanabilmek için insani ve sosyal bilimlere talep
ve ihtiyaç daha da artmıştır. Bu dönüşü intensifleştiren esas amil sadece dünyayı
kurtarmak gibi soyut kavrama dayanmaz, tam aksine milli potensiyeli koruyup
saklamak gibi somut verilerle şartlanır. Ekosistemi ve kültür coğrafyasını korumak,
dünya ile harmonik münasebeti sağlamak için insani bilimler, özellikle de folklor tek
çıkış yolu olarak gözükür. Ancak folklora münasebetin ve folklorun ilmi
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paradigmasının her sosyo-ekonomik sistemde farklı olduğunu da vurğulamak
lazımdır.
Sovyetler Birliği’nde folklorun önemi sosyal bilimlerden sanata, sinemadan yazılı
edebiyata, dövizlerden karikatürlere kadar geniş bir alanda kendini gösterdi. İster
ateizmin tebliğinde ve yayılmasında ister yeni sovyet insanının oluşturulmasında
ister komünizm hayalinin pekiştirilmesinde isterse de kapitalist dünyasına düşman
münasebetlerin şekillenmesinde halk edebiyatı devlet ideolojisinin olmazsa
olmazlarından birine çevrildi. Folklor ilminin hızla ancak bir yönlü gelişmesi
ideolojik sebeblerden dolayıydı. 70 yıl çok süregelen bu ideolojinin çökmesiyle
bağımsızlık elde etmiş Türk Cumhuriyetleri yeni bir döneme girseler de
sovyetlerden kalma bir çok eski mirası kolayca üzerlerinden atamadılar. Her ne
kadar şekil olarak milli, içerik (konusu bakımından) olarak sosyalist dövizli bir
kültür dönemini arkada koymuş olsak da bir çok meselelerde halen de eski ideolojik
folklor sendromundan kurtulmuş sayılamayız. Kısaca da olsa bugün de devam
etmekte olan sovyet sosyal ilminin folklora bakışının temel prensiplerini şöyle
özetlemek mümkündür:
Sovyet halkbilimcilerinin teorik eserlerine bakılırsa folklorun iki şekilde algılandığını
görürüz. Bunlardan birincisi, folklorun esas taşıyıcıları ve koruyucularının sıradan
emekçi halk, yani köylüler, işçiler, esnaf, sanatçılar vs. olduğu düşüncesinin hakim
olduğudur. O nedenle de bütün derlemeler köylerde yapılmış, folklor adeta köylü
edebiyatı niteliği kazanmıştır. Gerçi Avrupa ve Amerika’da da folklor uzun zaman
köylü bilimi, avam edebiyatı olarak algılanmıştır. Ancak bu yaklaşımda siyasiideolojik düşünce değil, soylu köylü, aydın avam düşüncesi esas rol oynamıştır. Bu
hakim düşünce halen de devam etmektedir.
Sovyet folklor ilminin ikinci teorik temeli sosyalizm devrinde geliştirilmiş ve büyük
önem verilmiş halk edebiyatının başlanğıcının kolektif ve ferdi olması ve onların
birbiriyle münasebetleridir. Özellikle XX yüzyılın 30-40. yıllarında yaygın olan fikre
göre halk edebiyatının yaranmasında söyleyicinin şahsi keyfiyeti önde olmuş,
folkloru sanatçılık yeteneği olan insanlar (köy şairleri, yazarları) yaratmıştır. Bu
devirde söyleyici fenomenine ve metnin sanatkarlığına dikkatin yöneltilmesi de
yukarıdaki teorik prensiple ilgilidir. Bunun sonucunda halkbilimciler edebiyatçıların
güdümü altında kalmış ve metni bedileştirme yolunu tutmuşlardır. O nedenle de
metin ağırlıklı araştırma yöntemini uyğulayan ve folkloru komunikatif
paradigmadan çıkarıp bedii metin gibi öğrenen sovyet halkbilimcileri edebi, estetik
taleplere cevap vermeyen hatta Çarlık Rusyası dönemine ait kaçak hikayelerini de
araştırmamışlardır.
70 yıl bu teorik bazada yetişen, öğretim gören halkbilimcilerin eserlerinde
bağımsızlıktan sonra da araştırma tekniklerinden metodolojiye, bilimsel verilerden
uygulamaya kadar bir çok mesele değişmemiştir. Bu gün folklor az veya çok
derecede sovyet dönemindeki ilmi ideolojinin inhisarı altında kalmaktadır.
Dolayısıyla folklora olan bu siyasi-ideolojik yaklaşımlar, Dorson’un ifadesiyle
söylemiş olursak, ideolojik folklor kuramı (Dorson, 2007, s.25), Sovyetler Birliği’ne
dahil olan diğer toplumlarda, ayrıca Azerbaycan’da az veya çok değişse de halen de
halkbilimi istenilen düzeye ulaşmamıştır. Hatta Rusya Federasyonu’nda folklorun
bir çok sahaları yenilense de, yeni ilmi metodoloji uygulansa da, bunu Azerbaycan
folklor ilmi hakkında demek mümkün değildir. Eskiden miras kalan esas mesele 568
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folkloru halk edebiyatıyla aynılaştırmak, derleme ürünlerine yazılı edebi metin
bucağından bakmak hele ki ilmi dairelerde debdedir. O bakımdan derleme de eski
usulla, esasen yaşlı insanlardan hem de köylerde devam ettirildiği içindir ki sözlü
tarih anlatıları, memoratlar, kaçak hikayeleri, şehir folkloru, internet folkloru
yeterince derlenmemiş kalmaktadır. Araştırma derlemeden daha acınacakı
durumdadır. Memoratlar, şehir folkloru, internet folkloru vs. araştırılmaktan çok
uzak olan konulardır. Bu temelde folkloru halk edebiyatı olarak görmenin doğal
sonucu gibi kaçak hikayelerine münasebet de olumlu değildir, nitekim bu anlatıların
bedii metin prensiplerine tam cevap vermediği esas olarak götürülür.
Bütün bu olumsuz manzaraya rağmen sovyet kaçakları hakkında yaranmış
türkülerin, sözlü tarih malzemelerinin, hikayelerin, masalların, kahramanlık
destanlarının az da olsa yalnız bağımsızlıktan sonra derlenmeye başladığını itiraf
etmek lazımdır. Resmi tarihten öğrenemediklerimizi derlemeden öğrenmiş oluruz.
Nitekim Sovyet güç organlarının büyük gruplarla isyan çıkaranları, devletten kaçak
düşenleri mahvettiği halde ve onlar sovyetleşmenin düşmanları olarak tarih
kitaplarına salındığı halde küçük gruplarla dağları, ormanları ve kamışlıkları mesken
tutan ve güç organları ile açık mücadeleye girmeyenler hakkında hiç bir bilgi
verilmediğini de saha çalışmalarından öğrenmiş oluruz. Buna rağmen folklorik
anlatıların en büyük payı bu unutturulmağa, hafızalardan silinmeğe çalışılan
kaçaklar hakkındadır. Mesela, Masallı bölgesinde Kaçak İbad, Kaçak Paşa,
Yardımlı’da Kaçak Sadathan, Kaçak Hasan, Güdeler, Lenkeran’da Kaçak Hacıağa,
Kaçak Şahveren, Kaçak Kazım, Gedebey’de Kaçak Emirastan ve Azerbaycan’ın diğer
bölgelerindeki yüzlerle kaçağı örnek olarak göstermek olar. Sovyet kaçaklarının her
birinin kendi hikayesi, kendi türküsü vardır.
Folklor için tipikleştirme esastır. Kaçakları da birbirine benzeten tipolojik
benzerlikler vardır. Onların her biri iyi atıcıdır (kuşu gözünden vurandır), her birinin
olağanüstü özelliğe sahip atları vardır, her biri adaletsizliğe asla tahammül etmez,
her biri ihanetin kurbanıdır (yakın adamlarının ihbarı üzerine ya öldürülür, ya da
son savaşta bir daha faaliyet gösteremeyecek kadar zayıf düşür vs.).
Bağımsızlıktan sonraki derleme çalışmaları sadece sovyet kaçaklarıyla sınırlı
kalmamış, genel anlamda Çarlık Rusyası’nın kaçakları hakkında hafızalarda yaşayan
anlatılar da derlenmişdir. Sovyet döneminde Çarlık Rusyası’nın kaçakları teşfik
olunsalar da derleme istenilen düzeyde olmamıştır. En azından derlenmiş metinler
tahrif olunmuştur. Nitekim sovyet halkbilimcileri folkloru yalnız edebiyat olarak
gördüklerinden poetik yapısı, bediyatı zayıf olan sözlü anlatıları ve özellikle de
kaçak hikayelerini derleme kapsamına almamış veya yukarıda da değindiğimiz gibi
bu metinker tahrife maruz kalmıştır. Bağımsızlıktan sonra ise durum az da olsa
değişmiştir.
Nitekim kültürel belleğin en önemli taşıyıcılarından biri olan folklor, siyasi
rejimlerde ideolojik alanın kurgulanmasında mühim etken olmuştur. Özellikle
bağımsızlıklarını yeni ilan etmiş, ancak halen de postsovyet sosyo-siyasal
mekanından çıkamayan Türk Cumhuriyetlerinde yeni toplum modelleri
oluşturmağın hakim ideoloji olan folklor ürünleri olmadan imkansız olacağı
bilinmektedir. Kültürel kodlarımızın “yazılı” olduğu folklor metinleri ki, buraya
kaçak anlatıları da dahildir, işlevsellik bakımından önemli yaklaşımlar üstlenmiştir.
Totaliter sovyet rejiminden bağımsızlığa geçit döneminde halkbiliminin ve sözlü
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tarihin bağımsız cumhuriyet döneminin resmi ideolojisi ekseninde değerlendirilmesi
ve bu bağlamda dışlanan, yasaklanan sovyet kaçak folkloruna yeniden dönmemiz
lazımdır.
Kaçak (eşkiya) folklorunun derlenmesi yeterince ciddiye alınmasa da bölgelerde
sınırlı bir biçimde yapılan derlemelerde kayıt altına alınmış metinler her köyün her
kasabanın her bölgenin kendi kaçağının olmasından haber verir. Bu sözlü tarih
malzemeleri sosyalizmin 70 yıl boyunca kolayca yerleşmediğinin kanıtıdır. Küçük
gruplar halinde direnen kaçaklarla beraber tekbaşına mücadele edenler, yalnız kendi
köyünde ve yakın çevrede bilinenlerle bütün bir bölgede tanınan kaçaklar,
mücadeleni kortebii sürdürenlerle, totaliter rejimi kabul etmeyenlerin varlığını da
derlemeden edinilen bilgilerden ve müşahedelerden öğrenmiş oluruz. Sovyet
döneminin yasakladığı rejim kaçaklarına halkın hayranlığı şübhe götürmese de
mulakaat zamanı eski sovyet parti faallerinin bu kaçaklara halen de olumsuz tutum
gösterdiklerini müşahade etmek mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse Masallı
bölgesinde meşhur olan Kaçak Mozu hakkında tarafımızdan onlarca metin yazıya
alınmasına ve bu metinlerde Mozu’nun bir halk kahramanı olarak tasvir edilmesine
bakmayarak eski sovyet parti yönetiminde çalışmış yaşlı bir söyleyici onu yolkesen,
köylere saldıran, insanlara rahatsızlık veren hırsız olarak anlattı (Masallı folklor
örnekleri, 2013, s.195). Veya Yardımlı ilçesinde Güdeler adı ile bilinen kaçakların
sovyet milislerine karşı mücadelesi hem arşiv evraklarından hem de anlatılardan
belli olsa da Güdeler onların kan düşmanı olan diğer bir köyün insanlarının gözünde
yolkesendirler (Ali İsgenderov; Tebiet Yolacaklı).
Yukarıda da denildiği gibi kaçaklar ve kaçakçılık hakkındaki hikayeler, türküler,
diğer anlatılar ve kahramanlık destanları hem zamanında hem de yeterince
derlenmediği gibi, ilmi bakımdan da lazımınca araştırılmamıştır. Sovyetleşmeye
kadarki Çarlık Rusyası kaçaklarının az veya çok derecede araştırılmasına karşılık
sovyet rejim kaçakçılığı halkbilimcilerin, tarihçilerin ve diğer ilgili ilm dallarının
araştırma kapsamı dışında kalmıştır. Yapılan derleme sosyalizme karşı direnen,
isyan çıkaran, kolektifleşmeye karşı barışmaz mücadele eden kaçaklar hakkındaki
folklor ürünlerinin fazla olduğunu ve bu sözlü tarih anlatılarının Azerbaycan Sovyet
Dönemi Tarihinin yeniden yazılmasındaki önemini kanıtlamaktadır.
Sözlü tarihin bir türü olan kaçak ve kaçakçılığı konu alan folklor ürünlerinin derlenip
değerlendirilmesi
1) milli kimliğin inşası bakımından halk edebiyatının diğer ürünleriyle birlikte
tarihin karanlık sahfasına ışık tutacak,
2) folkloru milli ideolojinin esas unsuruna çevirecek,
3) yeni yazılı edebi türlerin ortaya çıkmasına yardımcı unsur olacaktır.
Nihayetinde yeni toplumsal yapı postsovyet ideolojik ve ilmi alanından çıkarak
dünyaya kendi kimliği ve edebiyatı ile entegre olunacaktır. Çünkü folklor ürünleri
edebi-estetik yönü ihmal edilmeden bağımsız devlet anlayışı açısından
değerlendirilmelidir.
Son Söz
Üç farklı tarihi kesimde (XIX yüzyıldan 1920.lere, Azerbaycan Sovyet
Cumhuriyetinin kurulmasına kadarki Çarlık dönemi folkloru; 1920-1991 yılları
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arasındaki sovyet folkloru; bağımsızlıktan sonraki folklor) Azerbaycan folkloru üç
farklı siyasi-ekonomik, sosyo-kültürel merhale geçmiştir. Her merhale folklora kendi
döneminin ideolojisini dikte etmiş, neticede bir halkbilimi olan folklor yukarıların
siyasi-ideolojik propaganda aracına çevrilmiştir. Bunların içinde en uzun süreni ve
en çok ideolojileşeni sovyet halkbilimi olmuştur ki bunu ideolojik yapılı psevdofolklor veya fakelor adlandırmak daha doğru olacaktır. O nedenle sovyet döneminde
folklora yüklenen siyasi-ideolojik işlev hem sözlü ürünlerin yazılı edebiyata
uyarlanması hem de metinlerarası ilişki çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bolşevik
Devriminin getirmiş olduğu komünist ideolojili folklor (fakelor) kavramı Sovyetler
Birliği’nde bir taraftan Sovyet kültürünü temel alan yeni insanın oluşturulmasına
hizmet ettiyse, diğer taraftan totaliter rejime muhalif fikir oluşturabilecek metinleri
özenle ortadan kaldırdı veya yayımlanmasına izin vermedi. Sovyet hakimiyeti
illerinde kültür ve sanatın bütün alanları gibi, halkbilimi de devletin, onun siyasi
ideolojisinin kontrolü altındaydı.
Çarlık Rusyası’na karşı savaşan kaçaklar ve onların hakkındaki halk edebiyatı
örnekleri de bu bağlamda - ideolojinin öngörüleri doğrultusunda teşfik edildi. O
dönemin kaçakları neredeyse halk kahramanları ilan edildiler, oysa siyasi rejime
muhalif olan kaçaklar ya sürgünle cezalandırıldılar, ya da öldürüldüler. Sovyet
kaçakları hakkında yaranan hikayeler görmemezlikten gelindi, derlenmesi,
araştırılması yasaklandı. O nedenle komünist ideolojisi, kaçak folkloru da dahil
olmakla halk kültürüne hem uyarlama hem de yeni metinler yaratma yoluyla
müdahale etmek politikasını izledi. Bolşevik devrimine kadarki kaçak hikayelerinin
büyük çoğunluğu edebi metin prensipleri açısından uyarlama karakteri arz
etmekteydi. Bağımsızlıktan sonraki dönemde ise sovyet kaçakları hakkında
hafızalarda kalan metinler yazıya alındı. Sovet folklorunun ideolojik baskıları altında
kaçak hikayelerinin, kahramanlık destanlarının, kaçak türkülerinin ilmi ortama
sürüldüğü ve araştırıldığı dönem arkada kalsa da bazı ideolojik meselerden tam
kurtulduğumuz söylenemez.
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XX. YÜZYILIN 20.-30. YILLARINDA
KAZAK EDEBİYATINDA SANSÜR
A YA BE K BA YN İ YA ZO V *

Giriş
XX. yüzyılın 20.-30. yılları arasında Kazak Edebiyatındaki edebî tenkidin, o
dönemdeki siyasi olaylardan etkilendiğini ve ona bağlı olarak geliştiğini
söyleyebiliriz. Bu dönemde geleneksel milli edebiyatın dışında, mevcut siyasi
partinin baskısıyla yeni işçi ve köylü sınıfın edebiyatını meydana getirme
gündemdeydi. Daha doğrusu, o yıllardaki edebiyat, milli edebiyattan proleter
edebiyata geçiş dönemini nitelendirmektedir. Bu nedenle 20’li ve 30’lu yıllar Kazak
Edebiyatındaki tenkitleri incelemek, sonraki dönemleri daha iyi anlamamıza
yardımcı olacaktır. Bilindiği gibi, köylü ve işçi sınıfının edebiyatı, tek bir Partinin
çizdiği yolla giden basmakalıp bir edebiyattır. Oysa XX. yüzyılın başında Kazak
Edebiyatında özgün eserler veren, milli çıkarları yansıtan, özgür ruhlu, hevesi
kırılmamış, sözlü ve yazılı edebiyat geleneğini sürdüren, yetişmiş yazarlar grubunun
meydana getirdiği yazılı bir edebiyat bulunmaktaydı. Maalesef, bu yazarlar grubu,
30’lu yıllarda “Milliyetçilikle” yargılanmakla kalmayıp, eserleri de hafızalardan
silinmeye çalışıldı. Aynı zamanda birçok Proleter yazar da kendilerinin kurduğu
sistemin kurbanı oldular.
I. Kazak Türklerinin Milli Hareketliliği ve Alaş Sözcüğü Üzerine
XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başında, Kazak Edebiyatında bir milli şuur
uyanışını ve bu yola doğru giden hareketliliği görmekteyiz. Aydınların en önemli
amacı da halkı uyandırmak, cehaletten kurtarmak ve eğitim meselesini gündeme
getirmek oldu. 1909’da Mircakıp Dulatov’un Oyan Qazaq /Uyan Kazak/ adlı eseri,
1911’de Ahmet Baytursınov’un Masa /Sivrisinek/ adlı şiir kitabı Orınbor’da, 1914’de
yirmi yaşını doldurmamış Baybatır Ercanov’un Tur Qazaq /Ayağa Kalk Kazak/ adlı
şiir kitabı Kazan’da, 1917’de Abilkasım Arğıni’nin Jatpa Qazaq /Yatma Kazak/ adlı şiir
kitabı Taşkent’te yayımlandı. 1910 yılında çıkan Aykap dergisinde 1913’de
Sultanmahmut Toraygırov’un İsmail Gaspralı’nın Toprak adlı yazısını Kazak
Türkçesinde yayımlaması ve 1913 tarihinde Orınbor şehrinde Qazaq gazetesinin
yayın hayatına başlaması ile aydınların bu gazetenin etrafında toplanması Kazak
Türklerinin bağımsızlık duygularının daha önceden de filizlendiğini göstermektedir.
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Bunun yanı sıra Kazak Edebiyatındaki Yeni Dönemin, 1917’deki Şubat Devrimi’nden
hemen sonra başlanması Kazak aydın ve yazarlarının buna hazır olmasına bağlıdır.
Şubat Devrimi, Kazak Edebiyatına eşitlik, özgürlük gibi konuları getirdi. Kazak Sovyet
Edebiyatı üzerinde uzun yıllar eserler veren araştırmacı yazar Tursınbek Kakişev’e
göre, Kazak aydınları, Çarın yıkılmasını “Bağımsızlığa, bağımsız bir Kazak
memleketini kurmaya giden yol” olarak algıladılar (Kakişev, 1997, s. 21).
Kazak Türklerinin siyasi hayatında 1917’deki önemli olaylardan biri de Ahmet
Baytursınov, Halel Dosmuhambetov, Mircakıp Dulatov ve Alihan Bökeyhanov gibi
Kazak aydınlarının bağımsızlığa giden yolda attığı ilk adım olan Alaş Partisi’ni
kurmalarıydı. Sultanmahmut Toraygırov’un yazdığı şiirden Alaş Partisi’nin
kurulmasını Kazak halkının ne kadar sıcak karşıladığı anlaşılmaktadır:
Alaş tuwı astında
Kün söngenşe sönbeymiz.
Endi Alaştı eşkimniñ
Qorlığına bermeymiz.
(Kakişev, 1997, s. 21).

Alaş tuğu altında
Güneş sönene dek sönmeyeceğiz.
Artık Alaş’ı kimsenin
Zulmüne vermeyeceğiz…

Alaş sözcüğünün, halk, millet ve Kazak halkı gibi anlamları dışında, zamanla oluşmuş
birçok deyim anlamları da bulunmaktadır: Alaş eli, baytaq alaş, iysi alaş (bütün
Kazaklar, halk, millet), Alaş mıñı (XV.-XVI. Yüzyıllardaki Kazak Türkleri), Alaş tuwı
astında (bir bayrağın altına toplanmış), Alaştın azamatı, alaştın balası, alaş ulı (Kazak
yiğidi), Altı alaş (1. Kazak halkı. 2. Türk halkları), Üş alaş (Kazaklarda üç büyük boy),
Alaş (Eski Kazak kabilelerinin sloganı) vb. (KATS, 2011, s. 380). Ayrıca Sovyet
zamanında Kazakların eğitimli, aydın devlet adamları hakkında olumsuz (“yabancı,
düşman”) bahsedilmesinden dolayı Alaş sözcüğünün siyasi terim olarak olumsuz
anlamı vardır ve sözlükte de madde başı olarak yerini almıştır. Bu yüzden de o
dönemde çoğu zaman Alaş sözcüğünün geçtiği eserler tehlikeli sayılarak siyasi
açıdan sansüre mahkûm edilmiştir.
Nurcan Özgen, Kırgız Edebiyatı Tarihi ile ilgili çalışmasında Salican Cigitov’un,
Kırgız aydını Kasım Tınıstanuulu’nın şiirlerinde geçen Alaş kelimesi ile ilgili şu
bilgileri verir: “Adı geçen şiirlerde “Alaş” sözcüğü kelimesi gerçekte Kazak-Kırgız
anlamında kullanılmıştır. Eski tarihi efsanelerde Kazak ve Kırgız halklarının atası
Alaç (Alaş) olarak anılır… Ekim İhtilalinden sonra Kazak aydınları çoğu zaman
“Kazak” ve “Kazak-Kırgız” kelimelerinin yerine “Alaş” kelimesini kullanmışlardır.
Kırgız aydınları, özellikle Kasım Tınıstanuulu, Kazak aydınlarını takip ederek
“Kazak-Kırgız” tabirinin yerine “Alaş’ı” kullanmıştır. Fakat Sovyet iktidarı
döneminde eskiden “Kazak” ya da “Kazak-Kırgız” anlamından başka hiçbir şey
ifade etmeyen “Alaş” sözcüğü siyasi hüviyet kazanmıştır. Buna öncelikle 1917-1918
yıllarında birkaç Kazak aydınının kendi halkını bilinçlendirmek için kurduğu partiye
“Alaş”, geçici hükûmete de “Alaş Orda” isimlerini vermesi sebep olmuştur. Bu parti
de, hükûmet de Sovyet iktidarına karşı mücadele etmiş ve 1920 yılında Sovyet
iktidarı tarafından feshedilmiştir. Bu tarihten sonra “Alaş” sözcüğü millî parti, onun
hükûmeti, ideolojisi, sloganları ile bağlantılı bir terim olarak kullanılmıştır. Dönemin
devlet propaganda “Alaşçılık” ideolojisiyle doğrudan doğruya ya da dolaylı
yollardan ilişkisi olan bütün tarihî, siyasi, edebî metinleri milliyetçi içerikli diyerek
dışlamış ve takibe almıştır” (Özgen, 2014, s. 82-83).
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II. Kazak Edebiyatında İlk Eleştiri Yazılarının Yönü ve Yöntemleri Üzerine
20’li yılları Kazak Edebiyatında, eğitimli, milli kültür taşıyıcısı, aydın bir grup yazar
vardı ve onlar da edebî yönden yeniden oluşmakta olan Proleter yazarlardan daha
ileri düzeydeydi. Onu Ahmet Baytursınulı 8 Temmuz 1922 tarihinde Enbekşi Qazaq
gazetesinde yayınladığı Qazaq Qayratkerlerinin Jayınan konulu makalesinde şöyle izah
etmektedir: “Bütün Kazakları öz milletim, öz kardeşim gibi görmeye alışmış
Kazakların dost canlı yazarları Ekim Devrimi geldiğinde bir anda enternasyonal
olarak değişemediler. Kardeşlik (milli kimlik) hakkında yazanları enternasyonal
hükümet hoş karşılamaz oldu. Böylece Kazak yazarları durgunluk yaşadı ve eskideki
istekleri kaybolup çekingen oldular. Söylenenleri dinlemeyen, “Yaşasın
Enternasyonal” diyenler ağzımızı kapatıp konuşturmaz ve göğüslerini yumruklayıp
tehdit eder oldular… Kazakların derdini korkmadan dile getirmemiz gerek. İster
enternasyonal, ister Kazak yanlısı, isterlerse milliyetçi desinler dinlemeyelim.
Kazakların diğer milletlerle eşit olması için ne lazımsa yapalım.” Bu yazıyla ilgili
Tursınbek Kakişev göre, zamanında Ahmet Baytursunulı cesurca fikirlerini ortaya
koyduğu için, yazısı “Milliyetçiliğin Programı” ilan edilmiş, kendisi partiden de
işinden de ihraç edilmiştir (Kakişev, 1997, s. 118).
Kazak Edebiyatında birçok yazarın edebî eseri 1922 yılında yayımlandığından edebî
tenkitlerin yazılması ve dikkate alınması da bu tarihten itibaren başlamıştır
diyebiliriz. Örneğin, Kazak Türklerinin klasik şairi Abay’ın, Türkçü şair Mağcan
Cumabayev’in, Alaş aydınları Ahmet Baytursınov, Mircakıp Dulatov ve devrimci
şair Saken Seyfullin’in vb. eserleri o dönemde yayımlanmıştır.
Kazak Edebiyatında ilk tenkitlerin genelde takma adlarla yayımlandığını görüyoruz.
Takma adları kimlerin kullandığı artık bilinmektedir. 1922 yılında Alaş aydını
Cüsipbek Aymavıtov, Qazaq Tili gazetesinin 20. sayısında “J” takma adıyla Muhtar
Avezov’un Qorğansızdın Küni -Kimsesizin Günü- hikâyesine eleştiri yazısını
yayımlamıştır. Cüsipbek Aymavıtov, yazısında Muhtar Avezov’un eksikliklerini
belirtmekle beraber, gelecekte onun Kazak nesrine büyük katkıda bulunacak
yazarlardan biri olacağına inandığının altını da çizmiştir. 1923 tarihinde Taşkent’te
yayımlanan Mağcan Cumabayev’in şiir kitabıyla ilgili Cüsipbek Aymavıtov
Mağcannın Akındığı Hakkında -Mağcan’ın Şairliği Üzerine- başlıklı bildirisini sunmuş
ve daha sonra aynı bildiriyi makale olarak yayımlamıştır. Edebî eleştirinin ilk
örneklerinden birini de Muhtar Avezov yazmıştır. O, Şolpan Dergisi’nin 1922 tarihli
2. ve 3. sayılarında Qonır takma adıyla devrimci yazar Saken Seyfullin’in Kızıl
Sunkarlar -Kızıl Sungurlar- piyesi hakkında eleştiri yazısını yayımlamıştır. Muhtar
Avezov, bu piyesin Kazakların hayatını yansıtmadığını, Kazaklara ait bir piyes
olmadığını söyleyerek gelecekte kaderinin ne olacağı belirsiz bir eser diye eleştiride
bulunmuştur. Fakat o dönemde bu piyesi Kazak Edebiyatına yeni bir yön getiren
piyes olarak değerlendirip savunan devrimci edebiyatın taraftarları da
görülmektedir. Devrimci yazarlar taraftarlarının sayısı gün geçtikçe çoğaldığından
eserin siyasi yönü edebî yönünden üstün gelerek, eserin yaşamı da uzamış ve ders
kitaplarında da yerini almıştır.
Ele aldığımız dönemin eleştirileri hakkında edebiyatçı yazar Danday Iskakulı
tenkitlerin bazen karalama amaçlı yazıldığını da belirtmektedir (Iskakulı, 2003. s. 26).
O dönemde görüş ayrılığına düşen yazarların karşılıklı sert eleştirilerde
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bulundukları da görülmektedir. Bunun bir örneğini devrimci şair Saken Seyfullin’in
Asav Tulpar -Asi Tulpar at- adlı şiir kitabına diplomat Nazir Törekulov’un
Temirkazık dergisinde yayımladığı Asav Tulpar başlıklı eleştiri yazısında
görmekteyiz (1923. Sayı No:1). Saken’in şiirlerini değerlendiren Nazir Törekulov,
şiirleri olumsuz ve sert dille eleştirmekle beraber kişiyi incitecek ifadeler de
kullanmış ve onu devrimci şair olarak nitelendirmenin yanlış olduğunun altını
çizmiştir. Nazir Törekulov, derginin sonraki sayılarında Saken’in Bakıt Jolında -Baht
Yolunda-oyununu da sert bir dille eleştirmiştir. Çok gecikmeden Kızıl Kazakistan
dergisinin 16 sayısında Kazak Sovyet Edebiyatının güçlü temsilcilerinden Sabit
Mukanov’ın Eleştiriye Eleştiri konulu makalesi yayınlanmış ve Saken’in şiirlerinin
edebî yönü üzerinde durmadan, O’nun şiirlerini sadece zenginleri sevenlerin
beğenmediğini dile getirmiştir.
Bu da artık eleştirilerde siyasi görüşün öne çıktığını, edebiyata zengin edebiyatı ve işçi
edebiyatı gibi sınıf ayrılığının yansıdığını göstermektedir. Böylece dönemin yazarları,
eleştirilerinde siyasi görüş ve sınıf ayrılığını ön plana çıkarmaktadırlar. Devlet adamı
Smağul Saduvakasov, 1923’de Orınbor’da Alaş Hükümeti önderlerinden biri Ahmet
Baytursınov’un 50. yaş dönümü ile ilgili düzenlenen toplantıda Aqañnın1 aldında Aqañ’ın Karşısında- konulu bildiri sunmuştur. Bildiride Kazak Türkleri’nin örnek
alması gereken beş değerli şahsın ismi ifade edilir: Kenesarı Han, Çokan Velihanov,
Ibıray Altınsarin, Abay Kunanbayev ve Ahmet Baytursınov. Bu bildiriye karşılık
olarak Kazak Sovyet Edebiyatının temsilcilerinden Sabit Mukanov, Enbekşi Qazaq
Gazetesi’nin 1 Mart 1923’deki sayısında Qara Tahtağa Jazılıp Jürmender, şeşender -Kara
Tahtaya Yazılmayasınız, Hatipler- başlıklı makale yayımlamıştır. Sabit Mukanov, bu
değerli 5 şahsın Kazaklara faydasız kişiler olduğunu ileri sürmüştür. Oysa bu 5
değerli şahsın Kazak Türkleri için ne kadar değerli ve örnek alınması gereken
şahıslar olduğunu zamanın kendisi ispatlamıştır.
Sovyet Hükümetince affedilmelerine rağmen 1924’de Alaş Partililere “Milliyetçi
yazarlar” damgası vurulmaya başlaması edebiyata edebî bakımdan daha çok sınıf
çıkarları açısından bakılmaya başlandığını göstermektedir. Ahmet Baytursınov,
Mircakıp Dulatov ve Mağcan Cumabayev gibi halkın çok değer verdiği yazarlar bir
anda “milliyetçi yazar” suçlamasına maruz kaldılar. Bu olaydan sonra bu yazarları
her yerde aşırı milliyetçi olarak suçlamak normal görülmeye başlandı. 20’li yıllardaki
Kazak Edebiyatının lirik şiir dünyasında Mağcan Cumabayev şiirlerinin özel bir yeri
vardır. Eleştirenler, o dönemde Mağcan’ın şiirlerinde “eskicilik özlemini, bencilliği
ve Türkçülüğü” aradılar ve acımazsızca eleştirilip onun şiirlerindeki edebî güzelliği
görmezden geldiler.
Kazak Edebiyatı için 1925, alınan siyasi kararlardan dolayı edebî ürünlerin milli
çizgiden Sovyet politikasına uygun edebî ürünler ortaya koymaya başladığı bir geçiş
sürecinin başlangıcıdır. 18 Haziran 1925 tarihindeki Merkez Komite’nin Partinin
Körkem Adebiyat Alanındağı Siyasatı Turalı -Partinin Edebiyat Sanatı Sahasındaki
Politikası Hakkında- konulu kararından sonra, milli görüşteki yazarların etkisinde
kalmama bahanesiyle onlara karşı devrimci yazar Saken Seyfullin’in önderliğinde
KAZAAP – Emekçi Kazak Yazarlar Birliğinin 12 Temmuz’da kurulması yazarlar
1

Ahmet Baytursınov için Kazak Türkleri Aqañ ismini de kullanırdı. Aqañ, saygı ve sevgi içeren
Ahmet isminin kısaltılmış şekli.
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arasındaki görüş ayrılığını belirgin hale getirip ortamın belirsiz ve gergin hâle
gelmesine neden olmuştur. (Qirabayev, 1999. s. 363). Edebiyatın üzerindeki proleter
baskısını, proleterler tarafından yönlendirilmesini Taşkent’teki Kazak yazarlarının
çoğu desteklememiştir. Bu yüzden de KAZAAP’a karşı milli değerlere ve milli
kimliğe önem veren Kazak yazarları, Mağcan Cumabayev başta olmak üzere,
1924’de Alqa adlı bir yazarlar birliği kurmaya çalışmışlardır. 12 Temmuz 1925’ten
sonra Alqa Yazarlar Birliğine üye olan bütün Kazak aydınları “milliyetçi”
suçlamasıyla takibe alınmıştır ((Iskakulı, 2003. s. 26). Nurcan Özgen, Sovyetlerdeki
edebî tenkitin teşekkülü ile ilgili fikirlerini şöyle ifade etmektedir: “Sosyalizm
düşüncesine aykırı düşüncelerin ifşa edilmesi geleneği, sosyalist edebiyat
anlayışındaki edebî tenkit türünün başlıca özelliğidir.” (Özgen, 2014, s. 81).
Bu dönemde yazarlarımız, eleştiricilerimiz arasında şu soruların cevabı
sorgulanmaktaydı: Devrimden önceki Kazak Edebiyatı hangi yönde gelişmekteydi?
Artık nasıl olmalı? Devrim edebiyata ne getirdi? Kazaklar arasında devrimci, sınıf
yazarları var mıdır? Onlar kimler? Devrimci yazarlar yoksa, nedenleri nedir? Ne
zaman oluşur? Kazak Edebiyatı’nda milliyetçilik görüşü ne zamandan beri var?
Edebiyata nasıl bakılmalı? gibi. Söz konusu sorular etrafında Aqjol ve Enbekşi Qazaq Emekçi Kazak- gazetesinde eleştiri yazıları yayınlanmıştır. Jüsipbek Aymavıtov gibi
milli değerlere önem veren aydınlarımız, “Kazak yazarları arasında şimdilik sınıf
şairi yoktur” deseler de, Ğ.Toğcanov “Kazakların şimdiki halinde işçi sınıfı
oluşmadığı için Proleter yazarlar yoktur,” fikrini savunmuştur. Fakat 1927 yılında
Sabit Mukanov’un aşağıdaki yazısı bundan sonraki Kazak Edebiyatı’nın ne yönde ve
nasıl gelişim göstereceğinden, Alaş aydınlarının ne gibi siyasi baskının altında
kalacağından haberdar etmektedir. Ona göre, Kazak Edebiyatında yazarlar arasında
üç türlü gruplaşma veya yön vardır; Emekçilik yönü, Sovyet Hükümetine karşı yön ve
ikisinin ortasında gidip gelenlerin yönü. Ortada gezen grupla birleşebileceğini ve
onların imkânlarından istifa ederek, onları kendilerinin idare edeceğini yazmıştır.
Mağcan, Qoşke gibi milliyetçilerle birleşmelerinin imkânsız olduğunu açık
söylemiştir. Devamında da: Gücü ve siyaseti elinde bulunduranların edebiyatının
hızlı geliştiğini ve şu anda Kazakların zenginlerinin ölüm halinde olduğunu, onların
edebiyatını yapan şairlerin de onlarla birlikte öleceğini ve Kazak işçilerinin
güçlendiğini, onlar güçlendikçe edebiyatının da ona bağlı olarak gelişip
güçleneceğini sözlerine eklemektedir. (Kakişev, 1997, s. 134-135).
Bunu tek bir yazarın düşüncesi olarak değil de, bütün toplumsal, sosyal ve kültürel
düşüncenin göstergesi olarak da algılayabiliriz. Sabit Mukanov, burada bir Parti
sözcülüğünü yapmaktadır. İşçi sınıfının güçlü olacağını ve ona karşı gelenlerin yok
edileceğini toplum şuuruna benimsetmektedir. Parti, bunun gibi itibarlı yazarları
konuşturarak kendi siyasetini başarılı şekilde yürütmüştür. Neticesinde, gerçek
aydınlara “halk düşmanı” gözüyle bakılıp bütün yazdıkları hangi konuda olursa
olsun sorgusuz sualsiz toplum tarafından dışlanmaya başlanmıştır. Üst üste
karalayıcı yazılar yayımlanmış, hapse gönderilmiş ve eserlerinin okutulması
yasaklanmıştır. Artık halk düşmanlarını eleştirmek kültürel hayatın parçası haline
gelmiştir.
20’li yılların sonuna doğru Kazak Edebiyatında yeni işçi edebiyatı ve eski yani, halkın
geçmiş zamanlarda ortaya koyduğu sözlü edebiyat ürünleri üzerinde de tartışma
gündeme gelmeye başlamıştır. Bazı devrimci görüşteki siyasetçi ve yazarlar, eski
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edebî ürünleri yani sözlü edebiyatı gericiliğin, milliyetçiliğin bir unsuru olarak
değerlendirip, Proleter kültürünü meydana getirmede faydası olmadığı ve onlardan
vazgeçilmesi gerektiği üzerinde durmuştur. Bu eğilime karşı olup halkın gerçek
mirası sayılan “eski” dedikleri edebiyata sahip çıkmaya çalışanlar da vardı. Devlet
adamı Smağul Sadvakasov, 15 Şubat 1927’de Enbekşi Qazaq gazetesinde şöyle yazar:
“Geçmişi unutup, geçmişi tamamen reddettiğimizde yeni (Proleter kültürü) nasıl
meydana gelebilir. Biz, bu yüzden eski mirastan iğrenmeyeceğiz. Eski mirastan
işimize gelenini alacağız, işimize gelmeyenini almayacağız” (Kakişev, 1997, s. 135). O
zamanlarda geçmişten gelen mirasa yüz çeviren, ters gözle bakanlardan bazıları
Kazakların milli çalgısı dombra’nın da pek gerekli olmadığını söylemiştir (Isqaqulı,
1993, s. 40). Aslında 20’li yıllardaki Alaş Partisine mensup Kazak aydınlarının yaptığı
edebiyat, gerçek bir Kazak halkının edebiyatıydı. Yeni edebiyat dedikleri, Proleter
Edebiyatı ise artık tüm toplumu yöneten tek bir siyasi partinin etkisinde gelişmeyi
kabul eden ve ona sırtını dayayan bir edebiyat olarak hayatını sürdürmeye
mahkûmdu.
30’lu yıllardaki Kazak Edebiyatındaki edebî eleştiri 20’li yıllara göre tamamen farklı
yönde gelişme göstermiştir. O dönemde Kazakistan’ı yöneten F.İ. Golotşekin’in
Kazak Edebiyatında bölücülüğün var olduğunu söyleyen yönerge yayımlamasından
sonra gazete sayfalarında “bölücülüğü” yok etmenin yöntemleri üzerine makaleler
arka arkaya yayımlanmaya başlamıştır (Kakişev, 1997, s. 238). Aslında bu yönerge
Proleter sınıfı ideolojisinin artmasıyla ortamın daha da gerginleşmesine neden
olmuştur. Bu yüzden “Edebiyat, bir sosyal sınıfın (proleter sınıfının) ancak bir
devamıdır” görüşü artık bir edebî miras kadar yüceltilmiştir. Gerçek edebiyata
hizmet etmek isteyen aydınların “halk düşmanı, milliyetçi” olarak damgalandığı ve
eserlerinin yasaklandığı bir dönemdir. Bu dönemi, edebiyat araştırıcısı Tursınbek
Kakişev (1997, s. 239) şöyle ifade etmektedir: “Edebiyat önderlerinin hemen hemen
tamamı sürgün edildi. Eserde bir çocuk ağlarsa “O neden ağlıyor?” diye şüpheyle
bakıldı. Çünkü Sovyetler Birliği’nde kimse ağlamamalı… Edebî eserin kaderi
“Proleter, Sovyet, Parti, fakir, hizmetçi” gibi sözcüklerin olup olmadığına göre
çözüldü. Edebî kategoriler göz ardı edilerek, eserin siyasi yönünü belirlemek edebî
eleştirinin en önemli ölçütlerinden biri oldu. Edebî eserleri incelediğinde de yazarın
hangi sınıftan geldiği ön plana çıkarıldı. İşçi edebiyatını tek işçi sınıfından gelen
yazarlar meydana getirebilir gibi ön şart koştular.”
O dönem edebî ortamda Kazak Sovyet Edebiyatı’nın kurucularından Saken Seyfullin
ile Sabit Mukanov’un Proleter yazarı olup olmadığı hakkında tartışmaların gündeme
geldiği döneme de rastgeliyor. Oysa eserlerine ve geçmişlerine bakıldığında, bu iki
yazar, Sovyet Hükümetini can gönülden karşılayıp en çok bunun üzerine eser veren
yazarlardandı. Saken Seyfullin vb. için de genelde “Şiirlerinde eski köy hayatı
fazladan konu edinmiş, onda eski köy hayatı özlemi var” tarzında yapılan eleştiri
örnekleri o dönemin edebî eleştirisinin başlıca özelliğidir. Artık yazarların eserleri
tıpkı ülkenin ekonomik sistemi gibi planlanır ve temalar belirlenirdi. Sovyet yazarın
konuyu nasıl işlemesi gerektiği hakkında Vladimir Nabokov (2013, s. 26): “Yazarın
hayal gücüne ve iradesine kesin bir sınır konduğu için, bütün Proleter romanlar mutlu sonla,
Sovyetlerin zaferiyle sonlanmalıdır” diyerek bu duruma eleştiri getirmiştir. Çünkü
yazar hangi dönemi kalemi alırsa, o döneme karşı özlem duyuyor gibi ön yargılı
algılama o zamanın modası haline gelmişti. Örneğin, Sabit Mukanov’un Suluşaş,
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Saken Seyfullin’in Kökşetav ve İlyas Jansügirov’un Dala uzun şiirleri bunun bir
örneğidir. Yazarlar, Kazak Türklerinin bozkırını, yaşamlarını kaleme aldığından,
“Kazakların eski hayatına karşı özlem duymaktadır” suçlamasıyla karşı karşıya
kaldılar.
O dönemde, KAZAAP – Emekçi Kazak Yazarlar Birliği, yazarlardan hatalarını
gazetelerde yazılı olarak kabul ettiklerine dair bir açıklama isterdi. Buna benzer bir
açıklamayı zamanımızın büyük roman yazarlarından Muhtar Avezov yapmıştır. O,
Taşkent'teki Orta Asya Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi’nde doktora
çalışmasını bitirmesine az bir zaman kala 1 Ekim 1930 tarihinde tutuklanmıştı. Onun
10 Temmuz 1932’de Partinin en büyük yayın organı Sosyalist Qazaqstan ile
Kazahstanskaya Pravda gazetelerinde Sovyet halkından af dileyen makalelerinin
yayımlandığı, kendi yazdığı Enlik-Kebek ve Karagöz oyunlarına “edebî değeri yok,
yararsız eserler” gibi öz eleştiride bulunduğu bilinmektedir. Çağdaş Kazak Edebiyatı
klasik yazarlarından Dükenbay Dosjan hatıra yazısında: Muhtar Avezov’un 1932’de
özgürlüğüne kavuşmasına rağmen “milliyetçi, alaşordacı, karşı devrimci, burjuva”
suçlamalarla uzun yıllar boyu karşı karşıya kaldığını, hapisten çıktıktan sonra dört
ay kadar iş bulamayarak sendeleyip birçok müessesenin eşiğini aşındırdığını ve en
sonunda Kazak Tarım Ürünleri Enstitüsünde öğretmen olarak göreve başladığını
dile getirir (Dosjan, 1997, s. 21).
Edebiyat araştırmacısı Danday Isqaqulı, KAZAAP – Emekçi Kazak Yazarlar Birliği
eleştirilerinin gün geçtikçe tehlikeli duruma gelmesinin nedenini Stalin’in Bolşevizm
Tarihinin Bazı Meseleleri Hakkında anlatma mektubunun yayımlanmasından
kaynaklandığını söylemiştir. Hemen arkasından, 10 Ocak 1932’de Kazakistan
Marksizm-Leninizm Enstitüsü Stalin Yoldaşın Mektubuyla İlgili Kazakistan’daki İdeoloji
Meydanında Mücadele Yükümlülükleri Hakkında konulu Parti kararnamesinin kabul
edilmesi de artık Kazak Edebiyatındaki edebî eleştirilerin hangi yöntemlerle
inceleneceği konusunda bize ipucu vermektedir. Kararnamede, hala Kazak
Edebiyatının milliyetçi yazarlar olarak tanımlanan Alaş aydınlarının etkisinden
çıkamadığının da üzerinde titizle durulmuştur (Isqaqulı, 1993, s. 40).
Milletle ilgili her şeyin milliyetçilikle suçlandığı bu dönemlerde ideoloji alanındaki
çalışmalar, Kazak Edebiyatı’nın milli edebiyat olmaktan çıkmasına ve kimlik kaybına
uğramasına zemin hazırlamış ve gerilemesine neden olmuştur. 1932’de KAZAAP –
Emekçi Kazak Yazarlar Birliği de dağıtılarak, onun yerine Sovyet rejimini destekleyen
yazarları bir araya getiren Kazakistan Sovyet Yazarlar Birliği kurulmuştur. Böylece
Kazak Sovyet Edebiyatının tarihi resmen başlatılmıştır. Bu dönemde yazılan edebî
eleştirilerde siyasi tedbirler ve siyasi yönden dikkatli olma şartı ön plana
çıkarıldığından edebiyat asıl görevinden uzaklaşmaya başlamıştır.
Şubat ve Mart 1937’deki Merkez Komitenin Genel Kurul Toplantısının
gündemindeki ana madde “halk düşmanlarını ifşa etmek” olmuştur. Stalin, halk
düşmanlarını ifşa etme çalışmasının tempolu bir şekilde yürütülmesi gerektiğini
söyleyince 1937’deki aydınları sürgüne gönderme ve cezalandırma talimatını vermiş
gibi olmuştur (Isqaqulı, 2012, s. 159). Basında “milliyetçiliği” ifşa eden makaleler
çoğalmıştı. Kazahstanskaya Pravda gazetesinde T. Jürgenov’un Medeniyet Alanını İmha
Edilmiş Milliyetçiliğin Kalıntılarından Temizleyelim, Kazak Edebiyatı gazetesinde R.
Jamankulov’un Dikkatli Olmalıyız ve bir grup yazarın Düşmana Merhamet Yok vb.
makaleleri yayımlanmıştır. (Kakişev, 1997, s. 258-259). Makaleler, milliyetçi
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yazarların acımasızca sürgün edileceğinden haber vermiştir. Bu da, “milliyetçileri,
halk düşmanlarını” tespit etme sürecinin arkasından “edebiyattaki milliyetçi-faşistleri
köklü bir şekilde imha edelim” başlıklı tenkitlerin yayımlanmasıyla (Edebiyat Meydanı,
No:3, 1937) artık aydınları, yazarları yok etme zamanının başladığının bir işaretiydi.
Tursınbek Kakişev (1997, s. 259), o dönemlerde genel olarak basında, toplantılarda
aydınlara karşı söylenen ve artık toplum tarafından yadırganmayıp da alışık bir hale
gelen aşağılayıcı ifadeleri şöyle sıralamaktadır: Halk Düşmanı, Sınıf Düşmanı, BurjuvaMilliyetçi, Milliyetçi-Faşist, Faşist-Suikastçı, Faşist-İtler, Eşkıya Çetesi, Kaçakçılar, Kiralık
İtler, Zalimler, Alçaklar, Sümsükler, Reziller, İnsan Öldüren İnsafsızlar, Milliyetçi Unsur,
Yabancı Unsur, İçli Dışlı Olanlar, Alaşorda İtleri, Eski Düşman, Alaşordacı Ajan,
Pantürkçü, İki Yüzlü Lanet, Dolandırıcı, Yalaka Uşaklar, Art Niyetliler, Milliyetçilik Zehri,
Yarım Akıllılık, Zalim İtler, Cellat, Japon Ajanı.
1937’de milliyetçilikle suçlanmayan yazar azdı. Çoğu eleştirmen edebiyattaki
“milliyetçiliği” tam anlamıyla ortaya koyamadığı bahanesiyle suçlu duruma
düşmüştür. Denetim mekanizmasının edebiyatı denetleme konusunda dozunu
aşırıya kaçırmasıyla bazı yazarlar susmayı tercih ettiler. O dönemde tanınmış
edebiyat eleştiricisi Ğ. Toğcanov’un sustuğu için “halk düşmanı” olduğu, Kazak
Sovyet Edebiyatı’nın kurucularından Saken Seyfullin, Beyimbet Maylin ve İlyas
Jansügirov gibi ünlü yazarların tutuklandığı ve Muhtar Avezov, Sabit Mukanov ve
diğer yazarların da zor günler geçirdiği artık toplum tarafından bilinmektedir. 30’lu
yılların sonunda Kazak Edebiyatında yazarların kalemlerini yönlendiren ve onları
kontrol altında tutan bir tür edebî tenkit yöntemi meydana gelmiştir.
Sonuç
Sonuç itibarıyla, Parti kendi politikasını sürdürebilmek için Proleter yazarlardan
istifa etmiştir. Onların ağzından sansür aracılığı ile milli ruhta eserler veren
aydınların “halk düşmanı, Japon ajanı” gibi suçlamalarla tutuklanmasına,
sürülmesine temel hazırlamıştır. Bazı Proleter yazarlar, sansürü düşmanını yok etme,
çekememezlik, kıskançlık aleti olarak da kullanmıştır. Aydınları “milliyetçilikle”
suçlamış ve eserlerini Sovyet ideolojisine aykırı diye yasaklamıştır.
20’li yıllarda Kazak Edebiyatındaki sosyal-siyasi durumlardan iki grup meydana
gelmiştir. Birincisi, iki yıllık ömrü olan Alaş Hükümetinin kurucuları, milliyetçi
yazarlar grubu, ikincisi Sovyet Hükümetinin sonucunda ortaya çıkarılan Proleter
yazarlar grubudur. 30’lu yıllarda birinci gruptaki yazarların eserleri sadece siyasi,
ideolojik açıdan ele alınarak, sistemin getirdiği sansürün kurbanı olmuştur. Onlar
“halk düşmanına” dönüştürülerek uzun zaman Kazak Edebiyatı tarihinden, Kazak
halkının hafızasından silinmeye çalışılmıştır.
2 Ekim 1945’de Sosyalist Kazakistan gazetesinde Edige – Halkın Gaddar Düşmanı başlıklı
makalenin yayımlanması ve arkasından 21 Ocak 1947’de Merkez Parti Komitesinin
Kazakistan Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsünün Çalışmalarında Ters Giden
Siyasi Hatalar Hakkında başlıklı karar alması ve bundan dolayı halk ozanları
Şortanbay, Dulat, Murat, Küderi, Dosqoca, Abubakir, Ğumar Karaşev ve Narmanbet
Ormanbetov gibi XIX.-XX. yüzyıl başındaki Kazak Edebiyatının tanınmış
temsilcilerini “milliyetçi” olarak gösterip, onların adlarını ders kitaplarından
çıkarmaya çalışılması Kazak Edebiyatında karalama eleştirilerinin sonraki yıllarda da
sürdürüldüğünü göstermektedir (Tilepov, 2001, s. 16). Görüldüğü gibi, o dönemin
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genel anlayışı halkın düşünür-aydınlara karşı siyasi suçlamalarda sık sık
bulunulmaya devam edilmiştir.
Bunlara rağmen, Stalin ölümünden sonra (1953) ilk başta milli ruhta yazıp sonradan
Sovyet çizgisine geçen yazarlarımız 1957’de, Alaş Partisine mensup aydınlarımız ise
4 Ekim 1988’de Yüksek Mahkeme Kararıyla beraat etmiştir. Buna da daha çok
yıllarca “Halk Düşmanı Nesli” damgasıyla yaşayan, bu günü yıllarca ümitle
bekleyen aydınlarımızın çocukları, akrabaları sevinmiş ve Kazak halkı da onların
eserlerini tekrar okuma mutluluğuna kavuşmuştur.
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KAZAK SOVYET EDEBİYATINDA KİMLİK (1925-1991)
C E Mİ LE KINA CI *

Giriş
Sovyet edebiyatı, devlet eliyle edebî faaliyetlerin yürütüldüğü, siyasî görüşlerin
yansıtıldığı bir alan ve toplumun siyasî görüşlerini istenilen doğrultuda yönlendiren
bir araç olarak dikkat çekmektedir. Bu yönüyle Sovyet edebiyatı, kendine özgülük arz
eder. Ayrıca Sovyet edebiyatında güçlü bir merkez-çevre ilişkisinin söz konusu
olduğu görülür. Merkez Moskova’da alınan kararların Sovyet ülkesinin tamamında
merkez Moskova ile aynı paralellikte uygulandığı dikkat çeker. Sovyet edebiyatı,
Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından alınan kararlar ışığında şekillenir.
Özellikle 1934’te Sovyetler Birliği’ndeki edebî faaliyetlerin bütününü kontrol altına
alan Sovyet Yazarlar Birliği’nin kurulması ve sosyalist realizmin Sovyet edebiyatının
sanat metodu olarak kabul edilmesinden sonra, edebî faaliyetler tamamen devlet
kontrolü altına alınır. Böylece Sovyetlerde edebiyat, komünist/sosyalist bir toplum
yaratmanın aracı hâline gelir. Merkez ve çevre edebiyatlarında Sovyetler Birliği çatısı
altındaki halkların millî özellikleri bir potada eritilerek, ortak bir üst kimlik olan
“Sovyet insanı” kimliği yaratılır. Ancak buna rağmen, “Sovyet insanı” üst kimliğinin
karşısında konumlanan, millî kimliğin varlığı da dikkat çekmektedir.
Kimlik kavramı, birden çok disiplinin kesişme noktasında konumlanmaktadır. Bu
sebeple kimlik, sosyal bilimlerin karmaşık konuları arasında yer alır. Kimlik
tanımlarına1 bakıldığında, kimlik belirleyicilerden biri “bireyin diğerleri tarafından
nasıl görüldüğü”dür. Nasıl ki yüzümüzü ayna olmadan görmemiz mümkün değilse,
kimliğimizin de “ayna evresi” dediğimiz bir tür yansıtma olmadan farkına varmak
mümkün değildir. “Ayna evresi” kimlik oluşumunun temel aşamasıdır. Başkaları
“biz”i nasıl görüyorsa bu tıpkı bir ayna görüntüsü gibi bize yansır ve böylece biz de
kendimizi başkalarının bizi gördüğü gibi görmeye başlarız (Bilgin 2007: 97).
Başkalarıyla olan ilişkimiz bizim kendimizle ilgili bilincimizi oluşturur. Bu yolla içinde
yaşadığımız toplumu yansıtan bir kimlik inşa eder ve toplumsal yönümüzü
oluştururuz (Hogg-Vaughan 2007: 141). Kimlik “ötekine” karşı bir tepkinin sonucu
ortaya çıkar ve “kendi” ancak “öteki”ne göre var olur (Assman 2001: 135). Garip bir
şekilde “öteki” bizim içimizde yaşar, o bizim kimliğimizin gizlenmiş yüzüdür
(Kristeva 1988: 9). Bu ister birey isterse bir grup olsun “öteki”nden “farklılık” ve
“benzemezlik” üzerinden kendini algılar, tanımlar. Kimlik, hem bireyin kendisini
*
1

Dr., Gazi Üniversitesi, Türkiye.
Kimlik tanımları için bkz. Güvenç 2008: 3; Bilgin 2007: 11; İmançer 2007: 237.
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nasıl gördüğü hem de toplum tarafından nasıl görüldüğüyle ilgilidir. Dolayısıyla
kimlik kavramı, hem bireylerin kendilerini tanımlarken öne çıkardıkları yaş, cinsiyet,
etnisite, statü, toplumsal konum, meslek gibi algılayışları hem de başkalarının
algılamalarını içinde barındıran geniş bir kavramdır. Buradan hareketle kimliğin
oluşumunda bir toplumsal boyut mevcuttur. Değiştirilemez olan kalıtsal ve biyolojik
yapı bir kenara bırakılırsa, bireyin kimliği bir bakıma diğerleriyle girdiği ilişkilerle
şekillenir.
Kimlik kavramı, hem diğer insanlara benzerliği hem de diğer insanlardan farklılığı
içinde barındırmaktadır. Bu bakımdan kimlik kavramı içinde, bir benzerlik-farklılık
paradoksu yer almaktadır. Birey, diğerlerinden farklılaştıkça kendi kimliği oluşur ve
gelişir. Öte yandan, kişi kendisini diğer kişilere ya da bir gruba benzer görür ve yakın
hisseder (Bilgin 2007: 11). Genellikle kimlik kavramı daha çok diğerlerinden farklılık
olarak algılansa da kimliğin benzerlik yönü de son derece temeldir. Birey kendisine
benzer olanlarla bir özdeşlik kurar (Bilgin 2007: 26).
Bireysel kimlik oluşumunda, birey “bireysel seçim” ile mi kim olduğuna karar
vermekte, yoksa içinde bulunduğu sosyo-kültürel gerçeklik mi bireyin kim olduğunu
belirlemektedir? Böyle bir yaklaşımla din, ulus, etnisite, kimlik analizinde kimlik
unsuru olarak değerlendirilemez. Çünkü bu alanlar, içine doğulan alanlardır ve bu
alanlara bireyin seçiminden çok, zorunlu bir giriş yapılmaktadır. Ancak bu görüş öte
yandan da “kimlik ideolojisi”nin reddi anlamına gelmektedir. Çünkü hiçbir toplumda
tözsel bir kimlik mevcut değildir. Hall, hiçbir kimliğin saf ve homojen olmadığını
düşünür. Ona göre, kimlikler kurgusaldır ve yalnızca “melez kimlikler” vardır (1993:
54-57).
Meseleye “sosyal inşa edicilik” üzerinden bakan araştırmacılar da
kendiliğinden ulus veya etnisite kimliklerinin var olmadığını kabul ederler, ulus ya da
etnisite kimliklerinin inşa edildiğini savunurlar. Anderson’a göre “Ulus hayal edilmiş
bir siyasal topluluktur- kendisine aynı zamanda hem egemenlik hem de sınırlılık içkin
olacak şekilde hayal edilmiş bir cemaattir.” (2011: 20). Ulus hayal edilmiştir, çünkü en
küçük ulusu oluşturan bireyler bile diğer üyeleri tanımayacak, onlarla tanışmayacak,
çoğu hakkında hiçbir şey işitmeyecektir ama yine de her birinin zihninde
toplamlarının hayali yaşamaya devam edecektir (Anderson 2011: 20). Gellner de
ulusların icat edildiği düşüncesindedir. Kültürün zenginliğinden yararlanılarak ölü
diller canlandırılır, gelenek icat edilir, oldukça hayalî, eskiye ait olduğu sanılan
birtakım saf özellikler gündeme gelir (Gellner 2008: 138). Balibar ve Wallerstein
devletlerin ulusları yarattığı fikrindedir. Önce devletler varolur ve ardından uluslar
oluşur, modern dünyada bunun pek çok örneğini görmek mümkündür. Devlet,
yarattığı ulus ölçüsünde iç ve dış tehditlere karşı dirençli olur (Balibar-Wallerstein
2007: 101). Castells de kimliğin inşa edildiği görüşünü savunur. Ona göre, modern
çağda önce devletler varolmakta, ardından ulus yapılanmakta ve daha sonrasında bu
ulusun bireyleri arasında toplumsal ve kültürel bağlar oluşturulmaktadır (Castells
2006: 12, 421).
Kimlik, sosyal bir süreçtir, kendi kimliğimiz ile başkalarının kimliği arasında daima
etkileşimsel bir süreç söz konusudur. Kimliğin etkileşimsel bir süreç olması sosyal
kimlik kavramını gündeme getirir (Tajfel 1978; Tajfel 1982). Sosyal kimlik, “bireyin
benlik algısının, bir sosyal gruba (ya da gruplara) üyeliğine ilişkin bilgisinden ve bu
üyeliğe yüklediği değer ve duygusal önemden kaynaklanan parçasıdır.” (Tajfel 1978:
63). Sosyal kimlik kuramı, bireyin ait olduğu sosyal kategorilerin (milliyet, din, siyasî
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düşünce, spor takımı veya çalışma grupları gibi) birey için referans çerçevesi
olduğunu, sosyal kimliğin önemli bir unsurunu oluşturduğunu vurgulamaktadır.
Bireyin içinde bulunduğu bütün bu sosyal kategoriler bireye diğerlerinden farklı bir
kimlik kazandırır (Hogg 1997: 94). Kuram, birbiriyle ilişkili olan bazı temel kavramlar
üzerine kuruludur. Bu kavramlar, sosyal kimlik, sosyal sınıflandırma, sosyal karşılaştırma,
minimal grup paradigması ve iç grup kayırmacılığıdır (Demirtaş 2003: 127). Kurama göre,
kişiler belli bir grubun üyesi olduklarında kişisel kimliklerinde değişiklikler olur.
Birey için anlamlı bir grup üyeliği, bireyin kişisel kimliğinin yerini sosyal kimliğin
almasına yol açar (Meşe 1999: 19). Birey üyesi olduğu grubun konumunu benzeri
diğer gruplarla yaptığı sosyal karşılaştırma ile belirler. Üyesi olduğu içgruba karşı
kayırmacı bir tutum sergiler ve dış grubu küçümseyerek daima kendinden aşağı
görme eğilimi gösterir. Bireyin içgruba karşı sergilediği bu yanlılık iç grup kayırmacılığı
adını alır. Birey içgrup kayırmacılığı ile “öteki”nin değerini düşürerek kendi kimliğini
korumayı amaçlar (Connolly 1995: 67). Sosyal kimlik kuramında yapılan sosyal
sınıflandırma sonucunda biz” ve “onlar” arasındaki karşılaştırma ele alınır ve gruplar
arası bir yaklaşım benimsenir. İçgrup ve dışgrup arasında yapılan ayrım, içgrup
kayırmacılığını ortaya çıkarır ve “öteki”ne karşı katı ve kalıcı kalıpyargıların
oluşmasına neden olabilir. Bireylerin gruplarıyla bağları ne kadar güçlüyse sosyal
kimliğe olan bağları da o kadar güçlüdür (Bilgin 1999: 86). Bireyin grubuyla güçlü bir
özdeşleşme kurması “ötekine” karşı katı kalıpyargıların oluşmasına neden olurken,
özdeşleşmenin yoğun olmadığı durumlarda bireylerin daha nesnel bir tutum
sergiledikleri görülür.
Sosyal kimlik kuramı özellikle, gruplar arası ilişkiler bağlamında değerlendirilen
kalıpyargılar (stereotipler) ve önyargılar konusunda yapılan çalışmalarda tercih edilen
bir kuramdır.
Stereotip “aralarındaki farkları göz önüne almaksızın bir grubun hemen hemen bütün
üyelerine aynı karakteristik özellikleri atfederek bir grup insan hakkında
genelleştirme yapmaktır.” (Aronson-Wilson-Akert 2012: 752). Stereotipler bilişseldir.
Bunlar grup üyelerinin en yaygın özelliklerine ilişkin inançlardır. Stereotiplerin
doğruluk payı olmakla birlikte, bunlar tümüyle gerçeği yansıtmayabilir (Taylor,
Peplau, Sears 2007: 179; Hortaçsu 1998: 229). Stereotipler doğrudan edinilmiş
deneyimlerden çok, kulaktan dolma olarak öğrenilirler. Toplumdan, gelenek ve
göreneklerden, kişisel eğilimlerimizden oluşurlar ve kalıplaşmış inanışlar yaratırlar.
Stereotipler olumlu veya olumsuz, övücü veya yerici özellikte olabilirler.
Bireysel farklılıklara dikkat etmeden bir grubun bütün üyelerine aynı olumsuz tutumu
genelleme hadisesine ise önyargı adı verilmektedir (Yapıcı 2004: 15). Önyargı bir gruba
ve bu grubun üyelerine karşı oluşmuş peşin hükümlerdir. Önyargılar bir grubun
üyelerine sadece bu gruba üye oldukları için yapılan olumsuz genellemelerdir.
Önyargılar çocuk yaşta ortaya çıkmaya başlar ve içinde bulunulan kültürden beslenir
(Şerif, Şerif 1996: 662). Önyargılar da stereotipler gibi sosyal kimlik teorisiyle bağlantılı
olan sosyal kategorizasyon ve içgrup yanlılığı gibi kavramlarla yakından ilişkilidir.
Sosyal kategorizasyon önyargının ilk aşamasıdır. Bu ilk aşamada bireyler “biz” ve
“onlar” olarak gruplandırma yapar. Ardından “biz”e karşı bir yanlılık tutumu
gösterilirken “onlar”a karşı önyargı beslenir (Hogg-Vaughan 2007: 397).
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Önyargılar adeta nesilden nesile bir miras gibi aktarılır. Bunlar kültürün bir
parçasıdırlar. Önyargılardan kaçınmak oldukça zordur. Çünkü insanlar, çevrelerini ve
“ötekileri” değerlendirirken her zaman nesnel davranmayıp, duygularıyla, sempati ve
antipatilerinin etkisiyle düşünmektedirler (Tezcan 1974: 10).
İnsanlar arasında farklılık yaratan temel değerlerden biri kültürdür. Bazen kimlik, bu
farklardan hareketle kültür üzerinden de inşa edilebilir. Bu şekilde kültürün
biçimlendirdiği kimlik türü, kültürel kimliktir. “Kültürel kimliklerin biçimlenmesi
“ötekinin” ifadesini dikkate almaktadır: kendi kendini kültürel olarak tanımlama işi
her zaman ötekilerin değerlerinden, özelliklerinden ve yaşam tarzlarından ayırt edici
olmayı içerir.” (Larrain 1995: 197). Larrain’e göre, insana kimlik duygusunu veren şey,
esas olarak paylaşılan bir dilin açığa çıkardığı, paylaşılan bir kültürdür (1995: 45).
Kültür, millî kimliğin temel unsurlarından biridir. Bir toplumun kültürel kimliği ile
yeme içmesi, giyim kuşamı, konuştuğu dili, davranışı, düşüncesi, inancı kısacası o
toplumu “ötekilerden” farklılaştıran millî karakteri kastedilir. Millî karakter ise,
toplumları birbirinden ayıran farklılıklar veya bir arada tutan benzerliklerdir.
Fredrik Barth’ın karşılaştırmalı etnisite çalışması, her bir etnik kültürü incelemek
yerine, etnisiteler arasındaki farkları incelemeyi öngörür (Wimmer 2008: 970-971).
Barth’a göre, etnisiteler arasında farklılık yaratan tıpkı coğrafî sınırlar gibi “etnik
sınırlar” vardır. Bu sınırlar vasıtasıyla etnisiteler birbirlerinden farklılaşır. Bu sınırların
çiziminde ya da tam tersine sınırların şeffaflaşmasında cinsiyet, yaş, eğitim, maddî
durum, dinî gelenekler, dil kullanımı, etnik çeşitlilik gibi çeşitli değişkenler de söz
konusu olabilir (Faranda-Nolle 2011: 633).
Fredrik Barth, etnik grupların arasındaki sınırların tanımlanması amacıyla kullanılan
kültürel unsurları analitik açıdan iki farklı grupta değerlendirir: (i) gizli olmayan işaret
ve semboller- aktörlerin kendi kimliklerini açık olarak sergilemek amacıyla
kullandıkları giysi, dil, yerleşim tarzı veya genel yaşam tarzı gibi özellikler; (ii) temel
değerler: başarının değerlendirilmesinde dikkate alınan ahlâkî standartlar. Bir etnik
gruba aidiyet, bireyin kendini ve diğerlerini o aidiyetten kaynaklanan kimliğin
gerektirdiği standartlar çerçevesinde tanımlamasını da beraberinde getirir (Barth 2001:
17).
Bu bilgiler ışığında sosyal kimlik ve kültürel kimlik kavramlarına genel olarak
bakıldığında, bu iki kavram birbirinden ayrı olarak değerlendirilmelerine rağmen
sosyolojik olarak bu iki kavramı birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Çünkü sosyal ve
kültürel kimlik iç içe geçmiş kavramlardır.
Bu bildiride, Sovyet devrinde yazılan on altı Kazak romanı esas alınarak Sovyet
ideolojisi tarafından inşa edilen “Sovyet üst kimliği” ortaya konulmuştur. Ayrıca
sosyal kimlik kuramının ışığında, Kazak Sovyet devri romanlarındaki stereotipler ve
önyargılar gibi konular değerlendirilmiş, bununla birlikte kimliğin büyük ölçüde
kültür aracılığıyla kurgulandığından hareketle, kimliğe kültürel kimlik
perspektifinden bakılmıştır. Kültürel kimlik ortaya konulurken, Fredrik Barth ve
Andreas Wimmer’in yaklaşımları esas alınarak Kazak Sovyet devri romanlarında yer
alan etnisiteler arasındaki “etnik sınırlar”a da odaklanılmıştır. Dil, din ve gelenek gibi,
“kültürün nesnel yapıcısı” olarak görülen kültürel unsurlar esas alınarak bildiride, bu
sınırlar üzerinden şekillenen Kazak millî kimliği ortaya konulmuştur.
Bildiriye kaynaklık eden romanlar şunlardır:
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Yazar

Eser

1. Saken Seyfullin
(1894-1938)

Tar Jol, Taygak Keşüv
(Dar Yol, Kaygan Geçit)

2. Jüsipbek Aymavıtov
(1889-1931)
3. Sabit Mukanov
(1900-1973)

Akbilek

İlk Yayın Yılı
1927

Adaskandar (Yolunu Şaşıranlar)
Möldir Mahabbat (Saf Aşk)

1927-1928
(tefrika)
1928
1959

4. Beyimbet Maylin
(1894-1938)

Azamat Azamatıç

1934

5. Sattar Erüvbayev
(1914-1937)
6. Gabit Müsirepov (19021985)
7. Muhtar Avezov
(1897-1961)

Menin Kurdastarım (Benim Yaşıtlarım)

1937

Kazak Soldatı (Kazak Askeri)

1949

Abay Jolı Birinşi Kitap
(Abay Yolu Birinci Kitap)
Abay Jolı Ekinşi Kitap
(Abay Yolu İkinci Kitap)

1952
1956

8. Mukanov Sabit
(1900-1973)

Botagöz

1957

9. Muhtar Avezov
(1897-1961)
10. Gabit Müsirepov
(1902-1985)

Ösken Örken (Yetişen Nesil)

1962

Ulpan

1974

11. Muhtar Magavin
(1940- )
12. Abiş Kekilbayev
(1939-)

Alasapıran 1 (Kargaşa 1)
Alasapıran 2 (Kargaşa 2)
Ürker
Elen-Alan (Kargaşa)

1981
1983
1981
1984

Sovyet Üst Kimliği
1925’te Kazakistan Proleter Yazarlar Birliği’nin kurulması ile başlayan ve Sovyetler
Birliği’nin 1991’de dağılmasına kadar geçen süre içinde yazılan örneklem grubundaki
on altı roman incelendiğinde, romanlarda klişe bir ideal “Sovyet insanı” kimliği
yaratıldığı ve edebiyat aracılığıyla bu kimliğin okuyucuya empoze edildiği
görülmektedir.
Sosyalist realizm prensibi ışığında inşa edilen “Sovyet insanı”, diğer edebiyatlardaki
kahramanlarla kıyaslandığında, edebî bir hayal ürünü olmaktan çok, Komünist Parti
politikasının bir aracıdır (Mathewson 1975: 3). Bu yönüyle o, diğer edebiyatlardaki
hayal ürünü olan kahramanlara göre, farklı bir karakter taşır. Sosyalist realizm
metodunun, kahramanı idealize etme anlayışına uygun olarak, kurgulanan bu kimlik,
her şeyden önce, toplumun hayatında yenilikçi, ilerleme/gelişme için mücadele eden
aktif katılımcı, parti hayat çizgisinde sebatlı ve kararlı bir şekilde faydalı olan, parti
menfaatlerini daima şahsî menfaatlerinin üstünde tutan, toplum için zararlı, kötü olanı
ifşa eden, âdil olanı savunmada prensipli ve tavizsiz bir kişidir (Gizatov 1988: 171).
Sovyet edebiyatında sosyalist realizmin idealize ettiği “Sovyet insanı”nın hiçbir
zaman eksikliği, “kusuru” olmaz. İnşa edilen “Sovyet insanı” kimliği, bütün
olumsuzluklardan müstesnadır, her şeyiyle mükemmeldir. Sosyalist realizmin
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“Sovyet insanı” kimliği, doğuştan, kendiliğinden “mükemmel” olarak ortaya çıkmaz.
Bu “mükemmel” Sovyet insanı, çeşitli engelleri aşarak, sınavları geçerek, zorlukları
yaşayarak, birtakım badireleri atlatarak zaman içerisinde olgunlaşır ve bu
“mükemmellik” mertebesine ulaşır. Zor hayat şartları onu olgunlaştırır ve
mükemmelleştirir (Gizatov 1988: 175). Sonuçta o, ideal bir “Sovyet insanı” hâline gelir.
Kazak romanlarında kurgulanan “Sovyet insanı”, eserdeki olumlu kahramanı temsil
eder. Bu kahraman imajı, bir insandaki bütün iyi özellikleri bünyesinde toplayan,
kendi döneminin en değerli ve asıl hedeflerinden doğan tarihî bir tiptir (Kabdolov
2007: 142). “Sovyet insanı”nı temsil eden kahraman imajı, yazarın en büyük idealinin
veya asıl muradının edebî bir toplamından ibarettir. Bu kurgulanan “Sovyet insanı”,
kaynağını şu noktalardan alır: sosyal adaletsizliğe karşı mücadele, vatanı düşmandan
koruma, halkın özgürlüğü için yürütülen faaliyetler, insanî vasıfları korumak için
mücadele, âdillik, sadakat, dostluk ve sevgi yolundaki faaliyetler…
Edebiyatta inşa edilen “Sovyet insanı”, kendi kaderinin iplerini kendi eline alan özgür
bir insandır, zulmet dünyasının küllerini göğe uçurup, baht dünyasının kapısını kendi
eliyle açan devrimci bir kahramandır. Sovyet edebiyatında kurgulanan dünyanın
idaresini eline alan ve özgür olan bu “yeni insan”ın imajına bakıldığında: O,
mücadeleci işçi, emekçi insan, yenilikçi bir entelektüeldir. Bu inşa edilen “yeni insan”,
her şeyden önce düşünce insanı veya “Parti insanı”dır. Sovyet edebiyatında olumlu
özelliklerle donatılmış “Sovyet insanı” kimliğinin en belirleyici vasfı, her şeyden önce
“Parti insanı” olması gerekliliğidir (Kabdolov 2007: 143). Sovyet insanı, çalışan ve
emekçi bir insandır. Bu emekçi Sovyet insanı, Sovyet ülkesinde sosyalist/komünist
yeni bir toplumun yaratılmasında vazifeli kişilerden biri olarak görülür. Kazak
edebiyatında sosyalist realizm ışığında kaleme alınan romanlarda bütün bu söz
konusu ilkelere uygun olarak Sovyet ideolojisinin kendi arzuladığı “Sovyet insanı”nı
yarattığı görülür. Romanlardaki “Sovyet insanı” kimliği, Sovyet devrinin kriterlerine
ve değer yargılarına göre kurgulanmıştır.
Örneklem grubundaki romanlardan seçilmiş “Sovyet insanı” kimliğini temsil eden üç
erkek kahraman aşağıda ideal özellikleriyle ortaya konulmuştur:
Askar Dosanov/Botagöz: Fakir çocuğudur; eğitimlidir; iyi derecede Rusça bilir;
Rusçası ona toplumda ayrıcalık sağlar; etrafındaki gençleri Rusça öğrenmeye
yönlendirir; Çarlık karşıtıdır; Çarlık’ın zorbalığına, adaletsizliğine ve haksızlıklarına
karşıdır; Devrim taraftarıdır; Bolşeviktir; yenilikçidir; moderndir; Ruslar gibi giyinir;
eğitime önem verir; ideal insanî özelliklere sahiptir; yardıma ihtiyacı olan herkese
yardım eder; dost canlısıdır; “çaresize etinden et kesip veren” bir Kazak gencidir;
idealine sadıktır; her işte sabırlıdır; hümanisttir; adaletlidir; güçsüze yardımcıdır; fakir
dostudur; zengin karşıtıdır; Çarlık devrinin adaletsiz düzenine, bolıslara, biylere
karşıdır; Komünist Parti toplantılarına katılır; Komünist Parti üyesi olur; Lenin ve
Stalin’in bildirilerini, konferans metinlerini okur; Aklara ve Alaş Ordacılara karşıdır;
Devrim’den sonra Aklara ve Alaş Ordacılara karşı sebatlı bir mücadele yürütür,
gerçek bir Bolşevik olduğunu ispatlar; dinî inancı yoktur; işanlardan, mollalardan,
bütün din adamlarından nefret eder; dinsiz olmakla birlikte İslam’a göre
Hıristiyanlığa daha sempatik bakar; içinde vatan sevgisi (tuvgan jer) vardır; “kadın
meselesi”ne son derece duyarlıdır; “kadın meselesi”ne dair makaleler de yazarak halkı
bilinçlendirmeye çalışır; Kazak kızının eğitimine büyük önem verir; kadın haklarına
saygılıdır; Kazakların “eski gelenek”lerinin karşısındadır.
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Bürkit/Adaskandar-Möldir Mahabbat: “eski” zihniyetin, “eskinin kalıntısı” olarak
görülen dinî eğitimin karşısında bir Sovyet gencidir; her şartta dürüst ve doğru
sözlüdür; büyük bir doğa ve hayvan sevgisi vardır; Rusları örnek alır; Rusça bilir; Rus
edebiyatını ve kültürünü tanır; Rus edebiyatının bütün klasiklerini severek, içine
sindirerek, kendini onlarla özdeşleştirerek okur; zengin karşıtıdır; fakir dostudur;
daima gelişime açıktır ve devamlı kendini geliştirir; işlediği suçtan dolayı bir
süreliğine cezasını çektiği Sovyet kampından fikrî olgunluğa ererek çıkar çıkmaz
Komünist Parti’ye üye olma kararı alır; zengin babasını reddeder; Sovyet insanı
olduğunu eserde kendi ağzından dile getirir.
Akbala/Akbilek: Hitabeti güçlüdür; konuşmaları mantıklı ve etkileyicidir; Komünist
Parti üyesidir hatta Komünist Parti’ye ilk girenlerden biridir; Kazak gençlerinin
Komünist Parti’ye girmelerini de sağlar; Gubrevkom (İl Devrim Komitesi) üyesidir;
gazete ve dergilerde önemli siyasî ve sosyal yazılar yazar; gerçek anlamda komünist
olmak için çabalar; düşünceli ve bilgilidir; durağan değil, canlıdır, hareket hâlinde,
pasif değil, tam anlamıyla aktiftir; Komünist Parti kongrelerini takip eder; gelişime
açıktır, yeni yayınları, gündemi daima takip eder; sabırlı, tartışmalarda üslûplu, sebatlı
bir gençtir; kendi bilgisine, bir şeyi yapabilme becerisine, ustalığına inanır; yıkılıp
kaldığı zamanlarda bile çok büyük üzüntüye kapılmaz, kendine uygun başka bir plan,
başka bir çare bakıp, bir çıkar yol bulur; gelecekten ümidi büyüktür ve gelecekten
ümidini asla kesmez; para ya da mal mülke asla satılmayan, gerçek bir toplum
hizmetkârı, gerçekten kendini durmadan dinlenmeden hizmete adamış bir aydındır;
Kazakçayı ve Rusçayı en iyi şekilde bilir; sınıflı topluma karşıdır; antikapitalisttir;
törelere, aksüyeklere, baya, bolısa karşıdır; fakirin daima yanındadır, fakirin dostudur;
düşünebilen, toplumsal meselelere duyarlı biridir; ruvculuğun karşısındadır; Rus
emekçilerinin yanındadır, onların yolundan gider; “kadın meselesi”ne duyarlıdır;
Kazak kadınlarının toplumda var olmalarını ister; kendini geliştiren, okumuş Kazak
kızlarını görmekten mutlu olur.
Romanlarda “Sovyet insanı” kimliğini layıkıyla taşıyan Sovyet kadınları da yer
almaktadır. Akbilek, Botagöz ve Bates bu kadınları layıkıyla temsil eden üç Sovyet
kadınıdır.
Akbilek/Akbilek: Akbilek, ideal kadın Sovyet vatandaşıdır; zulüm görmüş olsa da
yılmaz, pes etmez, mücadelecidir; “namusu kirletilmiş” olsa da tertemiz, saf ve
masumdur; hayatın bütün olumsuzluklarına direnip güçlü kalmayı becerebilir;
gelişime açıktır, devamlı kendini yeniler, geliştirir; şehirli olur; Rus mutfağını öğrenir
ve sever; yeni tarz eğitim alır; yüksek okul bitirir; Rusça öğrenir; Rus kızlarla arkadaş
olur; Rusçasını geliştirir; Ruslar gibi modern giyinmeye başlar; sosyal faaliyetlerle
ilgilenir; sinemaya tiyatroya gider; tiyatro oyunlarında bile rol alır; Sovyet kadını
Akbilek bu özellikleri ile memleketli kız/kadınları kendisine imrendirendir; Akbilek
kendi memleketlilerine model olmaya aday kadındır; Sovyet kadınlığı yolunda
hemcinslerinin eğitiminde etkili bir rol üstlenir; çekingen ve utangaç bir kadın
değildir.
Botagöz/Botagöz: Fakirler arasından çıkmış bir Kazak kızıdır; avul kıyafetleri
giymekle birlikte, avulun cahil kızı değildir; eğitimlidir; Rusça ve Kazakçaya
hâkimdir; Çarlık karşıtıdır; Devrim taraftarıdır; “yeni bir hayat” için mücadeleye
girişir; uzun bir süreç içerisinde çeşitli zorluklarla pişer; iyi ile kötüyü, doğru ile
yanlışı, adalet ile adaletsizliği bizzat kendi hayatında yaşayıp öğrenir; siyasî işlerle
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ilgilenir; uzun bir süreç sonunda tam bir Bolşeviçka (Bolşevik kız) olur; güçlüdür;
bilgilidir; gayretlidir; âdildir; ilme heveslidir; öğrenmeyi sever; başkasına da
öğretmekten kaçmaz; yakınlarına ve dostlarına bağlıdır; namusludur; aşka inanır;
dostlarına güvenir; düşmana karşı serttir; cesaretlidir; erkeklerle omuz omuza
mücadele eder; erkek gibi bir kızdır; korkusuzdur; aktif bir kadın kahramandır; Çarlık
Hükümeti’ne karşı Amantay birliği ile isyan hareketine bizzat katılır; erkekler gibi
giyinip silahlı mücadelede erkeklerle birlikte Çarlık’a karşı mücadele eder; hitabet
konusunda uzmandır; Rusça ve Kazakçaya hâkim olması onun hitabetini güçlendirir;
mitinge katılmakla kalmaz, aynı zamanda söz alıp mitingde konuşma da yapar; ateşli
bir Devrimcidir; Devrim’e sadıktır; Devrim’e olan sadakatinden dolayı Komünist Parti
üyesi yapılır; Sovdep’in (Temsilciler Meclisi) valilik çapında yapılan toplantısına vekil
olarak gider; gelecekten ümitli bir Sovyet insanıdır; ne kadar sıkıntı çekerse çeksin
hayattan ümidini kesmez, çabuk pes etmez; Devrim uğruna verilen mücadelede
metanetlidir, sabırlıdır; (evlendikten sonra) genel Kazak kadınının dışında, bilinçli bir
annedir, çocuk bakımı ile ilgili kitaplar okur, çocuğunu kitaplardaki bilgilere göre
büyütür.
Bates/Adaskandar-Möldir Mahabbat: O dönemdeki (1920’li yıllar) kız çocuklarının
aksine dört yıl okula devam eder; her zaman kitap okur; genelin aksine evine düzenli
olarak süreli yayın girer; genelin aksine Emekçi Kazak (Enbekşi Kazak) ve Kadın Eşitliği
(Ayel Tendigi) gibi süreli yayınları takip eden bir Kazak kızıdır; yaşıtları kalınmal
karşılığı ailesi kime verirse onunla evlenirken, Bates aşkı da okuyarak öğrenir ve bu
sebeple Bürkit’e âşık olur; genelin aksine Kızılorda’ya okumaya gider; başından çok
büyük eziyet ve sıkıntılar geçer; ancak o, bu eziyet ve sıkıntılara katlanır, mücadele
verir; kendi kaderini kendi tayin eder (ilk romanda yolunu şaşırır, kaderini tayin
edemez, kaderin ağında savrulur), yaşadığı kötü günleri geride bırakarak Akpan adlı
iyi bir genç ile mutlu bir evlilik yapar; Bakıt (Baht) adlı bir çocuğu olur; kendi kaderini
çizebilen, Devrim’in “yolunu şaşırmayan genç Kazak Sovyet kadını” olmayı başarır.
Kazak Sovyet Devri Romanlarında Stereotipler
Örneklemimizdeki romanlarda “öteki” olarak edebiyata yansıyan unsurun “Rus”
olduğu görülür. Bu bağlamda Kazakların “öteki”ne yönelik stereotipleri de
Kazakların Rus’a yönelik stereotiplerinden ibarettir. Sovyet devri romanlarında
Kazakların Ruslara yönelik stereotiplerine bakıldığında, eserlerin yazılış tarihlerinin
ideolojisine uygun olarak, bunlar arasında hem olumsuz hem de olumlu stereotiplerin
yer aldığı görülür.
Ruslarla ilgili olumsuz stereotiplerin özellikle öne çıktığı romanlar, roman zamanının
Rus Çarlığı dönemine oturtulduğu Tar Jol Taygak Keşüv (1927), Akbilek (1928), Abay Jolı
Ekinşi Kitap (1956), Botagöz (1957), Möldir Mahabbat (1959) ve Ulpan’dır (1974). Bununla
birlikte, Tar Jol Taygak Keşüv’de, Akbilek’te ve Botagöz gibi bazı romanlarda “kötü”ye
Rus Çarlığı yanında Beyazlar’ın (Aklar) eklendiği de olur. Buna karşın Kazak Sovyet
devri romanlarında, hâldeki Sovyet devri Ruslarıyla ilgili, devrin sistem uygulayıcıları
hakkında oldukça geçiştirilerek yapılan önemsiz tenkitler hariç, olumsuz stereotipe
rastlanmaz.
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Tablo 1: Eski-Yeni Rus Çatışmasına Dayanan Ruslara Yönelik Olumsuz Stereotipler
Rus zalimdir
Rus
sömürgecidir
Rus işgalcidir

Çarlık zalimdir
Çarlık zorbadır
Çarlık
adaletsizdir
Rus
acımasızdır

Kazak’ı
hor
görendir
Rus
namus
düşmanıdır
En
büyük
sömürücüdür
Çarlık
Kazak’ı
yabanî görür
Çarlık Kazak’ı cahil
görür
Çarlık
Kazak’ı
düşüncesiz görür
Çarlık
Kazak’ı
dönek görür

Vatanlarına zorla el koyan işgalcidir
Canına kasteden düşmandır
Kazakları (Türk soyluları) Almanlara bilerek hedef
yapıp soylarını kurutmak isteyen soykırımcıdır (I.
Dünya Savaşında).
Cephe gerisinde Kazak’a askerlik yaptırıp onu
öldürmek isteyendir.
Kazak’ın dinini yok etmek isteyendir.

Örneklemimizdeki romanlarda Ruslarla ilgili olumsuz stereotipler olmakla birlikte,
daha yoğun ve sık olarak olumlu stereotiplerin yer aldığı görülür. Bu stereotiplere
bakıldığında, hepsinin birbiriyle ilişkili olumlu stereotipler olduğu dikkat çeker.
Romanlarda Ruslar genel olarak, “eşitlik getirecek olan emekçi halk”tır; “örnek
Rus”tur; “medeniyet sahibi Rus”tur; “akıllı, bilgili, ferasetli, modern, teknolojide
ileri Rus”tur; “dışa dönük ve özgüvenli”dir. Bununla birlikte, Devrim’in ilk yıllarının
aksine, özellikle 1980 sonrası yayımlanan Alasapıran 1 (1981), Alasapıran 2 (1983) ve
Ürker (1981) gibi tarihî romanlarda Rus Çarı ve Rus Çarlığı üzerinden oluşan olumlu
stereotipler de vardır. Buna göre, Rus Çarlığı hoşgörülüdür, âdil ve merhametlidir;
Çarlık Rusyası güçlü olduğu gibi, Rusya’yı yöneten Rus Çarı da güçlüdür.
Tablo 2: Bütüncül Rus Tarih Anlayışına Dayanan Ruslara Yönelik Olumlu Stereotipler
Rus Çarı merhametlidir
Rus halkı engin gönüllüdür
Rus eşitlik getirecek olan emekçi halktır
Rus örnek halktır
Rus medeniyet sahibidir
Rus akıllıdır
Rus bilgilidir
Rus ferasetlidir

Rus moderndir
Rus teknolojide ileridir
Rus dışa dönüktür
Rus özgüvenlidir
Rus Çarlığı hoşgörülüdür
Rus Çarlığı âdildir
Rus Çarlığı merhametlidir
Rus Çarlığı güçlüdür

Örneklem grubundaki romanlara bakıldığında, Ruslara yönelik olumlu stereotiplerin
sayısının oldukça fazla olduğu dikkat çekmektedir.
Tablo 3: Bütüncül Rus Tarih Anlayışına Dayanan Ruslara Yönelik Olumlu Stereotipler
Rus Çarı güçlüdür
Rus ileri olan halktır
Rus gelişmiş olan halktır
Rus bilgi ve sanat sahibidir
Rus derin düşünceli halktır
Rus beceriklidir
Rus maharetlidir
Rus her şeye sahiptir

Rus temizdir
Rus Çarı merhametlidir
Rus Çarı’nın gönlü zengindir
Rus Çarı güçlüdür
Rusya güçlüdür
Çarlık güçlüdür
Rus Çarlığı kudretli komşudur
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Örneklem grubumuzdaki romanlarda Ruslarla ilgili olumlu stereotiplerin, çeşitli
stereotip yaratma unsurları üzerinden oluşturulduğu görülmektedir. Bu stereotip
yaratma unsurları aşağıdaki tabloda ortaya konulmuştur.
Tablo 4: Ruslarla İlgili Olumlu Stereotip Yaratma Simgeleri
Tüfek
Rus teknolojisi/gelişmişliği
Makineli tüfek
Rus teknolojisi/gelişmişliği
Diğer modern silahlar
Rus teknolojisi/gelişmişliği
Derin su kuyuları
Rus teknolojisi/gelişmişliği
Şeritli yollar
Rus teknolojisi/gelişmişliği
Kuzine soba
Rus teknolojisi/gelişmişliği
Fayton
Rus teknolojisi/Rus kültürü
Rus evi
Rus sosyo-kültürel hayatı/yerleşik hayat simgesi
Rus ekmeği
Rus kültürü
Semaver
Rus kültürü
Rus hamamı
Rus kültürü

Kazak Sovyet Devri Romanlarında Önyargılar
Romanlarda yer alan Kazak önyargılarını, Kazakların kendi içlerinde birbirlerine
duydukları önyargılar ve Kazakların “öteki” olarak gördükleri Rus’a yönelik
önyargıları olmak üzere iki ana grupta toplamak mümkündür.
Kazakların “kendi”ne yönelik önyargılarının iki önemli çatışma üzerinden geliştiği
görülür. Bu çatışmalardan ilki, Alaş Ordacı:Bolşevik Kazak çatışmasıdır. Romanlar
Sovyet ideolojisine uygun olarak kaleme alındığından romanlardaki Alaş Ordacı
kahramanlar hep kötüdür ve Bolşevik kahramanlara karşı önyargıları ile yansıtılır.
Tablo 5: Kazakların Kendilerine Yönelik Önyargıları: Alaş Ordacı-Bolşevik Çatışması Üzerine
Kurulan Önyargılar
Alaşçıların Bolşeviklere Yönelik
Önyargıları
Bolşevik/komünist kâfirdir.
Bolşevik/komünist dinsizdir.
Bolşevik Kazak kâfirdir.
Bolşevik Kazak dinsizdir.
Komünist Kazak dinsizdir.
Kâfir komünist Kazak Rus’tur.
Bolşevikler it etinden değersizdir.
Komünistler Tanrıtanımazdır.

Bolşeviklerin Alaşçılara Yönelik Önyargıları
Alaşçılar iftiracıdır, herkese iftira atarlar.
Alaşçılar Bolşeviklerin amansız düşmanıdır.
Alaşçılar Bolşeviklerden nefret eder.
Alaşçılar Rus karşıtıdır.
Alaşçılar Beyazlar ile işbirlikçidir.
Alaşçılar zengin taraftarıdır.
Alaşçılar zenginleri destekler.

Romanlarda Kazakların kendi içlerinde görülen önyargıların bir diğer çatışma
kaynağı, okumamış:okumuş Kazak, avullu:şehirli Kazak çatışmasıdır. Romanlarda
okumamış Kazaklar, okumuş Kazaklara; avulda yaşayan Kazaklar da şehirde yaşayan
Kazaklara karşı önyargılıdır. Sovyet ideolojisinin ideal “Sovyet insanı” eğitimli ve
şehirleşmiş olması gerektiği için, Kazak Sovyet devri romanlarında bu gruplar
arasında böyle bir çatışma zemini kurulmuştur.
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Tablo 6: Okumuş-Okumamış Kazak Çatışması Üzerine Kurulan Önyargılar
Okumuş Kazak Kazakça Yerine
Rusça konuşur.
Okumuş Kazak içki içer.
Okumuş Kazak sigara içer.
Okumuş
Kazak,
okumamış
Kazak’ı küçük görür.
Okumuş Kazak Ruslaşır.

Okumuş Kazak kibirlidir.
Okumuş Kazak kendi değerlerinden uzaklaşır.
Değerlerinden uzaklaşan okumuş Kazak Ruslaşır.
Okumuş Kazak geleneklerinden uzaklaşır.
Geleneklerinden uzaklaşan okumuş Kazak Ruslaşır.

Tablo 7: Avullu-Şehirli Çatışması Üzerine Kurulan Önyargılar
Avullu Kazak’ın Önyargıları
Şehirli okumuş Kazak Rusça konuşur.
Şehirli okumuş Kazak içki içer.
Şehirli okumuş Kazak sigara içer.
Şehirli okumuş Kazak okumamışı küçük
görür.
Şehirli okumuş Kazak Ruslaşır.

Şehirli Kazak’ın Önyargıları
Geleneksel Kazak sözünde durmaz.
Geleneksel Kazak güvenilir değildir.
Geleneksel Kazak cahildir.
Geleneksel Kazakların işi gücü birbiriyle
uğraşmaktır.
Geleneksel Kazakların ağzından Allah adı
düşmez.

Şehirli okumuş Kazak kibirlidir.
Şehirli okumuş Kazak değerlerinden
uzaklaşır.
Şehirli okumuş Kazak geleneklerinden
uzaklaşır.
Şehirli okumuş Kazak kızının gerçekte
okumakta gözü yoktur.
Şehirli okumuş Kazak kızının işi gücü
erkeklerle uğraşmaktır.

Romanlarda Kazakların “ötekine” yani Ruslara yönelik önyargılarının dinî farklılık ve
sosyo-kültürel farklılık üzerine kurulu önyargılar olduğu görülür.
Tablo 8: Kazakların Ötekine Yönelik Önyargıları: Din Farklılığına Dayanan Önyargılar
Rus kâfirdir.
Rus dinsizdir.
Rus ağzı tüylü kâfirdir.
Rus imansızdır.
Rus domuzsuz yemek yemez.
Tablo 9: Kazakların Ötekine Yönelik Önyargıları: Sosyo-kültürel Farklılık Üzerine Dayanan
Önyargılar
Rus kibirlidir.
Rus zalimdir.
Rus acımasızıdır.
Rus açgözlüdür.
Rus gevezedir.
Rus’un nazarı değer.
Rus domuzsuz yemek yemez. (hem dinî hem de kültürel bir farklılık)
Rus namus düşmanıdır.
Rus mal düşmanıdır.
Rus can düşmanıdır.
Rus ittir.
Rus Kazakların vatanına göz diken doymak bilmeyen yırtıcı bir hayvandır.
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Kültürel Kimlik Ve Etnik Sınırlar
Kültürel kimlik bir bakıma bir millete özgü olan millî kimlik olarak da
değerlendirilebilir. Smith, millî kimliğin temel unsurları2 arasına kültürü de dahil eder
(Smith 2009: 31-32).
“Toplumlar, kültürel aidiyetlerine göre düşünür, davranır, yer, içer, kutlamaları,
yasları, bayramları ait oldukları kültürün kodlarına göre tanımlanır ve paylaşılır.”
(Mora 2008: 5) Kimlik kavramı en yalın şekliyle bir “aynılık” olarak kabul edilirse, özel
bir grubun mensupları, sadece grubun dışındakilerle farklılıkları bakımından
benzerlik gösterirler. Grup mensupları benzer şekillerde giyinir, yerler, aynı dili
konuşurlar; bütün bu bakımlardan, kendilerine mensup olmayan, farklı biçimlerde
giyinen, yiyen ve konuşan fertlerden farklılık gösterirler. İşte bu benzerlikbenzemezlik paradoksu, “millî kimliğin” anlamlarından biridir (Smith 2009: 122-123).
Dolayısıyla bir toplumun kültürel kimliği ile yeme içmesi, giyim kuşamı, konuştuğu
dili, davranışı, düşüncesi, inancı, kısacası o toplumu “ötekilerden” farklılaştıran millî
karakteri kastedilir.
Sovyet devrinde ideolojinin tesirinde yazılan Kazak romanlarına bakıldığında
bunlarda her ne kadar Sovyet üst kimliği empoze edilirse edilsin, ideolojinin en çok
sözcülüğünü yaptığı düşünülen yazarların bile Kazak millî karakterini satır aralarında
bile olsa ortaya koyduğunu gözlemlemek mümkündür. Romanlarda Kazak yazarlar,
Kazak konar-göçer hayatını, yeme içme kültürünü, dastarhan geleneğini, Kazak
halkının dünya görüşünü, inançlarını ve millî karakterini oluşturan pek çok unsuru,
ideoloji tesirinde yazılmış olsa da romanlarında yansıtmışlardır.
Adaskandar romanında şehirde yaşamasına rağmen bazı Kazaklar, hâlen eskiden
avulda olduğu gibi geleneksel hayatlarına şehirde de devam eder. Romanın ana
kahramanı Bates’in şehirde yanlarında kaldığı Azeken ailesinin evindeki hayat şehre
uygun gibi görünmesine rağmen, yemek yeme geleneği ve özellikle de et tüketimi
avuldakiyle aynıdır. Kazak geleneksel hayatında et temel besin maddesidir. Azeken
ailesinin evinde iki güne bir etin içine ince hamur koyularak yapılan yemek, eski
devirlerdeki Kazaklar gibi avuçlanarak yenir. Aile avuçlayarak yedikleri bu et
yemeğine “Bes barmak” der. Azeken, iki güne bir sabahları işe giderken hanımına “Bu
gün Bes barmak yap ha!” diyerek gider (Adaskandar 2009: 335). “Bes barmak” Kazaklar
için sıradan bir et yemeği değildir. Kazaklar arasında “Bes barmak” toplumsallaşmış,
daha da öteye geçerek millîleşmiştir. Kazakistan sınırlarından çıkan Kazak, bu tadı
hemen özlemeye başlar. Özel günlerde, kutlamalarda Kazakları bir araya getiren
dastarhanlar daima Bes barmak ile şereflenir. Bes barmak’ı yemek de öylesine gelişigüzel
değildir, bu millî Kazak yemeğini yemenin de bir âdabı vardır. Bes barmak’ın içinde
bulunan et parçaları dastarhanda bulunan misafirlerin kıdem sırasına göre misafirlere
ikram edilir. Dolayısıyla Kazaklar için Bes barmak sadece karın doyurmak için yenen
bir yemek olmaktan öte, millî bir Kazak değeridir. Yeme âdabıyla birlikte Kazak
kültürel kimliğini yansıtan millî bir unsurdur. Romanda Azeken ailesinin et tüketimi
ve özellikle de Bes barmak’a olan düşkünlükleri bu ailenin ne kadar şehirde yaşarlarsa
2

Smith’in dile getirdiği millî kimliğin unsurları şunlardır: 1. Tarihî bir toprak/ülke, ya da yurt; 2.
Ortak mitler ve tarihî bellek; 3. Ortak bir kitlesel kamu kültürü; 4. Topluluğun bütün fertleri
için geçerli ortak yasal hak ve görevler; 5. Topluluk fertlerinin ülke üzerinde serbest hareket
imkânına sahip oldukları ortak bir ekonomi (Smith 2009: 31-32).
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yaşasınlar, özünde Kazak geleneksel hayatından kopmadıklarını ve geleneksel Kazak
kültürel kimliğine sahip bir aile olduklarını gösterir. Romanda Azeken ailesinden
olumsuz bir bakışla söz edilir. Romanda Kazak kültürel kimliğine sahip olan bu
ailenin olumsuz bir bakış açısıyla yer almasının nedeni, Sovyet ideolojisi için halkların
kendi millî değerlerine bağlılıklarının bir sorun oluşudur. Her halkın kendi öz
değerleri ne kadar güçlüyse, bu değerlere sahip halklardan “yeni bir Sovyet insanı”
yaratma ihtimali de bir o kadar zayıftır. 1928’de yayımlanan Adaskandar’dan 34 yıl
sonra 1962’de yayımlanan Ösken Örken’de bile şehirde yaşamasına, şehir terbiyesi
almasına ve yenilikçi bir Kazak ailesi olmasına rağmen, Sovyet ideolojisinin arzuladığı
şekilde şehirleşemeyen, evlerini hâlen Kazak geleneğine uygun olarak eski tarzda
döşeyen Abdi Esenov ve eşinden bahsedilir (Ösken Örken 1977: 144). Yenilikçi olmakla
birlikte geleneğin “esaretinden kurtulamayan” Esenov çifti, Sovyet ideolojisinin
Kazaklar arasında hâlâ alması gereken çok uzun bir yolu olduğunun göstergesidir.
Kazak halkının millî yemeği Beşparmak örneğinde görüldüğü gibi, yeme içme kültürü
kültürel kimliğin önemli bir unsurudur ve Kazak halkını “ötekilerden” farklı kılan
millî karakterin bir parçasıdır.
Kültürel farklılığın büyüklüğü kültürler arası teması etkileyebilir. Bir kültür ne denli
farklı olarak algılanıyorsa, o denli çok sayıda insanın o kültür grubunun üyeleriyle
kendileri arasına mesafe koydukları görülür. Bu durumda kültürlerarası temasın
gelişme ihtimali azalır (Hogg-Vaughan 2007: 672). Etnolojik ve sosyal antropolojik
çalışmalar, kimlik sorununu çeşitli kültürlerin birbirleriyle çatışması çerçevesinde ele
alır. Connolly’ye göre de hiçbir tanrı çeşitli kimlikleri uyumlu bir biçimde
yaratmamıştır; “herhangi bir grup kimliğin hegemonyası onlardan farklı olana boyun
eğdirilmesini ya da onun dışlanmasını gerektirir.” (Connolly 1995: 205). Bu çerçevede
romanlarda Kazak ve Rus kültürleri ve kimlikleri de bir çatışma alanı oluşturmaktadır.
Romanlarda Rus’a dair her zaman olumlu bir imaj oluşturulup Rus-Kazak olumlu
ilişkisi empoze edilmeye çalışılsa da aslında Kazak halkının kendini çok farklı
gördüğü ve araya keskin sınırlar çizdiği halk Ruslardır. Ruslar kim olursa olsun, her
şeyden önce Kazaklar için, “kâfir” (kâpir) ve “dinsiz” (dinsiz) dir. Kazakların Ruslarla
ilgili bu düşüncesi Ruslarla dinî temelli bir farklılıktan doğmaktadır. Din Kazaklar ve
Ruslar arasında dikkat çekici etnik bir sınırdır. Din, Rus olmak ve Kazak olmak
arasındaki keskin bir çizgidir. Ruslarla ilgili dinî temelli farklılıklara Akbilek, Möldir
Mahabbat ve Ürker gibi romanlarda rastlanır. Dinî temelli bu farklılıkların özellikle
Akbilek’te yoğunlaştığı görülür. Akbilek’te (1928) Rus sözü çok sık kullanılır. Bu, o
dönemin Kazak mentalitesini anlamamızda bize önemli bir ipucudur. Yazar Jüsipbek
Aymavıtov, romanda Rus sözünü kullanırken, Kazak halkının o dönemdeki gerçek
düşüncelerini herhangi bir gizlemeye, kapalı ifadeye, metafora gerek duymaksızın
kullanmıştır. Aymavıtov Akbilek’te, “Rus it” (Orıs it) (Akbilek 2009: 104) gibi bir ifadeyi
bile çekinmeden yazmıştır.
Akbilek’in avulunu Beyazlar bastığında annesi bu “kâfire” kızını vermemek için
Akbilek’i gizler, kendi canını kızı için feda eder, ama maalesef yine de, “kâfir” Rus’tan
kızını gizlemekte başarılı olamaz (Akbilek 2009: 91). Akbilek’te Rus ile Kazak arasında
din olgusunun çok derin bir farklılık yarattığı sıklıkla tekrarlanır. Romanda Beyaz Rus
askeri Kara Murt’un tecavüzüne uğrayan Akbilek’in aşağıdaki monoloğu Kazak-Rus
arasındaki dinî farklılığın derinliğine işaret etmektedir.

595

CEMİLE KINACI
Bu haram nefesim ile haram ağzımla babamın imanlı yüzüne nasıl yaklaşırım, nasıl onu
da harama bulaştırırım. Allah’tan korkmadan, onun kutsal bir mescit gibi olan evine
nasıl girerim? “Kâfir”in öpüp kokladığı ayaklarımla babamın seccade serdiği yere
utanmadan nasıl basarım? “Kâfir”i kucaklayan haram elimi nasıl babamın tertemiz
sofrasına uzatıp, nasıl bir tabaktan yemek yerim? … (Akbilek 2009: 150)

Yapılan etnolojik ve antropolojik çalışmalarda kimlik, bir insan topluluğunun
(etnisite) kolektif kimliği olarak görülmektedir (Bilgin 1999: 59). Wimmer etnisiteyi,
paylaşılan bir kültür ve ortak bir geçmiş inancına dayanan aidiyet hissi olarak tanımlar
(Wimmer 2008: 973). Etni, bazı kültürel nitelikler bakımından ortak bir insan
topluluğunu, özellikle bir dil ve kültür birliği olan topluluğu ifade eder (Bilgin 1999:
63). Dolayısıyla kültürel kimlik söz konusu olduğunda, bir etnisitenin kimliğine
gönderme yapılır.
Kazak romanlarında Barth’ın karşılaştırmalı etnisite çalışmasında öngördüğü “etnik
sınırlar”ı gözlemlemek mümkündür. Kazak halkı ile Rus halkı arasında, bu iki halkı
birbirinden farklılaştıran ve Kazak halkının Rus etnisitesi içinde erimesine engel olan
bazı etnik sınırlar mevcuttur.
Wimmer, etnik gruplar arasında fiziksel farklılıkların ve etnik belirleyicilerin
görünürlüğünün de etnik sınır çiziminde etkili olduğu görüşündedir (Wimmer 2008:
976-984). Wimmer’in görüşüne uygun olarak romanlarda Kazaklar, Ruslar ile
aralarına fiziksel farklılıklar üzerine kurulan etnik sınırlar da çizmişlerdir. Mesela,
Rusların uzun sakalları Kazaklar ile Ruslar arasındaki fiziksel dikkat çekici sınırdır.
Bu sınır Ürker romanında görülmektedir. Ürker’de anlatı zamanı olarak hâlden
oldukça uzak bir geçmiş ele alınır. Çarlık dönemi Kazak tarihini işleyen, Küçük
Cüz’ün Rus Çarı’nın hâkimiyetini kabul edişini konu alan Ürker’de yazar Kekilbayev,
Kazakların Ruslarla aralarına hem dinî hem de fiziksel farklılığa dayanan sınır
çizdiklerini örneklendirir. Henüz Ruslarla ilk temasların gerçekleştiği ve Kazaklarla
Rusların aralarında hem coğrafya olarak hem de zihniyet bakımından uzak
mesafelerin olduğu 1700’lerde Kazak için Rus, “ağzı tüylü kâfir”dir (avzı tükti kâpir).
Kazaklar arasında “kâfir” (kâpir) sözünün en temel anlamı “dinsiz”, ve “imansız”
demektir. Kazakçada “yüreğinin tüyü var” (jüreginin tügi bar) ifadesi korkusuz ve
cesaretli anlamına gelirken, “ağzı tüylü” (avzı tükti) ifadesi de “kurt gibi” (kaskırday)
veya “yırtıcı bir hayvan” (jırtkıştay) gibi “cani” (ozbır) ve “açgözlü” (jalmavız)
anlamlarına gelir. Kazaklar, “Ruslardan başka hiç kimsede sakal büyümezmiş gibi
“ağzı tüylü” ile sadece Rus’u nitelendirmiştir.”3 Böylece “ağzı tüylü kâfir” göstergesi
daima Kazaklar arasında, sadece Rusları işaret eden bir gösterge olmuştur.
Dolayısıyla Kazak mentalitesinde “ağzı tüylü kâfir” ifadesi, birden çok anlamı
bünyesinde toplayan katmanlaşmış bir anlam içeriğine sahiptir. Kazaklar için “ağzı
tüylü kâfir” her şeyden önce Rus’tur, imansızdır, zalimdir, açgözlüdür,
namus/mal/can düşmanıdır, Kazakların toprağına ve suyuna göz diken, doymak
bilmeyen yırtıcı bir hayvandır4.
Kalijan Iskak:133, URL:http://ikitap.kz/book/i_kalihan_tandamali_shigarmalar/index.html#/1/zoomed, (son erişim 25.08.13).
4 Taşıdığı bu olumsuz anlamlar nedeniyle özellikle “ağzı tüylü kâfir” ifadesinin kullanımına Rus
karşıtı yazarların eserlerinde rastlanır. Mesela, Türklüğü bir bütün olarak değerlendiren genel
bir Türkçü olan Kazak şair Mağjan Jumabayev’in şiirlerinde (Tamir 1993: 261-263) de “ağzı
tüylü kâfir” ifadesine rastlanır.
3
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Anlatı zamanı olarak 1916-1919 arasını işleyen Akbilek’te de Rus, “ağzı tüylü kâfir”dir.
Ürker’de, Çarlık Rusya zamanında 1700’lü yıllar söz konusu iken, Akbilek’te hâle daha
yakın bir dönem işlenir. Ancak anlatı zamanları ne zaman olursa olsun, Kazaklar için
değişmeyen şey, Rus her iki romanda da “ağzı tüylü kâfir”dir. Akbilek’in aşağıdaki
monoloğunda Rus-Kazak arasındaki bütün etnik sınırlar açık bir şekilde ortaya
konulmuştur.
…. Akbilek için Kara Murt’un canını feda ettiği gerçek. Demek ki, sevdiği gerçek. Tabi
sevdiği gibi, Akbilek güzel de bir kız. Kazaklar bir yana Rus genç delikanlı da onu
beğenmiş; canını feda etmiş. Kadın için bundan daha mutluluk verici bir şey olur mu?
Bundan da öte, artık Akbilek birçok Rus’un cebrine maruz kalmayacak, asıl hazinesini
sadece bir kişiye kıyacak. Nasıl bir kişiye? Kendisi için canını feda eden er yiğide… Fakat,
ahh! Er yiğit dediği ağzı tüylü kâfir ya! Deminki taharetsiz, sünnetsiz, ayakta işeyen,
domuz etini yiyen, votka içen, sigara içen, halkı kıran girmiş gibi eden, kamçı kılıç,
silah oynatan, merhametsiz, kavgacı Rus bu değil mi? Gerçekten de bu Rus’u mu öpüp
kokladı? Gerçekten de, ak göğsünde haram bedeni dolaştırıp, açılmayan kavununu
haram bıçağa mı yardırdı? (Akbilek 2009: 107)

Kazaklar ile Rusların ilk temaslarını işleyen Ürker’de Rus, “dini ayrı, dili ayrı, ağzı
tüylü sarı Rus” olarak geçer. Kazakların bu “Rus” tanımlamasında, Kazakların millî
kimliğinin önemli yapı taşları olan din ve dil görüldüğü gibi, dikkat çekici bir etnik
sınır olan fiziksel sınırlara dair Kazakların farkındalıkları da gözlemlenmektedir.
“Ağzı tüylü sarı Rus” (avzı tükti sarı Orıs) ifadesiyle fiziksel olarak da Kazakların
Ruslardan kendilerini ayırt ettikleri görülür. Romanda Kazak Hanı Ebulkayır Rus
Çarı’na başvurup Rusya’nın hâkimiyetini kabul etmeyi düşünürken, Kazak halkının
tepkisinden çekinir. Çünkü yıllar önce Aknazar Han, onca Müslüman yurdunu bir
kenara bırakıp dünyanın öte ucundaki “dini ayrı, dili ayrı, ağzı tüylü sarı Rus’a” elçi
göndermiş, Ruslarla temas kurmak istemiştir. Onun bu davranışı hâlen Kazak halkı
tarafından unutulmamış ve tasvip edilmemiştir. Kazakların sağlam temelleri olan bu
etnik sınırları, Ebulkayır için çekince yaratır. Ebulkayır, yabancı Ruslarla ilişki kurmak
isteyen Aknazar’ı yıllarca unutmayıp kötüleyen Kazak halkının, kendisini her gün
“boz eşeğe ters bindireceğinden” korkar. “Boz eşeğe ters binmek” ile Kazak halkının,
Ebulkayır’ın yaptıklarından dolayı onu her gün ayıplayacağı, dışlayacağı ve
yaptıklarını kabullenmeyeceğine işaret edilir. Kazak halkının tâbiiyetini asla kabul
etmediği Rus imajına göre, Ruslar Kazaklardan dil ve din bakımından farklıdırlar,
aynı zamanda Kazak halkının Ruslardan fiziksel olarak dikkat çekici bir farklılıkları
da vardır. Ruslar, Kazak için “ağzı tüylü sarı Rus”turlar (Ürker 1981: 33).
Kimlikle ilgili bütün bu bilgiler ışığında kimliğin sosyal ve kültürel boyutunun
birbirinden ayrılamayacağı ve bu kimliklerin iç içe geçmiş bir yapıya sahip oldukları
görülmektedir. Sosyal kimlik kuramının ışığında, Kazak Sovyet devri romanlarındaki
stereotipler ve önyargılar gibi konular değerlendirilirken, bununla birlikte kimliğin
büyük ölçüde kültür aracılığıyla kurgulandığından hareketle, kimliğe kültürel kimlik
perspektifinden bakmak da mümkündür. Kültürel kimlik ortaya konulurken Fredrik
Barth ve Andreas Wimmer’in yaklaşımları esas alınarak Kazak Sovyet devri
romanlarında yer alan etnisiteler arasındaki “etnik sınırlar” da değerlendirilebilir.
Smith’in belirttiği gibi bireylerin iradelerinden bağımsız olarak varlığını sürdüren
hatta onlara birtakım mecburiyetler dayattığı görülen “kültürün nesnel yapıcıları”nı
veya ayırt edicilik vasfını tarif etmek için dil, din ve gelenek gibi kültürel unsurlar
kullanılarak bu sınırlar keşfedilebilir (Smith 2009: 45).
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Romanlarda Kazakların Ruslarla aralarına koyduğu etnik sınırlardan hareketle genel
bir Rus imajını ve bunun karşısında konumlanan Kazak millî kimliğini aşağıdaki gibi
tablolaştırmak mümkündür.
Tablo 10: “Öteki Rus” İmajı karşısında Konumlanan Kazak Millî Kimliği
Rus İmajı
Kazak Millî Kimliği
Ağzı tüylü kâfirdir (fizik/din)
Müslümandır. (din)
Sarışındır. (fizik)
Sarışın değildir, esmerdir. (fizik)
Taharetsizdir. (pisliğe işaret eder)
Taharetlidir. (temizliğe işaret eder) (din/kültür)
(din/kültür)
Sünnetsizdir. (din)
Sünnetlidir. (din)
Ayakta işer. (pisliğe işaret eder.)
Oturarak işer. (temizliğe işaret eder) (din/kültür)
(din/kültür)
Domuz eti yer. (din)
Domuz eti yemez. (din)
Votka içer. (din)
Votka içmez (ama kımız içer). (din)
Sigara içer. (kültür)
Sigara içmez. (kültür)
Saldırgandır. (millî karakter)
Sakindir. (millî karakter)
Merhametsizdir. (millî karakter)
Merhametlidir. (millî karakter)
Kavgacıdır. (millî karakter)
Kendi halinde kimseye zararı olmadan yaşar. (millî
karakter)

Sonuç
Kazak Sovyet edebiyatında incelenen on altı roman esas alındığında “öteki” olarak
dikkat çeken unsurun “Rus” olduğu görülür. Romanlarda, bir “Rus imajı” ortaya
çıkar. Bu Rus imajı, önyargılar ve stereotipler üzerinden kurgulanmıştır. Rus’a dair
dikkat çekici önyargılar, Kazak toplumunda küçük yaşlardan itibaren öğrenilen
önyargılardır.
Romanlarda kurgulanan “öteki” üzerinden, “kendi”yi inşa etmek de mümkündür.
Romanlarda imajı üretilen “öteki”nin izleri sürüldüğünde, bir benzerlik-benzemezlik
paradoksundan hareketle Kazak kimliği de ortaya çıkar.
Romanlarda Kazakların “öteki” olarak imajı üretilen Rus ile kendi aralarına etnik bir
sınır çizdikleri görülür. Bu etnik sınırlar, dil, din, kültür, fiziksel görünüş gibi alanları
içerir. Dolayısıyla Kazak-Rus farklılığı da dil, din, kültür ve fiziksel görünüş
noktalarında yoğunlaşır.
Romanlarda Rus’a dair rastlanan “dini ayrı, dili ayrı, ağzı tüylü sarı Rus”, “Sarı Rus”,
“dinsiz Rus”, “kâfir, ağzı tüylü kâfir”, “Rus it” gibi imajlar, çizilen etnik sınırlar
sonucunda oluşan imajlardandır. Bu imajlardan “ağzı tüylü kâfir” Kazak toplumsal
belleğinde sadece Rus’u niteleyen bir imaj olarak yer almış ve Kazak halkı tarafından
bu imaja “imansız”, “zalim”, “açgözlü”, “namus, mal ve can düşmanı”, “Kazakların
toprağına ve suyuna göz diken”, “doymak bilmeyen yırtıcı bir hayvan” gibi olumsuz
pek çok niteleme yüklenmiştir.
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SİYASAL ANTROPOLOJİ AÇISINDAN KIRGIZ YAZILI ve
SÖZLÜ EDEBİYATINA SOVYET İDEOLOJİSİNİN YANSIMASI
M EHM E T Y I LM A Z *

0. AMAÇ-KAPSAM VE YÖNTEM
0.1. Amaç
Birçok yönden “sovyet” yönetimi, bugün büyük bir kısmı bağımsız olan, ancak yakın
bir döneme kadar Sovyetler Birliği’nin sınırları içinde kalan Türk dünyasının
sanatına, edebiyatına, kültürürüne, diline ve düşünce dünyasına tesir etmiştir. Bu
tesir çoğu zaman zorla olmuş; bu uğurda birçok aydın hayatını kaybetmiştir.
Kırgızlar, diğer Türk boyları gibi uzun süre, Marksist terminoloji ile ifade
edilirse“madun olarak”1 yaşamışlardır. Bununla birlikte Sovyet yönetimi azınlıkların
kendi dilleri ile kitap basmalarına izin vermiş, çeşitli bölgelerde, farklı alanlarla ilgili
kitaplar neşredilmiştir. Basılan kitaplardaki “Sovyet” imajı ile “tarihsel gerçekler
karşısındaki Sovyet” imajı arasında büyük farklar görülür. Bu çalışmada, Sovyetler
Birliği’nin yönetiminde yaşayan Kırgızların ve Kırgız sanatçılarının kendilerini
eserlerinde ve yazılı ve sözlü kültürde nasıl ifade ettikleri, baskıyı –bir anlamdanasıl hafiflettikleri ya da dayanılabilir kıldıklarını siyasal antropolojinin verilerinden
yararlanarak ele alınmıştır.
*
1

Doç.Dr., Harran Üniversitesi, Türkiye.
Madun kavramı; Latince sub(alt) ve alter (öteki) kelimelerinden türemiş, askeri anlam taşıyanorduda en alt rütbede olan- bir kavramdır. Kavram, bilinen bu anlamının dışında ilk defa, 20.
yüzyılın ilk yarısında, özellikle İtalyan Marksist felsefeci A. Gramsci tarafından; İtalya’nın
güney bölgesinde dağınık, bir araya gelemeyen yoksul tarım işçilerini ve köylüleri
tanımlamak için kullanılmıştır. Gramsci’den sonra 1980’lerin ortasında bir grup Hintli tarihçi
kavramı postkolonyal bir bağlam içinde, Hindistan toplumunun sömürge döneminde olduğu
gibi sömürgesizleştirme süreci sonrasında da süregiden sınıfsal, kasta dayalı rejimleriyle
ilişkili sömürge içi birçok farklı tahakküm ilişkisini anlamak ve açıklayabilmek üzere geniş bir
anlam yüklenmiştir. Kavrama kuramsal tanım kazandıran ve bugün de bu konuda otorite
olarak kabul gören Gayatri Chakravorty Spivak’tır. Onun meşhur sorusu şudur: Madun
konuşabilir mi? Toplumun çeşitli katmanlarında yaşayan insanlar kendilerini ifade ettikleri,
temsil ettikleri sürece “fail-özne” konumundadırlar. Ancak o toplumda yaşayıp da kendilerini
temsil edemeyen, sesi olmayan, toplumun işleyiş mekanizmalarına karışamayan/ giremeyen
kişiler ya da gruplar vardır. Marksist kuramda proleteryadan farklı olanlara madun denilir.
Madun konuşamadığı, kendisini ifade edemediği için özne değildir, daha çok bir eşikte
bulunma, tam da bir yere ait olamama halidir, arada olma, ne kabul edilme ne de
reddedilmedir. Madun kesimin bilinci, daha çok hegemonik gücün veya siyasal yapının
tesiriyle oluşur.
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0.2. Kapsam ve Sınırlılık
Konu disiplinlerarası bir çalışma olduğundan, değerlendirme yazılı ve sözlü
kültürden alınan örneklerle sınırlandırılmış; bildiri sınırları aşılmamaya çalışılmıştır.
0.3. Yöntem
Çalışmada ağırlıklı olarak semiyotik yöntemden yararlanılmış olmakla birlikte
diyalektik metodolojinin verilerinden de faydalanılmıştır.
1. Giriş
1920’li yılların tamamı ve 1930’lu yılların büyük bir kısmında etnografik araştırmalar
daha çok Avustralya ve Pasifiklerde yaşayan toplumlar oluşturuyordu. Nitekim B.
Malinovski’nin Polinezyada yaptığı çalışmalar bunun en büyük kanıtıdır. Etnografik
çalışmalar, sözü edilen bu coğrafyalarda genellikle aile, ayinler, büyü vb. etkinlikleri
ele alan monografilerden (Özbudun-Uysal, 2012, s. 119 ve Balandier, 2010, s. vııı vd.)
oluşuyordu. Ancak II. Dünya Savaşından önce Britanyalı antropologlar gözlerini
Afrika’ya çevirdiklerinde, çok daha kalabalık nüfuslu, karmaşık tarzlarda
örgütlenmiş, Pasifikteki küçük gruplara nazaran daha örgütlü, gelişkin kurumlara
sahip toplumlarla karşılaştılar. Bunların bir kısmında “devlet” olarak
tanımlanabilecek özerk bir merkezi yönetim bulunuyordu. Merkezi yönetim
biçiminden yoksun olanlar ise, akrabalık ile siyasal yapının örtüştüğü takımlar ile,
dallanan soy olarak adlandırılan, siyasal ve toplumsal yükümlülüklerin örtüştüğü
akraba temelli karmaşık yapılar göstermekteydi (Özbudun-Uysal, 2012, ss. 119-120).
Siyasal antropoloji bu tür kurumlara dönük faaliyetlerde bulunur: akrabalık, siyaset,
iktisat ve din... Siyasal antropoloji esas olarak “modern” olarak tanımlanmayan
toplumları ya da geniş kesimlerini ilgilendiren kararları alma ve bunları yürürlüğe
koyma süreçleriyle ilgilidir, denilebilir. Siyasal antropoloji, sosyo-kültürel
antropolojinin belli başlı kuramsal yönelişleri çerçevesinde iktidar, otorite,
hegemonya, direniş, statü, prestij gibi konuları karşılaştırmalı bir yöntemle ele alır,
karşılaştırmalı modeller ortaya koymaya çalışır (Özbudun-Uysal, 2012, s. 121).
Bildirimizde siyasal antropolojinin özellikle iktidar, otorite, hegemonya ve direniş
kavramlarına getirmiş olduğu tanımlar ve bu tanımlar çerçevesinde Kırgız yazılı ve
sözlü kültürünün Sovyet rejiminden nasıl etkilendiği, bu kavramların Kırgız
sanatçıların eserlerinde nasıl yansıdığı hakkında bazı değerlendirmeler yapılacaktır.
1.1.İktidar
Postmodern hayatın getirisi olarak yaşadığımız pratikleri anlamak ya da onların
içeriğine vakıf olabilmek için, “iktidar” kavramının bir ağ gibi bizi saran özelliğini
bilmek gerekir. İktidarla günümüz insanının karşılaştığı sorunları anlatmak
açısından Bertrand Russell “enerji fizik açısından ne anlama geliyorsa, iktidar da
sosyal bilimler için o anlama gelir.” (Atılgan-Aytekin, 2012, s. 41) der. İktidarın
toplumsal hayatın bütün ilişkilerine ve gözeneklerine sızması, bir yandan iktidar
kavramından ne anlamamız gerektiği sorusunu önemli hale getirirken, aynı
zamanda buna verilecek cevabı da çok katmanlı bir hale getirmektedir. İktidar
bazılarına göre rızayla oluşan bir yapı iken, bazıları da zorun ürünü olarak görür.
“İktidar, bazıları için baskı ve sınırlayıcılığı temsil ettiği ölçüde belli bir kesimin
diğerleri üzerindeki tahakkümü anlamına gelirken, iktidarı aktörlerin birlikte ortak
bir hedefi gerçekleştirmek için bir araya gelmeleriyle ilişkilendiren ve tam da bu
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anlamda üretken bulan yaklaşımalar da mevcuttur. Kısaca ifade etmek gerekirse,
iktidar kavramı, üzerinde derin ayrılıkların ve ihtilafların olduğu bir tartışmaya
işaret etmektedir.” (Atılgan-Aytekin, 2012, s. 42).
“İktidar ilişkilerinin hegemonya süreçleri ve projeleriyle ilişkilendirilerek
tartışılmasının sağlayacağı en önemli olanak modern ve yapısalcılık sonrası yaklaşımlar
arasında doğan ikililikleri aşma potansiyelini taşımasıdır. Hegemonya kavramı bu
kitapta ayrıca ele alındığından, tartışmamızı söz konusu olanakların neler olabileceğiyle
sınırlayacağız. İktidar ilişkilerini hegemonya mücadeleri ve süreçleri içine
yerleştirmenin sağladığı birinci olanak, devletin iktidar ilişkilerindeki özgün konumuna
yapılan vurguya karşın, iktidar ilişkilerinin devlet dışındaki alanlarda da kendini
gösterdiği gerçeğini görmemize yardım etmesidir. Hegemonya mücadelesi gerek devlet
içindeki gerekse devletin dışında kalan alanlarda(sivil toplum) parçalı, dağınık ve
çelişkili iktidar ilişkilerinin belli bir bütünlüğe kavuşturulmasına yöneliktir. Siyaset
bizatihi bu bütünleştirme çabası olarak karşımıza çıkar. Gramsci bu bütünlüğün
kurulmasının ancak devlet olmakla mümkün olduğunu söyler. Burjuvazinin başarısının
gerisinde devlet olma yetisi varken, ki Gramsci burjuvazinin bunu başaramadığı
durumlara da işaret eder, çalışan sınıfların nadiren bütünleşebilmesinin gerisinde
devlet olamamaları yatmaktadır. Bu tür bir çerçeveden bakıldığında hegemonya
merkezli bir iktidar yaklaşımının devlette ifade bulan merkezileşmiş iktidar ile her
yerde kendini gösteren dağınık iktidar ikiliğini aşmamıza olanak sağladığını
söyleyebiliriz. İkincisi hegemonya merkezli yaklaşım, iktidarı bir kesimin diğeri
üzerindeki tahakkümü olarak gören negatif yaklaşım ile birlikte yapabilme gücü olarak
gören pozitif tanımlama arasındaki ikililiği de aşmamıza olanak sağlar. Hegemonya her
şeyden önce zor (negatif) ve rızayı (pozitif) aynı potaya sokarak bunu mümkün
kılmaktadır. Ancak daha da ötesinde hegemonya projesi bir yandan bir kesimin diğeri
üzerindeki hakimiyetine işaret eden negatif bir tanımı vurgularken, aynı zamanda
muhtemel ittifaklara işaret ettiği ölçüde birlikte yapabilme gücüne de işaret eder.
Üçüncüsü, hegemonya merkezli iktidar tanımlaması iktidar ilişkilerinin nesnel boyutu
yanında normatif boyutunu da dikkate almaya olanak sağlar. Hegemonyanın bir süreç
ve proje olarak görülmesi söz konusu sürecin nesnel konum ve koşullarla
ilişkilendirmesine imkan sağladığı kadar, dil ve söylemin inşa sürecinin önemli bir
harcı olduğunu da vurgulamamızı sağlar.” (Atılgan-Aytekin, 2012, ss. 52-53).

Burada yapılan iktidar tanımı özgür/demokratik ülkelerdeki mevcut durumlardan
hareketle yapılmıştır; yoksa “krallık”, “cumhuriyet” gibi sıfatları isimlerinde taşıyan
pek çok ülkenin hegemonik/negatif-baskıcı iktidar biçimleri halihazırda
bulunmaktadır. Sovyetler döneminde, Kırgızlara ve diğer halklara iktidarın sunduğu,
bu halklara ortak temsiliyet imkanlarını sunma ve onların imkanlarını kullanmaları
değil, tersine, ağır baskılarla ezmek ve sömürmek olmuştur.
1.2. Otorite
Bir iktidar ve hükmetme biçimi olarak “otorite” kavramına, gerek siyaset bilimciler
gerekse antropologlar farklı tanımlamalar getirmişlerdir. İktidar başkalarının hal ve
davranışlarına tesir etme olduğu halde, otorite kavramsal olarak bunu yapma
hakkıdır. Otoriteyi rızaya, yani gönüllülüğe bağlanabilmek mümkündür. Güven,
üstün bir yargılama gücü, disiplin uygulama yeteneği ve korku uyandırma (Sennett,
2005, s. 26) kapasitesi; bunlar bir otoritede bulunan niteliklerdir. Modern dünyada
otoriteye karşı duyulan korkuların en büyüğü, insanlar üzerinde kişi ya da
kurumların/devletlerin insanlar üzerinde yıkıcı denetimlerini gerçekleştirmelerinden
kaynaklanan (Sennett, 2005, s. 27) korku biçimidir. Çok genel bir tanımlamayla,
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iktidar şartlarının bir güç imgesi biçiminde yorumlanarak insan üzerinde nüfuz
kurma koşullarına bir anlam verme biçimi olarak da yorumlanabilir. Sosyolog Weber
–ki genel kabul gören – otorite kavramını daha geniş bir perspektiften ele alır:
Weber’in yapıtlarında, otorite algılayışları üç kategoriye ayrılır: Birinci kategori, “çok
eski geleneklere yönelik kurumsallaşmış bir inanca " dayalı geleneksel otoritedir. Bu
otorite biçiminde toplumlar kalıtsal ayrıcalıklar temelinde algılanır; bu toplumlarda
miras koşulları öylesine eski bir dönemde belirlenmiştir ki, bunlar pratik ya da günlük
yaşamdan çok mitler ve efsanelere dayalı olarak bir anlam taşır. Yalnızca kalıtsal
aristokrasi kurumu değil, Yahudilik’te ve İslamiyet’teki yiyecek yasaklamaları gibi
uygulamalar da geleneksel otorite konusuna girer. Bu uygulamalar, domuz ya da
alkollü içkinin gerçekten pis şeyler oluşundan değil, çok uzun zaman ünce insanların
bunları yasaklamış olmasından kaynaklanır. Otorite ve istikrar duygusu bu anının çok
uzun bir süre sürekliliğini korumasından ileri gelmektedir; bir âdetin gelenek
tarafından kutsandığını söylerken kastettiğimiz budur. İkinci otorite kategorisi ise
yasal-rasyonel otoritedir; bu otorite “kuralların yasallığına ve bu kurallara göre
yönetimi elinde tutanların emir verme hakkına inanmaya” dayanır. Burada, otoritenin
anlamı bir lider ya da patronun fiilen yaptıklarına bağlıdır; dahası, bu otoritenin
gerekçeleri açıklanabilir ve iktidar makamım elinde tutan herkes için bu gerekçeler
geçerlidir. Geleneksel bir düzende, ne denli yoz ve saçma olsa da, yalnızca düklerin
oğulları gelecekte dük olma hakkına sahipti; yasal- rasyonel bir sistemdeyse bir görevin
gerektirdiği niteliklere sahip herkesin bu göreve gelme hakkı vardır. Son kategori
karizmatîk otoritedir, bu otorite, “bir müritler topluluğunun bir bireyin kutsallığına ya
da kahramanca gücüne ya da örnek alınacak bir kişi oluşuna ve onun ortaya koyduğu
ya da yarattığı düzene olağandışı biçimde kendini atlayışına” dayalıdır. (Sennett, 2005,
ss. 29-30).

Fakat şunu unutmamak gerekir ki, geleneksel toplumlarda otorite karşı duyulan öfke
veya otorite karşısında kendi varlığını gösterme biçimleri değişkenlik gösterir. Bir
Etiyopya atasözünde bu durum çok ironik bir biçimde; “ Akıllı köylü, büyük
efendinin karşısında yerlere kadar eğilir; ama sessizce osurur.” dile getirilir. V. Havel
bir yazısında, “ Toplum birçok yüzü ve gizli potansiyelleri olan çok güzemli bir
hayvandır... ve toplumun belirli bir anda gösterdiği yüzünün tek gerçek yüzü
olduğuna inanmak tam bir miyopluktur. Halkın ruhunda uyuklayan tüm
potansiyelleri hiçbirimiz bilemeyiz.” diyerek toplumsal hafızanın ve davranış
kalıplarının farklılığına ve değişkenliğine işaret eder. Ama Dadaloğlu Osmanlı
otoritesine baş kaldırırken, daha erkeksi ve meydan okuyan bir sesle “Ferman
padişahın, dağlar bizimdir.” der.
1.3. Hegemonya
Genel anlamda, toplumsal sınıflar, gruplar arasındaki kendiliğinden rızaya dayalı
ideolojik üstünlük, denetim ve yönlendirme ilişkileri “hegemonya” kavramı ile dile
getirilir. Bu durum, temel sınıfların diğer sınıf ve kesimler karşısında sergilemiş
olduğu ahlaki ve entelektüel önderlik yeteneği, siyasal iktidar pratiklerinin baskı ve
dolaysız zora dayanmaksızın (Atılgan-Aytekin, 2012, s. 87) gerçekleşmesini sağlar.
Kavramın uzun geçmişinde Yunan düşüncesinde, “bir birey, toplumsal grup ya da
devletin başka kesimler ya da devletler üzerinde uyguladığı yönlendirici üstünlük”
anlamına gelir. Bilhassa kent-devletlerden birinin yapılan ittifaklar neticesinde diğer
kent-devletler karşısında elde ettiği askeri ve siyasal egemenlik, önderlik ve
yöneticilik niteliklerini (Atılgan-Aytekin, 2012, s. 88) ifade ederdi. Kavram, özellikle
XX. yüzyılda Rusya’da, Çarlık yönetimine karşı yapılacak siyasal mücadelenin
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stratejik yönelimini açıklamak için kullanılmıştır. Fakat İtalyan felsefeci ve düşünür
A. Gramsci tarafından kavram yepyeni bir teorik altyapıya kavuşmuştur. Gramsci,
Hapishane Defterleri’nde (Gramsci, 1986, s. 175 vd.) bu kavramla ilgili özgün bir
bakış açısı ortaya koyar. Orada sınıfsal egemenlik ve iktidar ilişkilerinin yeniden
üretimini açıklamak amacıyla kullanır. Ona göre ideoloji burjuvanın yönetimin
devamını sağlaması bakımından en az fiziksel güç kadar önemli bir yer alır. Bunun
için de okullar, kilise (camiler), medya ve askeri kurumlar burjuva yönetimine karşı
bir rızanın üretilmesi için anahtar konumdaki kurumlar/yapılardır.
“Gramsci'nin kuramsal modelinde, hegemonya, egemen sınıfa özgü dünya görüşünün
toplumun bütün kesimlerinde yarattığı etkinin ne denli geniş kapsa mlı olabileceğine
işaret eder. Hegemonik süreçlerin ideoloji alanındaki yansımalarını sınıflandırmak
amacıyla üç önemli düzeyi ayrıştırmak yararlı olacaktır: felsefe, ortak duyu ve folklor.
Felsefe, dünya görüşleri bağlamında anlamlandırılabilecek olan ideolojinin en yoğun ve
gelişkin bir biçimde oluşturulduğu düzeydir. Hegemonyanın kuruluşunda rol oynayan
ortak duyu, ideoloj ik öğelerin ve halk inançlarının çelişkili bir eklemlenmesi olarak,
kitlelerin psikolojisini ve algılama düzeyini yansıtır. Ortak duyunun başlıca özelliği
eleştirel olmaması ve kitlelerin kendiliğinden felsefesi'ni gündelik yaşam pratiklerinde
dışavurmasıdır. İdeolojinin en alt basamağında yer alan folklor ise, toplumsal
formasyonun tarihsel birikiminden güncelliğe aktarılan dağınık ve bağlantısız kültürel
gelenekler, düşünceler ve pratikler toplamıdır. Hegemonik üstünlük, üstyapıdaki
ideoloji alanına ilişkin eklemlenme süreçlerinin her üç düzeyde de sürdürülmesini
gerektirir.” (Atılgan-Aytekin, 2012, s. 88 vd.).

Fakat şunu da hemen belirtmek gerekir ki; otorite ve hegemonya arasında, bazı
noktalarda belirgin farklar bulunmaktadır. Otorite toplumsal ilişkilerde daha çok
fiziksel güçleri kullanırken, hegemonya entelektüel rızaya başvurur.
1.4. Direniş
Mevcut iktidara karşı fiziki bir direniş söz konusu değilse, devreye öncelikle sözlü
kültür girer. Destanlar, halk masalları, efsaneler, hikayeler, türküler, mizahi kıssalar
vb. türlerin hepsinde ideolojik itaatsizliği/direnişi saklayan ögeler kullanılabilir veya
bulunabilir. Bütün bunlar, iktidar tarafından yok sayılan, görülmeyen, güçsüzlerin
kendi varoluşlarını ortaya koydukları, kimliklerini yok etmeme adına verdikleri
mücadele yöntemleridir. XX. yüzyılın önemli filozoflarından M. Foucault “kimlik ve
bireysellik”ten söz ederken insanın kendisine atfettiği veya kendisine atfedilen bir
“deneyimler” -bilme, inanma, arzulama, hissetme, davranma, eyleme veya
Foucault’nun sıklıkla tercih ettiği bir terminolojiyle (Foucault, 2012, s. 14.) söylenirse
“var olma” biçimleri kümesidir.
“Kimlik ve bireysellik” üzerine düşüncelerini “cinsellik” çerçevesinde açıklayan,
ancak cinselliğin dışında, pek çok alan için de geçerli olan bu düşüncelerin mevcut
iktidarlar/toplumsal düzenler tarafından –dini, ahlaki, yasal veya bilimsel
nedenlerle- sakıncalı, olumsuz ya da arzu edilmez, tehlikeli, patolojik, anormal kabul
edildikleri; bu tarzda bir sınıflandırmanın bu kimlikleri tecrit, ıslah hatta yok etmek
için oluşturulmuş pratiklere izin verilebileceğini (Foucault, 2012, s. 14 vd.) veya bu
kurumların meşrulaştırılabileceğini açıklar. Dolayısıyla geleneksel toplumlarda
meydana gelen direniş biçimleri, benzer nedenlerden ortaya çıkabilir ve yine o
toplumlardaki yönetimler tarafından da benzer şekillerde bastırılmaya çalışılabilir.
Uygarlık tarihi bu durumun örnekleriyle doludur. Nerede bir baskı ya da baskıyı
oluşturacak unsur/yönetim/aygıt varsa, bilinmelidir ki, bir direniş biçimi de vardır.
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Sadece kendini ifade etme biçiminde farklılıklar görülebilir. Sözlü ve yazılı kültürü
bu bağlamda düşünmek gerekir.2
2. Direniş ve Hatırlama Biçimleri
Marksizm’in dayandığı kuramsal temeller nedeniyle, her çeşit milliyetçi ideolojiden
farklılık (Khairmukhanmedov, 2008, s. 139 vd.) gösterir. Marksist kuram açısından
tarihin ilerici gücü sınıf savaşıdır. Çarlık Rusya’sının Bolşevikler tarafından
devrilmesinden sonra Lenin ve arkadaşları da Marksist kuramda belirtilen sınıfsız ve
ilerici bir toplumun tohumlarını atmak için çok uğraştılar. Ancak teori ile pratik her
zaman birbiriyle uyuşmadığından, pratikteki uygulamalar ciddi farklılıklar gösterdi.
Her ne kadar Lenin ve arkasından Stalin tarafından “ulus” kavramı sadece tarihi bir
kategori değil, aynı zamanda kapitalist üretim ilişkilerinin yükseliş dönemine ait
olan bir kategori (Khairmukhanmedov, 2008, s. 142) şeklinde kabul edilmiş olsa da,
uygulamada “ulus” kavramı bahanesiyle pek çok şiddet eylemi gerçekleşmiş,
yozlaşmış bir Rus milliyetçiliği sürdürülmüştür. Kırgızistan’da sudan bahanelerle
binlerce aydın “halk düşmanı” ilan edilmiş, sürgüne gönderilmiş ya da
öldürülmüşlerdir.
“1920-30’lu yıllar Kırgız parti tarihinin en zor dönemi sayılmaktadır. Bu dönemler
ekonomide, siyasette ve toplum hayatında ani değişim ve farklı kararların yaşandığı
zamanlardı. Bu zamanlarda Kırgızistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine
cumhuriyet olarak girmiş, çok kısa sürede, ekonomide, siyasette ve toplumda bir sürü
yenilikler yaşanmıştı. Kırgızlar göçebelikten hayata geçerek kolektif yaşamı
sürdürmeye çalışıyorlardı. Ama bütün bunlar büyük gerginlikler, ekonomik hatalar ve
sosyal çalkantılarla yürütüldü. 13. Sanayileşme, kolektifleştirme ve kültür politikalarını
aktif uygulayan parti ve Sovyet çalışanlarına, tasfiye ile, çok ağır darbe indirildi. 19341938’de Kırgızistan’da üyelerin neredeyse yarısı partiden çıkarıldı ve çoğu da “halk
düşmanı” ilȃn edildi. Milliyetçilik ve Sosyal Turan Partisi’nin üyeliği gibi düzmece
suçlamalar ile parti sekreterleri ve başkalarının da aralarında bulunduğu istisnasız
bütün yerli kadrolar tasfiyeye uğradı. Eylül 1937’de Kırgız Cumhuriyeti NKVD’NİN
(İçişleri Halk Komiserliği) başına Albay Lotsmanov getirildi. Onun gelmesiyle kitlesel
tasfiyeler başladı. “Devrim karşıtı Alaş orda üyesi”, “sosyal turan partisi üyesi”,
”yabancı ülkenin casusu”, “pantürkist”, “panislamist” gibi düzmece suçlamalarla parti
ve Sovyet çalışanları, aydınlar ve diğerleri mahkemesiz, gizlice ölüm cezasına
çarptırıldılar. Bunların arasında Kırgızistanın ilk devlet başkanları Sıdıkov,
Abdırahmanov, Orozbekov, Aytmatov, Aydarbekov, Tınıstanov, İsakeev Saadev gibi
pek çok isim vardı. Bu dönemde 30 bin civarında Kırgızistan vatandaşı Stalin
tasfiyesinin kurbanı oldu. İnsanları yalan sonuçlarla etkileyerek topluma sosyal ve
siyasal gerilim atmosferi aşılandı. Sınıf mücadelesinin ilerlemesi gibi fikre gizlenerek
olmayan, bu yüzden her yerde varlığı mevcut olan ve hayali sınıf düşmanı “vatan
hainleri”, “halk düşmanları” ve “zarar verenlere” karşı tasfiyeler yapıldı. On binlerce
insan barış döneminde hayatını kaybetti ve yine on binlerce insanın hayatını iftira
suçlamaları, hapis, kamp, sürgün, vatandaşlık hakkının alınması gibi metotlarla
mahvedildi14. Siyasi ortama Abdırahmanovculuk düşüncesi Stalin’in adamları
tarafından atıldı ve 1934-1938 yıllarında, Abdırahmonov’un Kırgızistan’da çalışmadığı
dönemlerde bile bu söz, devrim karşıtı milliyetçiliğin eşanlamı olarak, ülkenin

2

Mesela, Alevi-Bektaşi şiirinde-inanç biçiminde de- görünüşte bir içe kapanma, soyutlaştırma
söz konusu iken, dikey bir inceleme biçiminde aslında, ciddi bir protest düşüncenin varlığı
görülür. Bu kültürün icracıları, sadece zamana ve zemine göre kendilerini ifade için farklı
yöntemler kullanmışlardır.
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kadrolarına karşı yeni kanunsuzluklar yapmak için kullanıldı. Kadrolara yapılan
darbeyi gruplaşmalarda alevlendirdi. Özelikle zengin ve manaplarla akrabalık bağları
tasfiye için en iyi bahane idi. Merkezin kendi hatalarını başkalarına mal etme
politikasından dolayı, bütün direktifleri yerine getirdiği halde insanlar hayatlarından
oldular.” (Kara, 2017, s. 47).

Sovyetler Birliği döneminde, birliğin sınırları içinde kalan bütün halkların folklorunun
araştırılması büyük bir ciddiyetle yürütülmüştür. Ancak yapılan derlemelerde
Marksist ideolojinin kültüre bakışından hareketle “toplumsal ve kültürel evrim” fikri
önplanda tutulmuştur. 1934 yılında Sovyet Yazarlar Birliği toplantısında, özellikle M.
Gorki’nin teşvikiyle folklor çalışmaları ve folklor örneklerinin derlenmesi hızlanmıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, bilhassa kahramanlık destanlarında
yurtseverlik, milli kimlik, aidiyet kimliği, dini kavram ve zihniyetin varlığı nedeniyle
bu türden sözlü kültür ürünleri ciddi bir şekilde eleştirilmiş, bazı bölümleri derlenen
metinlerden çıkarılmıştır. Bu çalışmalardan en çok etkilenen Manas Destanı olmuştur.
1952 yılında düzenlenen Manas Konferansı’nda (Manas Entsiklopediya, 1995, Cilt: 1, s.
420)
destanın Sovyet ideolojisiyle çelişen bölümleri çıkartılmış, daha sonra
yayımlanma imkanı bulmuştur. Sagımbay Orozbekov ve Sayakbay Karalaev
varyantlarında uygulanan sansürün izleri rahatlıkla görülür. Bunun dışında sözlü
edebiyatın derlenen diğer ürünlerde devrim liderleri, kolhoz politikalarının faydası,
parti propagandası, Kızıl Ordu’nun başarısı gibi pek çok Sovyet kurumu yüceltilmiş;
basılan her eserin önsözünde ya da girişte Marks ve Lenin’in konuyla ilgili sözlerine
yer verildikten sonra asıl konuya girilmiştir. Mesela, 1973 yılında basılan ve bugün
için bile Kırgız sözlü kültürü üzerine önemli bir kaynak sayılan Kırgız Elinin Oozeki
Çıgarmaçılık Tarıhının Oçerki’nin hemen girişinde, yaklaşık 9 sayfa K. Marks ve
Lenin’in yazmış olduğu eserlerde halk kültürüne ne kadar önem verildiği, bu eserlerin
sunmuş olduğu felsefi temeller üzerine halk kültürünün anlam ve önemi vurgulanır.
(Oçerk, 1973, ss. 6-15). Elbette bu eserlerde vurgulanan kültür anlayışı, kaynağını
Lewis Henry Morgan ve James Frazer’den alan diyalektik materyalist yöntemdir. O
dönemde kitap halinde basılan ve halk kültürüyle ilgili araştırma ve incelemelerin
tamamında temkinli bir dil ve üslup kullanılır. Çalışmaların önsözünde “Uluu Oktyabr
sostialistik revolyutsiyasının” (Kırgız Sovet Adabiyatının Tarıhı, 1987, s. 3 vd.)
cümlesiyle başlayıp Ekim Devrimi’ne kadar Kırgız kültürünün olmadığı, ancak
devrimden sonra Lenin’in akılcı siyaseti sayesinde Kırgız edebiyatının Sovyetler
Birliği’nin büyük edebiyatının bölünmez bir parçası olduğu anlatıldıktan sonra asıl
konuya girilir. Bazen de halkın dini inancı veya onun temsilcileri eleştirilir; onların
sosyal hayattaki rolleri küçümsenir, kısacası itibarsızlaştırmak için (Kerimcanova,
1955, s. 5) her türlü üslup kullanılır.
Burada, sadece bir iki örneğini verdiğimiz, ancak Sovyetler döneminde edebi bir
geleneğe dönüşmüş olan eskiyi, geçmişi ya da inanca dair her ne varsa kötüleme
zihniyeti baskıcı, otoriter bir zihniyetin/kurumun yansımasıdır. Bu baskıya rağmen,
Kırgız yazılı ve sözlü kültürünün temsilcisi olan sanatçılar kendilerini ve temsil
ettikleri kültürü dile getirmeyi başarmışlardır.
Paul Connerton, bireylerin belleği olduğu gibi, toplumsal bellek diye bir şeyin
bulunduğunu ifade eden düşünürler de vardır, (Connerton, 1999, s. 7 vd.) Connerton
bu bilgiyi verirken, özellikle Maurice Halbwach’ın eserlerinde vurguladığı görüşü
referans alır. Aynı toplumda, küçük farklılıklarla birbirinden ayrılan, ancak toplumun
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genelini oluşturan akraba grupları, dinsel gruplar ve sınıflar; bayramlar, törenler, geçiş
ritleri vb. anlamlı bellek oluşturan unsurların tamamı “kollektif belleği” meydana
getirir. Bir grubun veya toplumun “ortak kimlik inşası” kollektif bellekten ayrı
düşünülmediği gibi, geçmişle şimdiki zaman ve gelecek arasında da devamlılık
sağlayan bir araçtır. “Biz”in kavramsallaştırılması “ortak bellek”te yansımasını bulur.
Bunun en güzel örneği Manas Destanı’nda görülür.
C. Aytmatov’un ifadesiyle “Kırgızların ansiklopedisi” olan Manas destanında
yukarıdan izah etmeye çalıştığımız baskıcı/otoriter rejimlerde halk bir şekilde
kendisini sözlü kültüründe “kendi kimliğini inşa etmeye” devam eder. Çarlık
döneminde bir varyantı derlenen Manas destanında anlatıcı/manasçı derleyicinin Rus
veya Çar’ın adamı olma ihtimalinden çekinmiş olsa gerek, hemen o anda –yani
derlemenin yapıldığı anda- metne müdahalede bulunarak tanımadığı/güvenmediği
misafirine karşı şirin görünmeye çalışır.
“Manas kızıl bayrağı alıp
dağın sırtından çıkacak,
haykırarak buraya saldıracak.
Vermediğin Kanıkey’i
ince belinden çekip alacak,
atının arkasına atıp
esir diye götürecek,
o zaman kuvvetin ne işe yarar?
Atı süslü koşumludu.
Ak padışa kavminden başkasını
söğüt dalı gibi yarar
Ak-padışa’nın duasını
almaya gideli
ay gibi kaşını çattı,
Rus’tan başka her milleti
Ak padışa bana verdi diyor.
Yaz günleri sıcak eser,
kızını bana vermemeğe
nasıl cesaretin var?” (Radloff, 1995, s. 76 vd.)
Yine aynı eserin bir başka yerinde manasçı Rus milletinin ve Ak Han’ın
cömertliğinden söz eder.
“Rus milleti pek cömerttir,
Rus iline giderseniz,
Ak Han ile yemek yiyin,
çıkarıp elbisesini verir.
Rus ilinde yaşayın.” (Radloff, 1995, s. 92.)
“Sözlü kültür içinde mümkün olan anonimlik, söylenmek ve icra edilmek yoluyla
ancak geçici biçimlerde var olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla her canlandırma, tüm
diğer canlandırmalardan farklı olmanın yanı sıra zamana, mekana ve izleyici kitleye
özeldir. Dedikodu ya da söylenti gibi halk şarkısı da dinleyicilerinin tercihine bağlı
olarak benimsenir ve icra edilir ya da öğrenilir ve uzun vadede kökenleri tamamen
kaybolur. Sonraki tercümelerin saptığı bir asıl versiyonunu elde etmek imkansız hale
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gelir. Başka bir deyişle, sapkınlığın ölçülmesine yarayacak temel metin olmadığı için,
halk kültüründe ortodoksluk ya da merkez yoktur. Bunun pratik sonucu, sürekli
düzeltildiği, gözden geçirildiği, kısaltıldığı ya da gözardı edildiği için, halk
kültürünün kolektif mülkiyetin anonimliğine ulaşmasıdır. Yaratıcılarının çokluğu
koruyucu örtüsünü sağlar ve artık çıkarlara icracı ya da izleyici bulacak kadar hizmet
etmediği zaman, sonsuza kadar yok olur. Tek tek oyuncular ve besteciler, bir
söylentiyi başlatan kişiler gibi, bu anonimliğin arkasına saklanabilirler. Bir Sırp halk
şarkıları derleyicisi, "Herkes [yeni bir türküyü bestelemiş olma] sorumluluğu[nu]
reddediyor, gerçek besteci bile türküyü başka birinden duyduğunu söylüyor"diye
yakınıyordu.” ( Scott, 1995, s. 221)
Manasçı, görünüşte bağlılık ifade eden bu satırlardan sonra, asıl düşüncesini mısralara
serpiştirir.
“Cakıp Han, doğan oğlunun adını
dört ulu peygambere
“Manas” koydurdu.
Dört peygamber onu kucakladı,
peygamberler çocuğu sınadı.
Yarkent’ten gelen yedi elçi
yemeği övüp yiyip gitti,
“Manas obur çıkacak!” deyip gitti.
Çin’den gelen kırk elçi
yemeklerden bol yiyip gitti,
“Manas Çinlileri kıracak!”
deyip gitti.
Nogay’dan gelen on elçi
oturup eti yiyip gitti,
“Manas korkunç olacak!” deyip gitti,
Bu baybiçe Çıyırçı
Manas’ı alaca beşiğe yatırdı.
Manas’ı Hızır korudu.
Manas yar kenarında kundaklandı.
Kafir ile müslüman
Manas’ın methini duydu.
Manas gülmeye başladı,
Manas beşikte yatarken konuştu:
“Ak sakal babam Cakıp Han,
müslüman yolunu açacağım,
kafirin malını saçacağım,
kafiri sürerek çıkarıp
müslümana necat salacağım!” (Radloff, 1995, s. 18).
1917 Ekim Devrimi’nden sonra Manas destanının derlenmesi sırasında da
manasçıların benzer davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Sözlü kültürün
aktarıcısı/anlatıcı baskıcı yönetime karşı belli bir kabul aşamasını sergiledikten sonra
anlatısında gerçek niyetini göstermektedir. Manasçıların, rüya gördükten sonra
destanı anlatmaya başlamadıklarını söylemelerinin –belki de – bir başka nedeni,
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iktidar tarafından hoş görülmeyen, uzun süren sözlü kültürü öğrenme süreçlerini
olağanüstü bir kaynağa bağlayarak iktidarın baskısını yumuşatma olabilir.
Yazılı kültüre ait eserlerde sanatçı, yukarıda sözünü ettiğimiz durumu eserinde, daha
çok sembolik dilin imkanlarına başvurarak ifade etmeye çalışır. Efsanelerden,
masallardan, türkülerden ya da destanlardan alınan örnek kahraman veya ifade
biçimleri, edebi türün imkanları içinde yeni bir şekil verilmiş biçimde
okuyucuya/topluma sunulur. Kırgız edebiyatında Cengiz Aytmatov’un eserleri
benzeri anlatımlar bakımından hayli zengindir.
Beyaz Gemi adlı uzun hikayesinde Buğuların türeyişini anlatan Boynuzlu Maral Ana
efsanesi, aslında Kırgızların varoluşlarını anlatan bir metin gibi işlenir. Benzer şekilde
Gün Olur Asra Bedel romanındaki Mankurt efsanesi, aynı zamanda kendini, aidiyet
kültürünü kaybedenlerin nelere dönüşeceğini çok çarpıcı bir dille anlatır. Tersinden
Kırgız halkına “mankurtlaşmamaları”nı anlatır. Cengiz Han’a Küsen Bulut’ta bulut
efsanesi, Yıldırım Sesli Manasçı’da destan okuyucusunun yaşadığı toplumda ve
coğrafyanın anlamlandırılmasında/vatanlaşmasındaki rolünü tasvir eder. Sanatçı
destan metinlerinden, atasözü ve deyimlerden, efsanelerden hareketle okuyucunun
zihninde bir bellek oluşturur. Kollektif hafızanın –Sovyet baskısına rağmenkorunması veya yeniden oluşturulması için sözlü kültür C. Aytmatov için önemli bir
kaynaktır. Bu, Sovyetler döneminde yaşayan Kırgız ve diğer halkların bütün
sanatçıları için benzer durumlardır.
3. Sonuç ve Değerlendirme
Tahakküm durumlarında iktidar/hakim grup arasında zorunlu bir teatral havası
hakimdir. İktidar, uyruklarına karşı bir maske takarak – kimi durumlarda bu
ilerleme, çağdaşlaşma veya buna benzer söylemler – kurgulayarak kendi
olduğundan daha pozitif gösterme gayretine girer. Bazı durumlarda ise, doğrudan
zorbalık araçlarını girişte sözünü ettiğimiz “madunlar” üzerinde kullanır. Nitekim
Stalin döneminde Sovyetler’de yapılanlar buna güzel bir örnek teşkil eder. Gönülsüz
bağlılık ve buna bağlı olarak sürdürülen tahakküm ve sömürü pratikleri, tipik olarak
insanın/toplumun onuruna yönelik aşağılayıcı davranışlar kendiliğinden, içten içe
bir öfke halini besler. Otoriter iktidarın bunları uygulama biçimlerini rutinleştirmesi,
toplumsal belleğin yazılı ve sözlü kültürden bilinçli bir beslenmeye yönelmesini
sağlar. Bu da aslında, iktidar tarafından görülmeyen, ama orada olanın kendisini
anlamlandırması bakımından önemlidir.
Sözlü kültür ürünleri, ayak bastığımız, üzerinde yaşadığımız toprakla ilgili olarak bir
efsane, destan, hikaye, ağıt, türkü vb. türler sayesinde bize bir hatırlama biçimi
sunarlar. Bu hatırlama aidiyet, milli kimliğin inşasında önemli bir başvuru
kaynağıdır. Sovyetler dağılmadın önce Kırgızlar arasında anlatılan ve hemen girişte
sözünü ettiğimiz madunlar/sessiz kitle baskıcı rejime karşı kendilerini efsane, destan
veya yazılı ve sözlü kültürün çeşitli türleri vasıtasıyla ifade etmeye; daha doğrusu
konuşmaya çalışmışlar, siyasal yönetime giremeyip temsil edilemedikleri, görmezden
gelindikleri-savaş ve ekonomik işgücü olma durumları hariç- halde varlıklarını
unutmamışlar, hissettirmişlerdir.
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SSCB DÖNEMİNDE TÜRKMENİSTAN’DAKİ
DİL VE EDEBİYAT TECRÜBESİ
YOUSSEF AZEMOUN *

Türkmenistan’da dile bilimsel yaklaşım Sovyet döneminde olmuştur. Önce alfabe,
doğru yazma ve terminoloji üzerinde durulmuş, daha sonra da ses bilgisi, morfoloji,
sentaks ve sözlük konuları ele alınmıştır.
Türkmenistan’da Türkmence 1920’lere kadar Arap alfabesiyle yazılıyordu. Ancak üç
harfle karşılanan Arapçanın ünlü düzeni Türkmencenin dokuz ünlüsü için yetersiz
kalıyordu. Bu yüzden 1922 ile 1925 yılları arasında Arap alfabesinde yeni
düzenlemeler yapıldı. Enverî yazı düzenine başvuruldu. 1926’da Berdi Kerbabayev’in
hazırladığı Mağtımgulı Divanı bu alfabeyle basıldı. 1926 yılında Bakü’de düzenlenen
Bakü Birinci Türkoloji Kurultayı’nda Türk dilleriyle ilgili bazı sorunların yanında
yazım sorunları da ele alındı ve Latin alfabesine geçmeye karar verildi. 3 Ocak 1928’de
Türkmenistan’da Latin alfabesine geçmek konusunda karar alındı. Bu alfabenin
kullanıldığı yazım sisteminde uzun ünlüler, ünlülerin ikizleştirilmesiyle
gösteriliyordu. 23 Mayıs 1930’da Aşgabat’ta Türkmen Edebî Dilinin Sorunları konulu
bir bilimsel konferans düzenlendi. Bu konferansta Türkmen edebî dili, terminoloji ve
yazım konularında değişiklikler yapılması kararlaştırıldı; ünlü ikizleştirilmesi
kaldırıldı, yuvarlak ünlünün boyın, yüzik örneklerinde olduğu gibi yalnız birici hecede
bulunmasına karar verildi. Ayrıca bir kavramı karşılayan birleşik sözlerin bitişik
yazılması kararlaştırıldı: bîlbāğ, atbakar, orınbasar gibi. Bu arada ’uğur böceği’ için
kullanılan okarāňgetirsüytbereyin cümlesini oluşturan sözcükler de bitiştirildi. 1934‘te
Aşgabat’ta düzenlenen bir toplantıda alfabe ve yazım konuları tartışıldı, alfabede
değişiklikler yapıldı.
Yazım ve terminoloji sorunlarını çözümlemek amacı ile 1936 yılının Mayıs ayında,
yazar Hıdır Deryayev’in çabalarıyla Türkmenistan Birinci Lenguistik Kurultayı
düzenlendi. Bu kurultayda yazım ve terminoloji konuları ele alındı ve Türkmen
dilbiliminin gelişmesi için yapılması gereken işler tartışıldı. Kurultayda ayrıca
yuvarlak ünlülerin (/u/ ve /ü/
seslerinin) uyum gereği ikinci hecede de
kullanılabileceği konusunda (boyun ve yüzük gibi) karar alındı. Başka bir deyişle,
yuvarlak ünlü ancak birinci ve ikinci hecelerde bulunabilecekti. İkinci hecedeki uzun
ünlü de uzīn ve yoğīn örneklerinde olduğu gibi yuvarlaklaşmayacaktı. Birinci
Lengüistik Kurultayı’nın aldığı kararlarla Türkmen dilinin yazımına belli ölçüde
açıklık getirildiyse de çözümlenmemiş sorunlar da vardı. Kurultay, Türkmen Devlet
*
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Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Türkmen dilbiliminin bazı konularına açıklık getirmek için
çalışmakla görevlendirdi. Bu çalışmaların sonucu bu kurultayın kararına bir ek olarak
gazetelerde basıldı. Bu çalışmalardan sonra Türkmencenin yazımı açıklık kazandı ve
yazım düzeni ülke çapında yerine oturdu.
1940 yılının Mayıs ayında Türkmenistan Yüksek Şurasının Prezidyumu Kiril
alfabesine geçme konusunda kanun yayımladı. Yeni alfabe esasında yazım konusunda
çalışmalar başladı; el kitapları yayımlandı. Yeni alfabede yazım ve terminoloji
konusunu gözden geçirmek ve bu konulardaki sorunları çözümlemek için
Türkmenistan Bakanlar Kurulu İkinci Dilbilim Kurultayı’nı düzenlemeye karar verdi.
Uzun bir çalışma ve hazırlık süresinden sonra İkinci Kurultay 1954’te çalışmalara
başladı. Kurultayda yapılması gereken işler ve değişiklikler, terminolojinin
geliştirilmesi ve noktalama konusu üzerinde duruldu ve gerekli kararlar alındı. Bu
kurultaydan sonra Türkmence yazımı son şeklini aldı. 1954’ten sonra Türkmencenin
değişmez yazım kuralları vardı. Bir sözcüğün ya da kavramın birkaç türlü yazılması
söz konusu değildi. Yazım kuralı mantıksız olsa bile kesindi. Ancak Kiril alfabesinde
/h/ ve /ģ/ sesleri gösterilmediği için fonetik sorunlar ortaya çıkıyordu. Bu yüzden Kiril
alfabesi, bazı çevrelerde bu seslerin Rusçada olduğu gibi /ḫ/ ve /g/ şeklinde telaffuz
edilmesine yol açmıştır.
Türkmen dilinin ses bilgisi üzerinde ilk çalışmaları A. P. Potseluyevskiy yapmıştır.
1930’larda Potseluyevskiy yönetiminde fonetik odası düzenlenmiştir. Daha sonra da
fonetik laboratuvar kurulmuştur. Bu laboratuvar diyalektoloji çalışmalarında çok
yararlı olmuştur. Bu dilci âlim, 1927’den 1932’ye kadar Türkmen ağızlarını bilimsel
olarak öğrenmek için Türkmenistan cumhuriyetinin çok yerlerinde alan araştırması
yapmış, Türkmen ağızları, halk edebiyatı ve etnografyası ile ilgili önemli malzemeler
toplamıştır. 1936’da da Potseluyevskiy’nin Türkmen Diliniň Fonetikası hem de
Türkmen Diyalekleri adlı kitapları basılmıştır. Bu dilci âlimin 1943’te yazdiňi Türkmen
Edebi Diliniň Sintaksisiniň Esaslari adlı kitabı çok önemlidir. Bu kitapta yalnız günümüz
Türkmencesinin sentaksı değil, XVIII. ve XIX. yüzyılların sentaksı da inceleniyor.
Ses bilgisi konusunda bir kitap da 1938’de K. Begencov ile M. H. Hıdırov tarafından
yazılmış ve 1947 ve 1956 yıllarında Türkmen Diliniň Fonetikası adıyla Aşgabat’ta
basılmıştır. 1933’te Hıdır Deryayev ile M. Baylıyev okullar için ilk gramer kitabını
Nahuw adıyla yazdılar. Sonra Hıdır Deryayev’in Yevropalılar Üçin Türkmen Dili adlı
kitabı basıldı. Kümüşalı Böriyev’in yazdığı Latın Esasında Türkmen Diliniň Elipbiy Kitabı
adlı kitap 1927’de, Kolhozçı Harplığı da 1932’de yayımlandı. Deryayev ve Böriyev
Türkmen dilbiliminin gelişmesi için önemli işler başardılar. Onların çabalarıyla
1936’da Birinci Lengüistik Konferansı düzenlendi. O dönemde Türkmen dilcileri
Türkmence gramer terminolojisini üretiyorlardı. Böriyev ve Deryayev’in başarılı
çalışmalarının dilin gelişmesindeki rolleri büyüktü. Deryayev aynı zamanda Sovyet
rejiminin hoşuna gitmeyen Ganlı Penceden adlı ilk Türkmen romanını da yazmıştı. O
yüzden milliyetçilikle suçlanarak Dreyayev, Sibirya’ya sürgüne gönderildi, Böriyev de
idam edildi. Ondan sonra Türkmen terimleri üretme hareketi yavaşladı ve dilbilimde
Latin kökenli Rus terimleri kullanılmaya başlandı.
Burada, Türkmen dilbiliminin temelini oluşturan önemli bir dil âliminin çalışmalarını
tanıtmaya çalışalım. Muhammet Geldiyev, Taşkent’te kurulan Türkmen bilim
komisyonunun üyesi seçildiği dönemde (1922) dil reformuyla ilgili önemli sorunların
çözümünü başarmıştır. Bilim komisyonu onun hazırladığı proje esasında özel karar
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kabul etmiştir. Karara göre, yazı dili konuşma diline yakın olmalıydı, yazım kuralları
da bu yaklaşıma uygun olmalıydı. Geldiyev o dönemde okullar için Elipbiy ve Dil
Sapakları (Dil Dersleri) adlı kitapları yazdı. 1929’da onun G. Alparov ile birlikte yazdığı
Türkmen Diliniň Gramatikası adlı okul kitabı yayımlandı. Geldiyev ayrıca Turkmen
edebiyatı ve pedagojisi hem de dil öğretme konularında da yazmıştır. Muhammet
Geldiyev, Kümüşalı Böriyev ile birlikte Türkmen edebî diliinin yazım kurallarını
morfolojik ve fonetik prensiplere uygun olarak düzenlemiştir. Onun ortaya çıkardığı
yazım kuralları önce gazete sayfalarında, sonra da kitap olarak yayımlanmıştır. 1936
yılında Birinci Türkmenistan Lengüistik Konferansı’nın düzenlenmesinde aktiv rol
oynamıştır. Onun bu konferasta Türkmen yazım kuralları hakkında okuduğu bildirisi
bugün edebî dilde kullanılan kuralların temelini oluşturuyordu. Muhammet
Geldiyev, 3 Ocak 1931’de çalışmalarının en verimli döneminde vefat etti. Ölümü, o
dönem Türkmen edebiyatçılarının anlattıklarına göre şüpheliydi. Anlatıldığına göre,
tutuklanacağını anlayan Geldiyev İran’a kaçmış. Arkasından giden ajan onu
kandırarak Türkmenistan’a getirmiş. Geldiyev hapisteyken zehirlenerek
öldürülmüştür. Zehri veren bir Kırım Tatarı ölmeden önce itiraf etmiştir1. Türkmen
dilbiliminin bu büyük kişiliğinin ölümü dil ve edebiyat çevrelerini üzüntüye
boğmuştur. Türkmenistan’ın en büyük yazarı Berdi Kerbabayev, üzüntüsünü
Türkmenistan Gazetesi’nin 5 Ocak 1931 tarihli sayısında yayımladığı bir şiir ile dile
getirmiştir. Tarihi değeri olduğu için bu şiiri aşağıda sunuyoruz:
Muhammet Geldiyev
Dili kādā salıp duran, ey dilçi,
Ᾱrāmızdan çıkdıň neneň dillenmen?
Dil derdiniň dermanıdıň ey tebip,
Elimden aldırdım niçik dillenmen?

Dili düzene sokan, ey dilci,
Aramızdan çıktın gittin, nasıl dertlenmem?
Dil derdinin ilacıydın ey tabip,
Seni kaybettim, nasıl dertlenmem.

Türkmen dilin kādā salıp başlān sen,
Dil uğrunda on on bǟş yıl işlǟn sen.
Dil sapağın ele alıp dīnūwsız,
Deşik, dilik yeri çatıp yȫrmediň,
Göz kütelip, güyç- kuwwatıň gaçsa da,
Cānığıp işlediň, aslā ārmadıň.

Türkmen dilini düzene koymaya başlayan sen,
Dil ile ilgili on on beş yıl çalışan da sensin.
Dil derslerini ara vermeden ele alıp
Sadece delik ve deşik yerleri düzeltmekle yetinmedin,
Gözün zayıflayıp güç ve kuvvetin azaldığı zaman bile
Severek çalıştın, asla yorulmadın.

Bilsem de men mundan ozal gadrıňı,
Dilim dişlǟp, āwınamsoň bilyǟrin,
Türkmenistan ülkesiniň dilçisi,
Hemişelik seni yāda salyārın.

Daha önceleri değerini biliyor olsam da,
Dilimi ısırıp acı çektikten sonra biliyorum,
(Ey)Türkmenistan ülkesinin dilcisi,
Sen daima aklımdasın.

Dil tamınıň düybün tutduň, ey ussa,
Şǟğirtleriň hökmān bitîr ol tāmı.
Dört yānıňdan gānatların galdırıp,
Dil düzseler gālmaz onuň bir kemi.

Dil binasının temelini attın, ey usta,
Öğrencilerin mutlaka tamamlarlar bu binayı.
Dört yanından kanatlarını açıp
(Onlar) dili düzenlerlerse eksiği kalmaz.

Şūrālar îlinde ösdükçe ılım,
Ussadını yada salcakdır dilim.

Sovyetler yurdunda bilim geliştikçe
Üstadını hep anacaktır dilim.

(Muhıyev H., Kürenov S.: 1988, 36)

1

Kaynak kişi: İsveç Yazarlar Birliği üyesi ve PEN Klübü muhabir üyesi, Türkmenistanlı yazar Ak
Welsapar.
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Muhammet Geldiyev ve başkalrının temelini attığı dilbilim dalları hızla gelişmiştir.
Türkmenistan’da 1988’e kadar önemli çalışmalar yapan yüzden fazla dilci yetişmiş (a.
y.’de, ss.140- 142). Pığam Azımov, Mǟmmetnazar Hıdırov, Maşan Hamzayev, Zılıha
Muhammedova, Tagangeldi Tǟçmıradov, Geldimırat Söyegov ve başkaları son
zamanlarda Türkmen dilinin gelişmesine yazdıkları eserlerle önemli katkılarda
bulunan dilci âlimlerden birkaçıdır.
Edebiyattda 1930’larda Türkmen yazarlarına sosyalistik realizm zorla kabul
ettirilmeye çalışılıyordu. Bu konuda boyun eğdirmek amacıyla Berdi Kerbabayev,
Gulak’a gönderiliyor; orada üç yıl kalıyor. Sibirya’ya sürgün edilen Hıdır Deryayev
yirmi yıl sürgün hayatı yaşıyor. Deryayev dil konusunda milliyetçi olarak
değerlendirildiği, hem de yazdığı Gānlı Penceden adlı romanından dolayı sürgün
ediliyor. Bu roman Türkmen edebiyatının ilk romanı olarak kabul ediliyor. Ancak,
Sovyet ideolojisine ters gelen bu roman yayımlandığında vakit geçmeden toplatılıyor.
O yüzden 1940 yılında yayımlanan Kerbabayev’in Aygıtlı Ädim adlı romanı Türkmen
edebiyatının ilk romanı olarak biliniyor. Daha önce tiyatro oyunu, şiirler ve denemeler
yazan Kerbabayev, 1926’da Mağtımgulı’nın Divanı’nı Arap alfabesiyle ve Enverî imlâ
ile yayımlamıştır. Bu divanda şiirleri konularına göre tasnif etmiş ve şiirlere ad
vermiştir. Bu yöntem Mağtımgulı’nın daha sonraki baskılarında uygulanmıştır. Uzun
süre Türkmenistan Yazarlar Birliği başkanlığı yapan Kerbabayev 1948’de Aygıtlı Ädim
romanıyla, 1951’de de Aysoltan adlı romanıyla SSCB Devlet Ödülü’nü almıştır. Aygitli
Ädim 50 dile tercüme edilmiştir. Yazarın başka eserleri de yabancı dillere çevrilmiştir.
Stalin döneminde Türkmen yazar ve şairler üzerinde ağır baskı olmuştur. Rejimin
gözüne girmek isteyen bazı yazarlar meslektaşlarının eserlerini eleştirerek birçok
yazar ve şairlerin hapse atılması ya da idam edilmesine sebep olmuşlardır. Mäti
Kösäyev ve Bağşı Cürmenek dâhil beş kişi Dede Korkut kitabını yayımladıkları için
1952’de Kazakistan’da Karaganda şehrine sürgün edilmişler. Bunlar 1953’te Stalin
öldükten sonra Türkmenistan’a dönmüşler. Hıdır Deryayev de 1956’da sürgünden
dönmüştür.
Stalin’den sonraki dönemde, Kuruşçev zamanındaki nisbî siyasi rahatlamada
Türkmen edebiyatı en verimli dönemini yaşamıştır. 1960’larda düz yazıda Tirkiş
Cumageldiyev, Halil Kuliyev, Atacan Tağan, Beki Seytǟkov, Ata Gowşudov, Gurban
Sähädov, Towşan Esenova, Akcemal Omarova ve başka sayılmayacak kadar çok yazar
Türkmen edebiyatının gelşmesinde önemli rol oynamışlardır. Kerim Gurbannepesov
ve genç yetenekler Gurbandurdı Ezizov ve Annasoltan Kekilova Türkmen şiirine
getirdikleri yeniliklerle o dönemin önemli şairlerinden birkaçıdır. Ezizov, birkaç Rus
şairi ile birlikte sabahın erken saatinde bir minibüste şiir festivaline giderken minibüsü
bir Rus askerinin silahla taraması sonucu 36 yaşındayken can vermiştir. Annasoltan
Kekilova da demokrasi yanlısı olması ve kadınların hakkını koruduğu için 29
yaşındayken akıl hastanesine yatırılmış. Hastanede on iki yıl kalmış, burada verilen
ağır ilaçlara kalbi dayanamamış, 41 yaşında vefat etmiştir.
1960’lardaki edebiyat daha sonraki nesillere esin kaynağı olmuştur. Atamırat
Atabayev, Nobatgulı Recebov, Bibi Oraz Durdıyeva ve Nǟzik Annatıyeva 1970’lerin
başarılı yazar ve şairlerinden birkaçıdır. Edebiyatın geliştiği ve edebî tartışmaların
yaygın olduğu 1980’lerde Bapba Gökleň ve Akmuhammet Welsaparov
Türkmenistan’ın önde gelen yazarları arasındadır. Welsapar’ın muhalifetlere rağmen
basılan romanı Gāwın Kelle 1984’te ödül kazanmıştır. Bu dönemde Oraz Yağmır da
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Dumân Dâğânda ‘Sis Kalktığnda’ adlı romanyla Sovyetler Birliğinde ün kazanmıştır.
Bu dönemde bazı yazarların başka Türkmen yazarlarının eserlerini olumsuz
değerlendirirlerken onları halk düşmanı olarak gösterme çabaları 1930’ların baskılı
ortamını hatırlatmaya başlayınca edebî tartışmalar ve faaliyetler azalmaya başlamıştır.
Türkmen klasik edebiyatı 1940’lardan sonra tanıtılmaya başlamıştır. XVIII. yüzyıldan
sonraki Türkmen klasik şairlerinin eserleri bu yıllarda yayımlanmıştır. Ancak,
özellikle de şiirleri birkaç kez Rusçaya çevrildikten sonra, Mağtımgulı üzerinde daha
çok durulmuştur. Şairin şiirleri her yönüyle incelenmeye başlanmıştır. Şairin kendi
eliyle yazdığı divan kaybolmuş, başkaları tarafından istinsah edilen divanlardaki
yanlışlıklar da metin kargaşası yaratmıştır. Bu da şiirlerin yanlış anlaşılmasına ve
mantıksızca yorumlanmasına neden olmuştur. Hazırlanan divanlar Mağtımgulı’nın
kendi dil özelliklerine göre değil de bugünki Türkmen edebî diline uydurularak
yayımlanmışlardır. Ayrıca, Mağtımgulı’nın dînî şiirleri Sovyet döneminde divanına
dâhil edilmemiştir. 1990’da, Perestroyka döneminde, Bayram Cütdiyev ile A.
Mülkamanov, şairin birkaç dinî şiirini Bağışla Bizni adıyla yayımlamışlardır. Ancak
Türkmenistan bağımsız olduktan sonra bile, yakın zamana kadar şairin dînî şiirleri
divanına alınmamıştır.
SSCB döneminde de Mağtımgulı’ya ait olmayan yüzlerce şiir Mağtımgulı divanına
girmiştir. Gılıç Mülliyev adlı bir felsefe hocası Mağtımgulı’ya ait olduğunu iddia ettiği
227 şiiri Türkmenistan İlimler Akademisine satmıştır. Sonra Zılıha Muhammedova ve
özellikle de N. Aşırpur Meredov, şiirlerin Mağtımgulı’ya ait olmadığını isbat ettikleri
halde bu şiirler hiçbir zaman divandan çıkarılmamıştır. Bu şiirler hâlâ bütün şiirsel
hatalarıyla Mağtımgulı’nın şiirleri olarak yayımlanıyor ve yorumlanıyor. Mülliyev’in
Mağtımgulı’ya mal edilen şiirlerinin örtbas edildiğine inanan ünlü Türkmen yazarı
Atacan Tağan’ın kitabında geçen bir parçayı Türkçe çevirisiyle aynen veriyoruz:
“Burada ben âlim ve edebiyatçı Tecen Nepesov’un kişisel arşivinde korunan Gılıç Mülliyev’in
Mağtımgulı’nın basılmamış olan şiirleri diye bıraktığı oldukça kalın üç defterin birinden
aktarılan muhammesi örnek olarak sunmak istiyorum. Siz onu dikkatle okuyun.
Hıyālım
Gul men, ömrüm gullukda, yā reb ne bolgay hālım
Ibādatda şebū- rūz yokdur gayrı hıyālım.
Lǟ ilāhā illallā, tilim zikr-i senası,
Irāk kılma dergǟhden menu yā zülcelālım.
Çıkmak dehr(-i) fenādan mahāldır maňa ey yār.
Mağşar eyyu hal (eyyühe’l-) habīp, ne bolacak ağmālım.
Üzmey golum tā ebet bolmuşam tālıb-ı dîn,
Lerzāna düşdi bu cān, yokdur indi mecālım.
Lağl-ı ılım bolgusy kitāb-ıl “Wağz-ı Ᾱzād”,
İmdi ki Mağtımgulı, pursat bergey acalım.
Muhammesi şöyle bir gözden geçirdiğim zaman ona Mağtımgulı’nın değildir demeye dilim
varmıyor. Siirin klasik stili ve klasik dili var. Dine ve bilime saygı, Tanrı’ya inanç dile
getiriliyor, Wağz-ı Ᾱzād kitabı da anılıyor. Kısacası bu şiirin bugün yaşayan birisinin yazmış
olduğuna inanmak için gerekçe de yoktur. Ama şiir janrının akrostiş kalıbında yazılan bu
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muhammesin dizelerinin baş harflerini dikine okuduğumuz zaman GILIÇ MÜLLİ ortaya
çıkıyor”. (Tagan A., 2oo6: 16).
Bu şiiri ayrıntılarıyla incelemek istemiyorum, zira şiirin hiçbir dizesi anlam ifade
etmiyor. Ancak yapı olarak da muhammese benzemeyen ve eski kelimelerin rasgele
kullanıldığı böyle şiirleriyle Mülliyev’in, ünlü yazar Atacan Tağan gibi aydın insanları
bile ikna edebildiğine tanık oluyoruz. Bu şairin düzgün vezin ve kafiyeden yoksun ve
mantıksızlıklarla yüklü birçok şiiri devlet tarafından Mağtımgulı’nın olduğu kabul
ediliyor ve üzerinde yorumlar yapılıyor. Bu da Sovyet döneminde Türkmen klasik
edebiyatına indirilen en büyük darbeyi sergiliyor.
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Özbekistan Cumhuriyetinin Kısa Tarihçesi
1865 Hokand Hanlığı, 1866 Taşkent Emirliğinin resmen Rusya’ya bağlanmasının
ardından Buhara ve Hive Hanlığı 1873 yılında Çarlık Rusyası’nın himayesi altına
girmiştir. 1905 yılında Rusya’da yaşanan isyan ve genel grev sonrasında Çar’ın “Ekim
Bildirgesi”ni imzalaması üzerine kısa ömürlü de olsa ilan edilen meşrutiyet
dolayısıyla Türkistan coğrafyasında da fikrî ve siyasî hareketlenmeler başlamış ve
hayatın her alanında toplumun önde gelen isimleri çeşitli faaliyetler yürütmüşlerdir.
Bu faaliyetler Rusya’da yaşanan 1917 Şubat İhtilali sonrasında da devam etmiştir. 1905
ve 1906 yıllarındaki toplantıların bir devamı olarak 1- 11 Mayıs 1917 tarihinde 900
delegenin katılımıyla Moskova’da “Rusya Müslümanları Genel Kurultayı”nda
Federasyon (Slav olan olmayan tüm halkların federatif bir çatı altında toplanması) ve
Ünitarist bir yapı (Azerbaycan, Türkistan, Dağıstan ve Kazakistan’ın her biri için
otonomi gerektiği kanısında olanlar ) tartışılmış ve 271’e karşı 446 oyla
Federasyoncular galip gelmişlerdir. “İkinci Rusya Müslümanları Genel Kurultayı” ise
4 Ağustos 1917 tarihinde Kazan’da toplanmış ve kurultayın bir sonucu olarak Aralık
1917’de Ufa’da “Bağımsız İdil-Ural Devleti”, Kasım 1917’de “Bağımsız Başkurt
Cumhuriyeti” ilan edilmiştir. Aynı tarihlerde Sempalantinsk’i başkent kabul eden
“Bağımsız Alaş-Orda Cumhuriyeti”nin ilanını 1924 yılında “Buhara Halk
Cumhuriyeti” ilanı takip etmiştir. 1917’de ilan edilen Hive (Harezm) Bağımsız Devleti
ise 17 Ekim 1923'te Harezm Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti şekline dönüştürülmüş, 27
Ekim 1924 tarihinde (5. Harezm Kurultayı'nda) Harezm Cumhuriyeti'nin lağvına ve
Sovyetler Birliği'ne ilhakına karar verilmiştir ( Yarkın, 1971, s. 245).
20 Kasım 1917’de Lenin ve Stalin tarafından yayınlanan Rus olmayan halkların
deklarasyonu, Bolşeviklerin millî mesele ile ilgili ilk icraatıdır (Tekiner, 1964, s. 57). Bu
deklarasyona rağmen, Bolşevikler doğu bölgelerinde milliyetler meselesinde icraatları
farklı olmuştur. Milletlerin kendi hayatlarını seçme hakkı 1919 yılında kabul edilen
Rus Komünist Partisinin ikinci programında tasdik edildi. Ancak milletlerin ayrılma
haklarının Proletarya tarafından saygı görmesi gerekir. Milletlerin ayrılma hakları ile
bu ayrılığın zamanını seçme hakkının birbirine karıştırılmamak gerekir. Parti her
durumda sosyal gelişmeyi göz önünde bulunduracak ve Proletaryanın sosyalizme
*
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giden yolda sınıflar mücadelesindeki çıkarlarını unutmayacaktır, ibaresi
yerleştirilmiştir (Roy, 2000, s. 43). Böylelikle, halkların kendi kaderini tayin hakkına
engel olundu. Programda devletlerin federatif esasta birleşmesi‚ tam birliğe geçiş
dönemi diye kabul edilerek, gelecekteki Sovyet Cumhuriyetlerinin devlet
oluşumunun esasları ortaya konulmuştur. İç savaş sona erince Türkistan Özerk Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri’ni bağımsız millî devletlere bölme işi 1924 yılında RKP’nin
esas meselelerinden biri haline dönüştü. 12 Haziran 1922’de RKP Merkezî Komitesinin
Siyasî Bürosu “ Orta Asya Cumhuriyetlerinin (Türkistan, Buhara, Harezm ) millî
ayrılışı sınırlarının konulması” kararı aldı. 13 Haziran 1924’te oluşturulan Orta
Asya’yı Bölgelere Ayırma Komisyonu, yeni devlet oluşumlarının arasında
bölümlemeyi hazırlama ve gerçekleştirme işini üstlendi (Ünver, 2012, s. 315). 17 Mayıs
1925 tarihinde Orta Asya Sınırlandırma Komitesi cumhuriyet ve bölgelerin sınırlarını
tasdik etti. Her bir cumhuriyet için sınırlar çizildi, bayrak, yeni alfabe vb. çalışmalarla
da Türkistanlıları ayrı birer millet yapma süreci tamamlanmış oldu. Özbekistan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1924 yılında kuruldu ve 1930 yılında başkent olarak
Taşkent belirlendi. Aradan altmış yedi yıl geçti ve 31 Ağustos 1991 tarihinde
Özbekistan egemenliğini ilan etti.
Özbekistan’da Ekim İhtilali Sonrasında Şiire Kısa Bir Bakış
Özbekistan’ın Sovyet sosyalist cumhuriyetlerden birine dönüşmesi ve oluşum
sürecinde kültür ve kimlik alanlarında Özbek şair ve yazarları önemli bir rol
üstlenmişlerdir. Hem ortamdan beslenmiş hem de yeni ortama uygun bir bakış açısı
geliştirmişlerdir. Parti programları çerçevesinde Sovyet vatandaşı oluşturmayı
kendine hedef seçen Cumhuriyet, bütün alanlarda bu hedefi gerçekleştirmeye
çalışmıştır. Bu süreçte sosyalist realizm esasına dayanan edebiyat iki farklı yönde
gelişmiştir. İlki yirminci yıllarda ortaya çıkan çeşitli edebî akımlardır ki, bunlar otuzlu
yıllarda da varlığını devam ettirmişlerdir. Otuzuncu yılların ortalarından itibaren
edebiyatta çok seslilik yerini tek sesliliğe bırakmaya başlamıştır. Eleştirmen Satti
Hüseyn “Özbek Edebiyatının Hazirgi Meseleleri” adlı makalesinde yirminci yılların
ikinci yarısında eserler veren Özbek yazarlarını “proletar” ve “yolavçı” kalemkeşler
şeklinde gruplandırmıştır. Ona göre Abdulla Kadiri, Fıtrat ve Çolpan “Öng buruluş”
(Sağ kanat), Elbek, Aybek, Şakir Süleyman, Nasır Rahimi ise “Çap buruluş” (Sol kanat)
yazarlarıydı. Edebiyat ve sanata rehberlik yapmayı bir borç, vazife olarak gören
Komünist Parti bu tabii durumu kabullenmeyip; edebî-bedii dernek ve kurumları
yeniden kurmak amacıyla 23 Nisan 1932 tarihinde aldığı bir kararla çok sesliliğe son
vermiştir. Edebiyatta bir grubun, bir gayenin, bir metodun hâkim olmasına zemin
hazırlayan bu kararın sanatçılar üzerindeki etkisi kısa sürede ortaya çıkmıştır. Bilhassa
roman ve şiir, başlangıçta yenileşme; sonrasında ise Ruslaşma siyasetinin paralelinde
onun bir parçası olarak Özbek edebiyatında yerini almış ve Rus değerlerini aşılayarak
halkı eğitmek amacına dönüşmüştür. 1934 yılında Moskova’da toplanan Şura
Yazarlarının I. Kurultayı’nda alınan kararlar doğrultusunda diğer cumhuriyetlerin
edebiyatlarında olduğu gibi Özbek edebiyatında da yeni bir dönem başlamıştır.
Ayrıca edebiyatın her dalına, özellikle şiire aşırı bir sansür uygulanmış, millî duyuşu
ifade eden her türlü vasıta men edilmiş, ancak rejimin istediği şekilde yazanlara
müsaade edilerek, sanatın her türlüsü rejim için bir propaganda vasıtası hâline
getirilmeye çalışılmıştır. Hamid Olimjon’ın “Moskvani men Bilaman!” adlı şiiri buna
örnek gösterilebilir.
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Tun boshlanar... fashist degan yalmog‘iz
Va quturgan odamxo‘rning ko‘zi qon,
Odamzodga o‘lim ortib ustiga,
Kalxatlarday uchaboshlar ko‘k tomon.
Yovga qarshi qo‘zg‘oladi Moskva,
Shahar kechgan tinchlik, orom bahridan,
Har yerda bor bir ulug‘vor nishona
Moskvaning g‘azabidan, qahridan.
Gafur Gulam’ın 1942 yılında kaleme aldığı ve “Ulug’ Vatan urushining ota-onasiz qolgan
go’daklarga” ithaf ettiği “Sen Yetim Emassan” adlı şiirinde ortak vatan anlayışını açıkça
görürüz.
Sen yetim emassan,
Tinchlan, jigarim.
Quyoshday mehribon
Vataning-onang,
Zaminday vazminu
Mehnatkash, mushfiq
Istagan narsangni tayerlaguvchi
Xalq bor- otang bor.
Cho’chima, jigarim,
O’z uyingdasan,
Bu yerda
Na g’urbat, na ofat, na g’am.
Bunda bor: harorat, muhabbat, shafqat
Va mehnat nonini ko’ramiz baham,
Sen yetim emassan,
Uxla, jigarim.
Edebiyattaki ikinci dönem savaş yıllarını kapsar. Bu dönemde de yukarıda belirtilen
yöneliş devam etse de savaş yalnızca konu ve gayeyi değil, kahraman tipini de
değiştirmiştir. Bu bir taraftan, yaşanılan anın problemleri ile ilgilenme imkânı
doğurmuş diğer taraftan, seferberlik edebiyatı ile bedii yönden ilerlemeye zemin
hazırlanmıştır. Rusya’nın, II. Dünya Savaşında galip gelmesi Stalin’in
ilahlaştırılmasını, Sosyalist sistemin dünya ölçüsünde tanınmasını sağlamak,
üstünlüklerini tebliğ etmek, sözde Sovyet halkları arasında dostluk, kardeşlik hislerini
geliştirmek sanatçıların ilk görevleri arasına girmiştir. Özbekistanlı sanatçılar bir
yandan aslî görevlerini yerine getirirken, diğer yandan tarihî olaylar ve şahsiyetleri
konu aldıkları eserleriyle yeni nesilleri bir takım değerlerden haberdar etmeye
çalışmışlardır. Böylece Sovyetler Birliğinin çökmesinin ardından, edebiyata 50-60’lı
yıllarda giren neslin daha millî ruhta eserler vermesi mümkün olmuştur. 1950’lerin
sonlarına doğru, yerel ve ulusal hareketlerin artması nedeniyle, parti politikası önemli
ölçüde değişmiş; çok sayıda yerel seçkin, milliyetçi politikalar güttüğü ve
kadrolaşmaya yöneldiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle şairler
metaforik anlatım tarzını kullanarak millî duygu ve düşüncelerini okuyucularına
ulaştırma yoluna gitmiştir. Erkin Vahidov tarafından 1958 yılında kaleme alınan
“Buloq” dönemin şiir anlayışını göstermesi bakımından güzel bir örnektir.
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To’yib ichdim, suv bilan go’yo
Dilda singsi yurt muhabbeti.
Tashnaligimi qondi-yu, ammo
Yana ortdi qalb xarorati”
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla yeniden yapılanma sürecini yaşayan Türkistan
halkı, her alanda olduğu gibi edebî sahada da yeni bir döneme girmiştir. Bu süreç bir
yandan coşkuya dayanırken diğer yandan sorgulamaları, tereddütleri, örtüşmezlikleri
ve eski birikimleri de beraberinde getirmiştir. Son dönem Özbekistanlı şairler
Türkistan tarihine Ceditçilerin gözüyle bakmakta ve millî değerleri çağdaş bir şekil ve
üslup içinde işlemektedirler. Tarihî konularda yazarak millî hisleri uyandırmaya ve
millî değerleri yüceltmeye çalışmaktadırlar. Toplumcu bir yaklaşımla millî konular,
yerli yaşama yönelme ilkeleri ve sözlü gelenekten gelen değerlere şiirlerinde yer
vermektedirler. Son dönemde Oman Matjon şiirlerinde basit, sade bir dil kullanarak
ve halk tarzı söyleyişiyle kaleme aldığı şiirler büyük ilgi toplamıştır. «Nega men?!»
adlı destanı gerek kullandığı dil gerekse şekil özellikleri ve içerik bakımından
dönemin özelliklerini yansıtan güzel örneklerden biridir.
Boyqarong qotilmish, Temuring xunxo‘r,
Manguberding zobit, xor, manglayi sho‘r,
Ne xarob millatsan, bormi biron zo‘r,
Ustunlar tiklanmay qulashga tushdi?!
Jannat O’zbekiston, jannating qani,
Shuncha mehnat qilding, mehnating qani,
Sig‘ingan, suyangan davlating qani,
Har daydi it seni talashga tushdi?
Özbekistan’da millî uyanışın önemli temsilcilerinden biri olan Rauf Parfi’nin Ona
Türkiston (2007) adlı kitabında yer alan “Türkistan Yodi” adlı şiiri “Sovyet vatanı”
ideolojisinin yerini “ana vatan Türkistan”ın aldığını göstermesi bakımından
önemlidir.
…….
Yig‘la endi ko‘zim, sen-da yig‘lab ol,
To‘ysin ko‘z yoshingga bu turkiy stam.
To‘ysin, Vatan yodi chidar bemalol.
O, sabr daraxti, qutlug‘ Turkiston.
Naqadar uzundir, og‘irdir bu yo‘l.
Özbekistan Millî Marşı ve Şiiri
Devlet ile millî marş arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Marşlar devlet erkinin
göstergelerindendir. Bu nedenle millî marşlar devletin oluşturduğu ritüellerin
ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Söylendiği her durum, ulus olmanın ve ulusal gücün
farkına varmanın hissedilme anıdır. Özkırımlı (2008, s. 243) bu durumu; “ulusalcılığın
varlığını sürdürebilmesinin her gün yeniden üretilmesine bağlı olduğu; bu yolla millî
bilincin bir çeşit dünyayı algılama biçimine dönüştüğü ve milletin varlığının güvence
altına alındığı” şeklinde açıklarken; Anderson (2004, s. 163) “herkesin, söylerken aynı
duyguları hissettiği ve diğerlerinin de hissettiğinden emin olduğu, eşzamanlı
durumlar ancak ve özellikle şiir ve şarkılar biçiminde” ifadesini bulan marşlarla
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anlatılabileceği şeklinde açıklamaktadır. Millî marşlarda ön plana çıkan bir diğer
husus da övgü ve yüceltme hissiyatıyla hareket edilmesidir. Bu bildiride Özbekistan
millî marşının yazılması ve kabulü süreci ele alınmıştır.
Marşların yazıldığı dönemde vatan ya özgür ya da işgal altındadır. Özgür vatanın
sonsuzluğu, yüceliği ve hep böyle kalacağı güçlü ifadelerle anlatılır. Esaret altındaki
vatan ise mazlumdur. Hedef onun düşmanlardan kurtarılmasıdır. Vatanın sınırlarının
dokunulmazlığı da öncelikli temalardandır. Tehditlere karşı ikazlar yapılır. Vatan
kavramı bazı marşlarda açıkça yer alırken bazılarında ülke, yurt veya anne/ baba gibi
sembollerle verilir. Özbekistan millî marşının yazılması için karar alındığı 1989
tarihinde ülke bağımsızlığını ilan etmemişti. Ancak Sovyetler Birliği’nin çöküş süreci
başlamıştı. Özbekistan SSC Ali Meclisi 1. Oturumunda millî marşın yazılması ve
bestelenmesi için yarışma düzenlenmesi karara bağlanmıştı. Beş ay sonunda 60’dan
fazla şiirin yarışma komitesine gönderildiği bilgisine rağmen maalesef bu şiirlerin
tamamını ihtiva eden bir dosya elimizde mevcut değil. Özbekistan SSC Halk vekilleri
bunlar arasından dört tanesini seçerek Aliy Kengeş Rayesti’ne göndermiş ve halk
oylaması sonucunda Mirpolat Mirza’nın yazdığı “Vatan Madxi” adlı marş birinci
seçilmiş ancak 1992 yılında Oripov tarafından kaleme alınan marş yeni cumhuriyetin
millî marşı olarak kanunda yer almıştır. Oripov tarafından kaleme alınan marşa
geçmeden önce diğer üç marşa kısaca değerlendirmek gerekir.
VATAN MADXİ
Uyg’onar cho’qqilar üstida oftob
Yam-yashil vodiyga sochib oltin nur.
O’zbeklar yurti bu –nevqıron, ozod,
Zaminda muzaffar o’lkasan mag’rur!
Qo’llarnı ko’llarga
Ozod vatan uchun beraylik!
Ellardan ellarga
Hur diyar shuxratin taraylik!
So’nmas ruximizda matonat aslo,
Turkiston naslimiz – merosdir bardosh.
Azaldan qalblarda o’chmagan ziya,
Berxayat siymolar senga bo’ldi bosh.
Qo’llarni qo’llarga
Ozod vatan uchun beraylik!
Ellardan ellarga
Xur diyar shuxratin taraylik!
Bizni Tangri qo’llar, dünyalar cho’rlar,
Tarq etmas istiqlol endi umrbod.
Qalblarda xayatga muxabbat porlar,
Muqaddas tuproqni eturmiz obod.
Qo’llarni qo’llarga
Ozod vatan uchun beraylik!
Ellardan ellarga
Xur diyar shuxratin taraylik!
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Bir ulusun kendi değerlerini ifade etmede simgesellik bir yansımadır. Her ülkenin
kendisini ifade etmede kullandığı bir bayrağı, marşı vb. bu simgelerdendir. Mirpolat
Mirza’nın kaleme aldığı marşta tarihsellik ön planda tutulmuştur. “Azaldan qalblarda
o’chmagan ziya, / Berxayat siymolar senga bo’ldi bosh.” Mısraları ile geçmişin parlak
günleri ulusa hatırlatılarak “biz böyleyiz” mesajı verilmeye çalışılmıştır. Şair, Özbek
halkının ülkelerine olan bağlılığını nakarat bölümünde; “Ellardan ellarga / Xur diyar
shuxratin taraylik!” şeklinde dile getiriyor. Aynı zamanda birlik ve kardeşliğin
önemine işaret ediyor.
Mirza, yirminci asrın başlarındaki Ceditçi Özbek şairleri gibi kimlik noktasında
“Turkiston naslimiz – merosdir bardosh.” mısraı ile Türkistan’a dolayısıyla Türklüğe
vurgu yapmaktadır.
Yarışma sürecinde halkın oylamasına gönderilen diğer iki şiir ise Özbekistan’ın
tanınmış şairlerinden Elbek’e aittir.
Elbek bu şiirde Özbekistan’ın varlığını haklılaştırma gayretindedir. Şair, devletin
varlığını meşru kılmak için halk ve atalara vurgu yapma iştiyakı ile hareket etmiştir.
O’ZBEKİSTON CUMHURİYATİNİNG DAVLAT FAXRİYASİ
Aylanur yeru ko’k, aylanur mangu,
Ona O’zbekiston! Yoniq chirog’ing.
Ozodlik o’zbekka azaliy orzu,
Guvohdir Turkiston – qadim tuprog’ing!
Ajdodlar ruhiga sallamno!
Shuur, shukuhiga sallamno!
Oftob diyorisan: yashnar dala, bog’,
Mardlaring sabog’i tirik, barqaror.
Jayhuning, Sayhuning belingga belbog’,
Tuz-noning halol, pok, din-imoning yor!
Olov-otashingga sallamno!
Sarvar quyoshingga sallamno!
Barcha el olamda bo’lsin jonu tan,
Yo’qolsin adovat, tengsizlik, zulmat.
O’ziga qutlug’dir har bitta Vatan,
O’ziga ulug’dir har bitta millat!
Zulm adosiga sallamno!
Erlik nidosiga sallamno!
Poydor bo’l, eldor bo’l, o, O’zbekiston,
O’z tug’ing o’z tug’rong – baxt-iqbol, yasha!
Kurash – bu mangulik, haqiqat va shon,
Toleingda abad istiqlol yashna!
Istiqol yo’liga sallamno!
Istiqol yo’liga sallamno!
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Şair ülkenin şanlı geçmişine “Guvohdir Türkiston – qadim tuprog’ing!” diyerek atıfta
bulunsa da geçmişe yönelik referanslara yer verilmemiştir. Şair bu geçmişe “Ajdodlar
ruhiga sallamno!” mısralarıyla selam göndermekle iktifa etmiştir.
Vatanın güzelliğinin destanlaştırıldığı şiirde “Oftob diyorisan: yashnar dala, bog’” ve
“Jayhuning, Sayhuning belingga belbog’,” mısraları ile ülkeye bağlılık verilmeye
çalışılmıştır. Şair, dünyaya Özbekistan’ın bağları, bahçeleri, büyük nehirleri ve güneşi
ile vatanlarını sevdiğini göstermeyi hedeflemiştir. Şaire göre herkesin vatanı
kendisine kutlu, milleti azizdir. Bu nedenle de üçüncü dörtlükte dünyada eşitsizliğin
ve zulmün son bulması gerektiğini dile getirmiştir.
Elbek; “Yo’qolsin adovat, tengsizlik, zulmat.” mısraı ile yaşadıklarını, acılarını, iç ve
dış mücadelelerine atıfta bulunmakta ve zulmün yok olduğunu özgürlüğün ayak
seslerinin yaklaştığını “Erlik nidosiga sallamno!” şeklinde dile getirmiştir. Şair, özgür
bir hayatın Özbeklerin ezelden beri arzusu olduğuna şahit olarak kadim Türkistan
topraklarını göstermiştir.
Nihayetinde ise; “Poydor bo’l, o, O’zbekiston,” mısraları ile Elbek’in, Özbekistan’ın
sonsuza dek yaşaması, var olması isteğini, duasını görürüz. Ancak şair hakikat, şan ve
ebedilik yolunda dua ile birlikte mücadelenin gerekliliğini de vurgulamıştır.
Elbek’in kaleminden çıkan ve meclis tarafından halk oylamasına dâhil edilen ikinci
şiiri de benzer duygularla yazıldığı görülmektedir.
MADXİYA
Asrlar qa’ridan kelar kervoning,
Chorlar ushalmagan orzu-armoning.
Caxonda yagona O’zbekistonsan,
Ma’rifat, iste’dod bo’lg’ay sarboning,
Oqqan deryang yana xayqirib oqsin.
O’chgan mash’allarni mardlaring yaqsin.
Do’stga do’st bag’ri keng, mexnatsevar el,
Dünyada senga xam baxt külib boqsin.
Uyg’onish yellari esmoqda takror,
Tabarruk acdodlar ruxi senga yar,
Ulug’ dexolari peyda bo’lgan choq
Olamni o’ziga qaratgan diyar!
Oqqan deryang yana xayqirib oqsin.
O’chgan mash’allarni mardlaring yaqsin.
Do’stga do’st bag’ri keng, mexnatsevar el,
Dünyada senga xam baxt külib boqsin!
Bu zamin kengga keng, torlargadir tor,
Ko’klarga uchgudek qanotlaring bor.
İnon o’z kuchingga, con O’zbekiston!
Pervazning xur bo’lgay, erking berqaror.
Oqqan deryang yana xayqirib oqsin.
O’chgan mash’allarni mardlaring yaqsin.
Do’stga do’st bag’ri keng, mexnatsevar el,
Dünyada senga xam baxt külib boqsin!
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Elbek bu şiirde ülkenin güzelliklerini ve o an hüküm süren özgürlük havasını şiirin
merkezine koymuştur. Şair, “Caxonda yagona O’zbekistonsan”, “Oqqan deryang
yana xayqirib oqsin.” mısralarıyla bir yandan Özbekistan’ın dünyada eşi benzeri
olmadığını belirtirken öte yandan “Pervazning xur bo’lgay, erking berqaror.”
mısraları ve nakarat bölümü ile kalıcı hürriyet arzusunu, vatanın yüceliği, sonsuzluğu
ve hep böyle kalacağını güçlü ifadelerle anlatmıştır.
Yeniden diriliş hareketlerinin başladığı ülkede yol gösterici “ulug’ dexolar” ile
kastedilen başta Uluğbeyler, Farabiler Biruniler ve başkalarıdır.
Şair Özbek halkını “Ulug’ dexolari peyda bo’lgan choq” mısraı ile ilim sahibi,
“O’chgan mash’allarni mardlaring yaqsin.”, “İnon o’z kuchingga, con O’zbekiston!”
mısraları ile kahraman ve barışçı, “Do’stga do’st bag’ri keng, mexnatsevar el,” mısraı
ile emekçi olarak değerlendirmekte ve “biz bir ulusuz” diye tanımlamaktadır.
“Uyg’onish yellari esmoqda takror” mısraında görüldüğü üzere ulusal dirilişe de yer
verilen marş “Dünyada senga xam baxt külib boqsin!” temennisiyle sona ermektedir.
Abdulla Oripov tarafından kaleme alınan Mutal Burhonov’un güftesini yaptığı
“O’zbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi” Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek
Meclisi’nin 11. Toplantısında kabul edilen marşın sözleri aşağıda verilmiştir.
Serquyosh, hur oʻlkam, elga baxt, najot,
Sen oʻzing doʻstlarga yoʻldosh, mehribon!
Yashnagay to abad ilmu fan, ijod,
Shuhrating porlasin toki bor jahon!
Oltin bu vodiylar — jon Oʻzbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulugʻ xalq qudrati joʻsh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!
Bagʻri keng oʻzbekning oʻchmas iymoni,
Erkin, yosh avlodlar senga zoʻr qanot!
Istiqlol mashʼali, tinchlik posboni,
Haqsevar, ona yurt, mangu boʻl obod!
Oltin bu vodiylar — jon Oʻzbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulugʻ xalq qudrati joʻsh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!
Edebî açıdan iddialı olmayan bu metinde ilk etapta yinelenen doğa kaynaklı
simgelerle karşılaşılmaktadır. Millî marşlar coşkunluk, öfke, kahramanlık duyguları
uyandıracak sözcüklerden oluşan kelime kadrosuyla, tekrarlanan ifadelerle, geniş
halk kitlelerine hitap etme amacı gütmesiyle kullanımlık metinler içerisinde
değerlendirilirler. Duyulduğunda hemen anlaşılabilecek simgeler ile halk, değerler,
yönetim ve coğrafya gibi gönderim yapılmak istenen kavramlar arasında bağ
kurdurularak kitlelere kısa yoldan ulaşılmaya çalışılır. Özbekistan millî marşında da
güneş “Serquyosh, hur oʻlkam”, dostluk “doʻstlarga yoʻldosh, mehribon”, ecdatlar
“Ajdodlar mardona ruhi”, halk “Ulugʻ xalq” kavramlarının tekrar ettiğini
görmekteyiz.
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Kocaman (1939) marşların; tarihte, yürütücü, ileri götürücü kudretleriyle milletlere hız
ve istikamet veren, büyük başarılar için ilham kaynağı olan bayrağın, sancağın, millî
marşın günümüzde de önemi ve değeri gittikçe artan koruyucu, kurtarıcı birer yurt
sembolü olarak işlev gördüğünü belirttikten sonra millî marşın ulus için yarının
ifadesi olduğunu ve dün –bugün – gelecek arasında altın köprü vazifesi üstlendiğini
ifade etmektedir. Özbekistan millî marşına bu açıdan baktığımızda çok zayıf kaldığını
söyleyebiliriz. Oysa yazıldığı tarihten itibaren (1968) Özbekler arasında millî marş
vazifesi görmüş ve her yerde okunmuş Erkin Vahidov’un “Özbeğim” kasidesinde
Ceditçilerin ruhu hissedilmektedir. Vahidov; Afrasiyap, Birunî, Harezmî, Farabî,
Uluğbey, Nevai, Babür gibi devlet adamlarının yanında Meşrep, Turdi, Nadire,
Furkat, Mukimi’nin adını zikrederek tarihi süreci bir bütün olarak göstermeye
çalışmıştır. Onun, Tanrı Dağları’ndan başlayan yolculuğu doğuda Hindistan’a kadar
uzanır. Esareti de artık son bulmuştur.
Tarixingdir ming asrlar
İchra pinhon, O‘zbegim,
Senga tengdosh Pomiru
Oqsoch Tiyonshon, O‘zbegim.
…
Ortda qoldi ko’hna tarix,
Ortda qoldi dard, sitam,
Ketdi vahming, bitdi zahming,
Topdi darmon, O’zbegim.
Marşlar halk ve vatan kavramı etrafında oluşturulur. Vatan, çoğu zaman ulusa göre
daha fazla öncellenir. Ulus adeta onun için vardır, bilinen bir ifade ile coğrafya
vatanlaşmıştır. Oripov bu durumu marşında “Oltin bu vodiylar — jon Oʻzbekiston,”
mısraı ile ifade ederken, 1971 yılında kaleme aldığı “O’zbekiston” adlı şiirinde daha
net bir vatan olgusuyla karşılaşmaktayız:
…

Yurtim, senga she'r bitdim bu kun,
Qiyosingni topmadim aslo.
Shoirlar bor, o'z yurtin butun Olam aro atagan tanho.
Ular she'ri uchdi ko'p yiroq,
Qanotida kumush diyori,
Bir o'lka bor dunyoda, biroq
Bitilmagan dostondir bori:
Faqat ojiz qalamim manim,
O'zbekiston, Vatanim manim.
“Sovyet vatanı” ve “Sovyet insanı”nın yerini “Özbekistan”, “Özbeklerin vatanı”nın
aldığının göstergesi olan bu şiir Özbek Edebiyatında Durgunluk Devri (1960-1980
yıllar arası) şeklinde adlandırılan dönemine aittir. Bu dönemde edebiyatın tüm
türlerinde olduğu gibi şiirde de ele alınan konular genişlemiştir. Çevre sorunları,
siyaset ve sıradan mevzular bu dönemin şiirlerinde işlenmiştir. G`afur G`ulom’ın
«Bizning uyga qo`nib o`ting, do’stlarim», «Qardosh tojik xalqiga», Uyg`unning
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«Go`zal Ukraina», «Salom», Zulfiya’nin «Ko`kchatov», «Qarmoq», M. Boboyev’in
«Qoraqum kanali», Mirtemir’in «Qirg`iz xalqiga», «Olmaotaning qishi» vb. örnek
gösterilebilir.
M. Bоbоеva, S. Zunnunоva, 0. Yoqubov, P. Qоdirоv’un izinde X. Sharipоv, E.
Vоhidоv, A. Оripоv, U. Umarbеkоv, Sh. Хоlmirzaеv, U. Hоshimоv, X. To`хtabоеv, R.
Parfi, M. Jalil ve О. Matjоn edebiyat dünyasına girmiş ve Özbek edebiyatının
gelişimine katkıda bulunmuştur. Barış, halklar dostluğu gibi temalara vatanseverlik,
hümanizm kadirşinaslık, sevgi ve dostluk temaları eklenmiştir. Uyg’un’un “Mirza
Guliston», «Taqir», «Buloq», A. Muxtor’ın «Shundoq o`tgan umr armonsiz», «Gudok»,
Shukrullo’nın “«Inson va yaxshilik», «Ona va tish», E. Vohidov’un “Go`zallik»,
«Inson» vb. şiirleri emek temasını; Oybek “Guli va Navoiy”, G’ayreti “Gumbazdagi
nur», M. Ali “Mashrab”, D. Fayziy “Samarqandnoma”, S. Akbariy “Girdob” adlı
destanında tarihî olayları, Hamid G`ulom «Lola ko’l», Mamarasul Boboyev «Ona
qalbi», S. Zunnunova «Ruh bilan suhbat», S. Akbariy «Mening mahallam», D. Fayziy
«Onaizor», J. Jabborov «Ona yer qo’shig`i»nda ise ahlakî meselleri işlemiştir. Bu
dönemde destanların yanında gazel, tuyug, rubai gibi nazım türlerinin yanında dil ve
üslupta da değişiklikler olmuştur. Söz konusu nazım biçimleri ile S. Abdulla, Uyg`un,
Habibiy, H. G`ulom, E. Vohidov, E. Oxunova, V. Sa'dulla, J. Kamol gibi şairler eserler
vermişlerdir.
Özbekistan millî marşı da 11 (6+5)li hece ölçüsü ile yazılması ve halk edebiyatı nazım
biçimine uygun bir tarzda kaleme alınmasında Durgunluk Dönemi edebiyat
anlayışının etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
Hâlihazırdaki Özbekistan millî marşı ve diğer üç marşı genel olarak
değerlendirdiğimizde kullanılan dilin oldukça sade ve söz dağarcığının sınırlı
olduğunu görmekteyiz. Oysa Özbek şairlerinin kelime kadrosu oldukça geniştir. Bu
marşlar yazıldığı döneme ait toplumsal ve sosyo-kültürel açıdan önemli vurgular
barındırsa da millî bilinç uyandırma noktasında zayıf kaldıkları söylenebilir. Gerek
Abdulla Oripov gerekse Elbek’in kaleme aldığı birçok şiirinde söz konusu marşlardan
daha çok Sovyet öncesi ve sonrası döneme ait siyasal, toplumsal ve sosyo-kültürel
bilgiler içermekte ve Ruslardan ayrı bir ulus olunduğunun ve ulusal gücün farkına
vardırmaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz.
Sonuç
Sanatın önemli bir dalı olan edebiyat, toplumsal kimliklerin oluşumunda temel işlev
gördüğü gibi, ideolojik amaçlı da kullanılıp bu değerlerin kaybına, çatışmasına
sebebiyet verebilir. Toplum hafızası olan geleneğin değiştirilip yerine başka gelenekler
konulması sürecinde de edebiyat kullanılabilir. Eric Hobsbawm’ın ifadesiyle “gelenek
icat” ederek (Hobsbawm, 2005, s. 3) kendilerine bir geçmiş kurmaya çalışıldığı süreçte
icat edilen geleneğin kabullenilebilmesi için yazılı ürünlerin desteği gerekir. Yazar ve
şairler edebiyatın büyüsünü kullanarak bu desteği sağlarlar. Edebî metinler vasıtasıyla
tekrarlaya tekrarlaya halkın bu gelenekleri benimsemesini ya da reddetmesini sağlar.
Özbek Sovyet edebiyatının ilk döneminde yani “Başlangıç Yılları”nda bir yandan
millî çizgide eserler verilirken diğer yandan sosyalist gayeleri dile getiren şiirleri
mevcutken 1926’da Özbekistan’ın Rusya ile birleşmesinin ardından halkın hayatında
olduğu kadar edebiyatında da değişiklikler ortaya çıkmıştır. Partiye bağlılık, halkçılık,
realizm, mücadelede vatanperverlik ve yenilmezlik gibi temaların işlenmesi Parti
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tarafından talep edilmiş; bunlar da ortaya konan edebî eserlerin niteliğini ve niceliğini
belirlemiştir. 1934 yılında Moskova’da toplanan Şura Yazarlarının I. Kurultayı’nda
alınan kararlar doğrultusunda sosyalist realizm esasına dayanan yeni bir dönem
başlamıştır. Cedit edebiyatı eğitim, eğitim yoluyla gelişme ve ilerlemenin anlatısı
olmuşken; Sovyet Edebiyatı geleneksel bağlardan kopmuş yeni bir dünyanın anlatısı
olmuş ve yeni değerlerle örülü bir kimlik sunmuştur. Bu anlamda şiir de yeni değerler
aşılayan ve yeni bir kimlik oluşturan bir mekanizma haline gelmiştir. Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetlerine dâhil milletlerin edebiyatı ister Türk halklarına, ister Rus olmayan
herhangi bir millete ait olsun, komünist rejimince topyekûn komünist partisinin
merkez emrine bağlı bir müessese haline getirilmiştir. (A.C. 1963, s. 13).
Rusların egemenliği Türk kimliğinin reddi, ardından Türk dili ve Türk halk
kültürünün de reddedilmesinin gündeme getirildiği bilinçli ve sistemli bir şekilde
yürütüldüğü politikalara rağmen günümüzde Türk dilinin, Türk halk kültürünün bu
coğrafyalarda yaşamaya devam etmesinde millî kimlik, millî kültür ve ana dil
arasındaki güçlü bağın bilincinde olan ve bu yolda çaba sarf eden aydınlarının, bilim
adamlarının, özellikle de edebiyatçıların rolü büyüktür. Değişimi ve birlik olma fikrini
son iki asırda yaratan güç yazar, şair, gazeteci ve eğitimci kimliğine sahip kişilerdir.
1 Eylül 1991 yılında Özbekistan Cumhuriyeti yeni bir devlet olarak tarih sahnesine
çıktı. Bağımsız bir devlet olmanın gereği olarak da zaten 21 Aralık 1989 yılında
O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisinin XI. Toplantısında Özbekçenin Devlet Dili
olduğuna dair kanun kabul edildi. 18 Kasım 1991 yılında Özbekistan Respublikasi
Oliy Majlisi bayrağının gökyüzü ve suyun rengi olan mavi, huzur ve temizliğin
sembolü olan beyaz ve tabiatın dirilişinin sembolü olan yeşil renklerinden oluştuğunu
onayladı. 10 Aralık 1992 tarihinde millî marş kabul edildi. Böylece millî marşlar ile
modern devletlerin oluşumunda mevcut olan bağ göz önüne alındığında Özbekistan
Cumhuriyeti devletinin erki bir kez daha ilan edilmiş oldu. Millî marşların çok azı
ünlü bir şair ve besteciye aitken Özbekistan millî marşı o dönemin en ünlü şairlerinden
biri tarafından kaleme alındı ve Özbekistan’ın ülküsünü, özgürlüğü, barışı ve
dayanıklılığı ifade etme amacına hizmet edici bir gaye ile yazıldı.
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

SOVYET HÜKÜMETİ VE ALAŞ AYDINLARININ
DİLBİLİMLE İLGİLİ MİRASI
KURALAY MUKHAMADI *

«Bugünümüzü anlayıp kavramak için de, geleceğin
görünüşünü göz önünde canlandırmak için de
geçmişimize göz atmamız lazım»
N.A. Nazarbayev
Sovyet Hükümetinin kurulması Sovyetler Birliği içindeki ülkelerin yaşam şekline,
kültürü ve sanatına, gelenek-görenek ve örf-adedine, dili ve mantalitesine, düşüncesi
ve bilincine değişiklikter getirmiştir. Sovyetler dönemi halkımıza ne verdi sorusuna
cevap arayacak olursak şunları söylemiş olurduk. Sovyet Hükümeti yıllarında
halkımızın kültürü gelişti. Eskiden olmayan kültürel değişiklikler yer aldı. Kazak
halkının genel olarak tarihı, kültürü, dil ve edebiyatı da geniş çapta araştırılmaya
başladı. Sovyetler Birliği çapındaki diğer halklar gibi onun da edebi ve sanat eserleri,
dilbilim mirası da yazıya geçirilip halkımızın ortak hazinesine dönüştü. Binlerce satır
sözlü edebiyat eserleri yazılmıştır. Onlardan seçmeli eserler bir kaç bin tirajla
yayınlanmış oldu. Edebiyatın büyük-küçük örnekleri değerlendirildi. Dil biliminin
araştırma konuları gelişti. XX. asırdaki Kazak okulu milletin gelişmesine büyük
katkıda bulundu. Kazak ülkesinin okuryazar seviyesine kısa bir dönemde insan aklı
ve hayal almayacak kadar yükseğe kalkması boşuna değildi. Bu, Sovyet
Hükümetinin ilk yıllarında dilbiliminin öne sürdüğü esas hedeflerden biri, bütün
halkla işbirliği içerisinde ülkedeki cahilliği ortadan kaldırmak, yer yer açılmakta olan
okullara gerekli ders kitablarını yazmak, kendilerine has yazısı olmayan halkların
kendi dillerinin ses sistemine uygun yazıları olmasına, imlasının, yazı dilinin
oluşmasına yardım etmektir. Kazak dilcileri bu hedefleri başarıyla gerçekleştirmişti.
Yer yerlerde okulların çokça açılması, oradaki öğretim işlerinin ilkin her halkın kendi
dilinde yürütülmesi, ana dilinin öğretim programlarında yer alması Sovyetler Birliği
çapındaki dillerin gramer yapılarını araştırmayı, onların uygulamalı ve bilimsel
gramerlerini yazmayı gündeme koymuştu. Hem zor hem karışık bu görevi de dil
uzmanları başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Bunun sonucunda Sovyetler Birliği
çapındaki orta öğretim kurumlarının hepsi ana dilinde yazılmış gramer kitaplarına
ulaştı. Bunların hiçbirinden Kazak dilbilimi de dış kalmadı.
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Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak kurulduktan sonra Kazak halkının
manevi gelişmesine epey yol açılmıştır. 22 Kasım 1923 yılında dille ilgili kararname
kabul edilip, orada Kazak Dili Rus Diliyle birlikte resmi haka sahip oldu. Devlet ve
toplumsal yerlerde Kazak dilinde resmi işleri gerçekleştirme işleri ele alınmaya
başladı. Kazak dilinin toplumsal ve sosyal işlevi arttı. Bununla ilgili olarak,





Kazakça ders kitapları;
Okullara Kazakça yazılmış ders kitapları, kırtasiyeleri temin etmek;
Kazakça ders veren öğretmenler hazırlamak;
Rus okullarında Kazak Dilini zorunlu ders olarak okutmak gibi faaliyetler
gerçekleşmeye başladı. ( Jubayeva, 2011, s. 4).

İşte, bu yapılmış çalışmaları, özellikle edebiyat tarihini araştırmanın, dilbilimcilik
araştırmaların durumunu yüksek derecede değerlendirebiliriz. Çok değişik
uzmanlar hazırlayan yükseköğretim kurumları, bilimsel araştırma enstitüleri geniş
çapta yayıldı. Kazak okullarından mezun Kazak çocukları millete tanıdık olmayan
meslekleri öğrenip kendi bilimlerini geliştirdi. Bu söyleneneler gerçekten de çok
güzel başarılardı. Fakat halkı hayran ettiren bunun gibi başarıların yanında eğitim ve
ilim dallarındaki eksiklikler de az değildi. Bu yüzden bu dönemin başarısı ne kadar
ise eksiklikleri de o kadar vardı. Başka bir ifadeyle, bu dönemdeki eğitim alanının,
ilim ve öğretim işlerinin halkın bilincine verdikleri ve aldıkları eşit düştü. Eksiklikleri
ise Komünistik dönem sadece bir ideoloiye çalıştı. Yalan bir ideyi takip ederek milli
amaç ve hedef yıkılmış oldu.
Kuruzov ile Suvorov’u, Aleksandr Nevskiy ile Aleksandr Donskoy’u ezberleyip,
ideal sayan Kazak çocuklarına millete hizmet etmenin güzel örneklerini gösteren
Abılayhan, Ahmet Baytursınoğlu, Magjan Jumabayev, Mirjakıp Dulatov, Koşke
Kemengeroğlu, Şakarim Kudayberdiğoğlu v.s. isimler tamamen yabancıydı.
“Milletler ve ulusların asırlarca gelen zengin bir tarihi ve manevi mirasları neslin
bilincinden silindi. Aksine, tek bir millet Rus halkının eski-yeni tarihi detaylı
okutulup manevi mirasları propaganda edildi. Bunun sonucunda bol bilgiyle
silahlanan, ama kendi ana dilini bilemeyen, kendi tarihinden uzaklaşan, başka
edebiyat ile üvey sanattan örnek arayan, onları üstün gören “ikili”, Aytmatovca
söylersek “mankurt” bir nesil oluşmaya başladı. Bu, sadece Kazak okulunun
eksikliği değil, Sovyetler Birliği denen “âlemin altıdan bir bölüğünü alan
imparatorluğun ilim ve eğitim alanındaki çok büyük hatasıydı. Eğitim ve öğretim
gibi ikiz kavramdaki bu eksiklik sonunda 20. asırdaki dev bir imparatorluğun
çökmesine getirdi”. (Orazbayeva, 2009, s. 90).
Kazak dilinin devlet statüsünü alması, Kazak halkının sosyal ve kültürel gelişmesi
toplumdaki değişiklikler yeni ders kitapları ve net programların olmasını
gerektiriyordu.
Alaş aydınları A. Baytursunoğlu, K. Kemengeroğlu, M. Dulatoğlu, M. Jumabayev, T.
Şonanov, J. Aymauıtovların eserleri bu dönemlerde meydana geldi. Alaş
aydınlarının düşünce ve yorumları sonraki âlimlerle ne derecede ilişkili olduklarını
belirlemek ve onların değerli fikirleri ve eserlerinin, onların ismi temize çıkarıldıktan
sonra yani yarım asırdan sonra ulaşması, bunun asıl nedeni Sovyet totaliter rejimin
Kazak diline karşı koyduğu engellerden idi. Araştırmamıza konu olan bu meseleler
makalemizin güncelliğini gösterir. İşbu söylenenleri tahlil ederek makalede
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dilbilimindeki teorilerin gelişmesine bakılarak ilmin oluşma, gelişme, değişme,
yenileşme süreci belirlenir, dilbiliminin gelişme seviyesi, oradaki çeşitli yönleri
açıklanır.
Günümüzde yeniden canlanan Alaş aydınlarının eşsiz eserleri Kazak dünya
görüşüyle dünya kültürüne çok büyük katkı kazandırmakta. Millete hizmet yapmak
Alaş aydınlarının her birinin esas hederflerindendi. Ki bunu ilk önce eğitim içeriğini
geliştirmekten başlamışlardı. Örneğin, A.Baytursınoğlu 1913 yılında “Kazak”
gazetesinde yazılmış “Kazakça Eğitim’e dair” başlıklı makalesinde: “... evvela biz
ülkeyi düzeltmeyi çocuğun eğitim işini düzeltmeden başlamalıyız. Niye derseniz,
başkanlık da, idare de, halk da eğitimle düzelir” diye yazar (Baytursınoğlu, 1992, s.
433). Günümüzde de eğitim sistemindeki yeni reformlar Alaş aydınlarının
gayeleriyle mümkün olduğu kadar uyum göstermesi gerekir. Çağdaş zaman
düşünmenin yeni paradigmasını oluşturur, ona göre dil bilimin de, dil aracılığıyla
verilen bilginin de çapı genişleyip, kalıplaşmış teorik yorumlar ve öğretim
yöntemlerine yeniden bakmak gereksinimi ortaya çıkacağı şüphesizdir. Her hangi
meseleye yeniden bakmak geçmişi yokluğua çıkarmak değil, aksine ona günümüz
açısından tahlil yapmak, doğru olanını esas alıp içeriğini geliştirmek, onu
değerlendirmek diye anlamak yerinde olur. “Jüsipbek Aymauıtoğlu, Muhtar
Omarhanoğlu, Kudaybergen Kuanoğlu, Teljan Şonanoğlu, Magjan Bekenolğlu,
Mirjakıp Dulatoğlu” gibi millet aydınları öz halkının entelektüel seviyesini ileri
düşünerek her dalda ders kitaplarını yazdı. Şimdi adı geçen ders kitaplarını
değerlendirirken onların yöntem tekniklerinin sadeliğine hem neticeliğine imreniriz.
Günümüzde öğretimin değişik yöntem ve teknikleri çoktur. Buna rağmen okul
kitaplarında öğrenciye gerekli bilgiler yoktur. Eğitim içeriğiyle ilgili eğitimciler
öğretimin geleneksel ve yapısal yöntemleri sınıflandırarak tartışırlar. Elbette, bu
eğitimle ilgili durum. Niçin? Çünkü biz eğitim vermeyi söylüyoruz, o eğitimle ilgili
bir şey demiyoruz. Eğitim içeriğini çeşitlendirmenin, geliştirmenin yollarını
söylüyoruz, eğitim içeriğini söylemiyoruz”( Erkinbayev, 2015, s.54). Bu eksikliğe
yöntemci bilim adamı Nurşa Orazahınova dikkate ederek çok önem vermiştir.
Yöntemci âlimin araştırma çalışması Kazak dili derslerinde öğrencilerin
kavramalarına zorluk doğuran dil tahlilleri hakkındadır, yani bu teknoloji sadece
öğretimin yöntemini göstermiyor, eğitim içeriğini de sunar. Günümüzde ülkenin
okullarında, liseler ve yükseköğretim kurumlarında (değişik derslerde) geniş çapta
kullanılmakta olan “Aşamalı bütüncül öğretim” teknolojisi kısa bir zamanda yapılıp,
doğru ve yanlışlığı tam belirlenmeden eğitim sürecine alınmış bir teknoloji değildir.
Bu teknoloji temelini Alaş aydınlarının pedagojik fikir ve yorumlarından alır. İlk
bütüncül öğretim (bütüncül öğretim yolları) Jüsipbek Aymauıtov ele almıştır.
Jüsipbek Aymauıtoğlu: “Bütüncül ne demektir: Hayattaki olayları, bir konu, bir fikir
çevresinde toplayıp, ekleyip, yorumlayıp, biriktirip öğretmeyi bütüncül diye
adlandırırız. Bunu kanıtlayacak olursak: Hayattan gerçekten kaybolacak şeylere,
olayları bağlı, o olaylarla bağdaşan, birbirini etkileyen, aralarındaki ilişkiyi
araştırmaya bütüncül denir. Bütüncülün tam anlamı da “birikim”, “her şeyi
kapsayan” gibi anlama gelir. Neyin birikimi, neyin kapsamı derseniz, çeşitli şeylerin
birikimi, kapsamı olmalı” diye açıklayıp, onun özelliği, önemi, üstünlüğü üzerinde
durur. Yine bir seferinde J.Aymauıtov: “... bütüncül öğretim sırasında “dersi boş lafla
geçirmek yerine çocuk kendisi çaba harcayıp, birleşerek çalışmalı, öğrenciler
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kendileri bilgi bulmuş gibi olsun, bunu aklınızdan çıkarmayın”der.( Aymauıtov,
2013, s. 49.). Alimin bu fikri günümüz eğitim teknolojileriyle uyum göstermekte ve o,
günümüz dünya metodoloji ilmindeki öğretim için ileri sürülen esas taleplerden biri
olmaktadır. Âlim N.Orazahınova aşamalı öğretmede J.Aymauıtov’un şu fikrini esas
aldığını söyler: “Net olarak öğretim ile aşamalı öğretmenin arasında bir bağlantı
vardır. Öğretim aşamalı olarak ilerlemezse ne net ne de anlamlı olur. Bilim bir anda
kazıp alınacak şey değildir. “Öğrenme iğneyle kuyu kazmış gibi” atasözünü
hatırlamalıyız, yeniden verilen etki, betimleyici kavram eskiden aldığı betimlemeye,
kavrama bağlanmazsa çocuğun beyninde tam oturmaz. Bu yüzden öğrenmede
dümdüz çıkacak basamak olmalı. Aşamalı öğretimin dikkat edilecek iki yönü vardır,
biri öğrencinin durumunu göz önüne almak, ikincisi öğretim bilgilerini doğru
kullanmaktır. Öğretmenin ustalığı aklına gelen şeyi belirtmek değil, öğrencinin
kişisel özelliklerine bakarak eğitmektir, N.Orazahınova: “Aşamalı bütüncül tahlil,
“Kazak dilinin teknolojisi” deme nedenimiz,” ilkin teknolojinin teorik esası olarak
A.Baytursınoğlu, J.Aymauıtov, T.Şonanov v.s. bilim adamlarının bilimselmetodolojik yorumlarını öne sürer...” diye gösterir (Orazahınova, 2007, s.15.).
Günümüzde Çin düşünürü Konfiçyüs’ün dediği, her gün söylediğimiz “İşittiklerimi
unuturum, gördüklerimi hatırlarım, kendi düşüncemle yaptıklarımı anlarım” dediği
fikirle uyum sağlamaktadır. Bilim adamı N.Orazahınova’nın “Aşamalı bütüncül”
teknolojisi de bu talebe uymaktadır, çünkü bu teknoloji çocuğun bilgiyi kendi
yanından bulmasına, oluşturmasına yönlendirilmiştir. “Aşamalı bütüncül tahlil”
teknolojisinin en önemli yönünü J.Aymauıtovca söylersek, “Dersleri parçalara bölüp
öğretmek çocuğun dünyasına terstir. Çocuk bir şeyi bütün halinde, işine yararı
olanını alıp, kavrayıp öğrenir, parçasına, bölümüne, hareketine bakmaz. Bütüncül bir
bütün, toplu olarak anlatır, çocuğun iç dünyasına dönük” denilen ilke açısından
öğretmeye yönlendirilmesindedir. Bu arada çocuğun bilişsel gelişmesi, psikolojisi
hemen hemen her şey dikkate alınmıştır, bu yüzden de “Aşamalı bütüncül tahlil”
teknolojisini çocuğun kavraması netice verir. J.Aymauıtov’un “Çocuk bir şeyi bütün
olarak, işe yararlısını tanıyıp öğrenir, parçasına, bölümüne, hareketine bakmaz”
dediği yukarıda değinmiş olduğu fikri Kazak dilindeki hareketin geçme özellikli
kategorisinin çocuk dilindeki görüntüsü meselesinde de bu fikrin doğruluğunu,
önemli olduğunu tespit etmiş olduk. Deney sırasında çocuklara hareketin geçme
özellikli kategorisine (hareketin değişik şekilde yapılmasını bildiren kategori) has
anlam gruplarının birkaç örneğini sunduk. Çocukların cevapları(anlatması) esas
hareketin yapılış tekniğini, türünü(tezlik, süreklilik, tekrarlılık v.s) ayırmasından
uzaktı. Çocuklar hareketin nasıl yapıldığına veya hareketin değişik geçiş özelliğine
göre anlatmıyor. Çocuk o hareketin nedenini anlatır veya amacını söyler veya
hareketin neticesine önem veriyormuş. “Ol Almastı urıp urıp jiberdi/ O Almas’ı vura
vura gönderdi” örneğini çocuk “O terbiyesiz” diye anlatmış. Yani çocuk bu örnekteki
“urıp urıp jiberdi/vura vura gönderdi” hareketinin tekrarlanması anlamından yana o
hareketin oluş sebebini anlatır. Yani, çocuk o hareketin sonucu nasıl, ona önem
veriyormuş. Çocuk için hareketin birkaç kere tekrarlanması anlamı neticesiz hareketi
ifade edebilir, bazen bir kere yapılacak hareketin neticesi ge görülebilir. Örneğin,
Ben vura vura onu öldüremedim” örneğinde tekrarlanan hareket bir eylemin birkaç
kere tekrarlanmasıyla verilmiştir. Çocuk için “dövmek” hareketinin birkaç kere
tekrarlanmış hareket olması önemli değil, öldüremeyişi önemlidir. Bu örneği
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sorduğumuzda deneye katılan Şugıla’nın (4 yaş) cevabı, öldüremeyiş sebebi çok sert
bir şekilde dövmedi, ondan ölmedi şeklindeki bir cevap olmuştu.
Kazak dil biliminde yeni bir dal olarak sayılan işlevsel gramer özel olarak geçen asrın
sonunda araştırılmasına rağmen onun bazı belirtileri XX. asrın başlarında ulus
aydınlarının eserlerinde görüldü. Ona delil olarak “Ulus öğretmeni” adlanan Ahmet
Baytursınoğlu çalışmalarında rastlanan gramer yapısının semantiğiyle ilgili
yorumlarını söyleyebiliriz. A.Baytursınoğlu çalışmalarında Kazak dilindeki çatı ve
kip yapılarının manası ve işlevleriyle ilgili fikir ve yorumlarını günümüz ilminin
gelişmesine bağlı tahlil ederken bu yorumların günümüz işlevsel gramerinin temeli
olarak tanımaya sebep vardır. A.Baytursınoğlu: “Dil-araç. Araç derken sayısız
parçaları olan, o parçalar değişik yönüyle bağlanan, sayısız aletleri olan büyük bir
makine gibi araçtır”(Baytursınoğlu, 2013, s. 294 ). Bilim adamı dili bütün bir sistem
olarak tanıtarak onun yapısal seviyelerini sayısız parçalara benzetir. Bu aracı
kullananın kendisinin iki türlü olduğunu belirtir. Birisi, aracın iç ve dış parçalarının
hepsini bilip, onların birbiriyle nasıl uyum sağladığını, uyan aletlerin birbirine nasıl
eklendiğini, nasıl çalıştığını bilen kullanıcı. İkincisi, onları bilmeden aracın
kullanmaya gerekli dış parçaları ile aletlerini görüp kullanma yöntemini öğrenen
kullanıcı.( Baytursınoğlu, 2013, s. 294). Bu yorumu günümüzdeki dilin antropolojik
özelliğini tanıtan bir yorumdur. Çünkü antropolojik özellikli konuma göre dili
araştırmak demek- dili kullanan insanla(o dil sahibiyle), onun yaradılışıyla, akılfikiriyle, bilinç ve duygusuyla, dünya görüşüyle, milli kültürüyle bağlanılı olarak
araştırmak demektir. Başka bir ifadeyle dili araştırmadaki antropolojik özellikli
paradigmada dilin insan hayatındaki işlevi, dil aracılığıyla insanı tanımak, dil
tabiatına insanla ilişkili olarak bakmak gibi meseleler çok önemli sayılır.
A.Baytırsınoğlu aracı kullanmanın tecrübe yüzünde tanınacağına, oluşacağına çok
dikkat etmiştir. Gerçi anlamda, dilsel araçların hangi anlamda kullanıldığı ve onun
kullanım potansiyeli ve kullanılış özelliğinin göstergesidir. Âlim fiil çatısının on
türünü: “sabaktı etis/geçişli fiil, salt etis/geçişsiz fiil, ortak etis/işteş fiil, özdik
etis/dönüşlü fiil, özgelik etis/ettirgen fiil, ırıksız etis/edilgen fiil, bedel etis/, şagıs etis/,
dürkindi etis/, ösinki etis” diye göstermiş. Fiil Kipinin on dört şeklini: “On dört fiil
kipi var; 1) Tuyık ray/Geniş Zaman, 2) Biylik ray/Emir Kipi, 3) Aşık ray/İstek Kipi, 4)
Şarttı ray/ Şart Kipi, 5) Ereuil ray/, 6) Reniş ray/, 7) Kalau Ray/-mak istiyorum, 8)
Senimdi Ray/, 9) Senimsiz ray/, 10) Mun ray/, 11) Könis ray/, 12) Kayrau ray/ 13)
Azalı ray/, 14) Teris ray/” diye adlandırılır.
Böylece A.Baytursınoğlu Kazak
dilindeki fiili çatıları ile fiil kiplerini tasnif ederken gramer yapılarının görünüşünü
değil, içeriğini, kullanılış işlevini esasa alarak açıklar. Onların arasından fiil çatısını
günümüzde tanınıp, ilmi dönemece giren, kendimizin iyi bildiğimiz gramer
kategorileri açısından eşleştirdiğimizde şunları söylerdik: sabaktı, salt etis/geçişsiz ve
geçişli filler günümüzde fiillerin geçişli ve geçişsiz türlerine denk gelir, ortak
etis/işteş fiil, özdik etis/dönüşlü fiil, ırıksız etis/edilgen fiil, bedeldi etis ile şagıs etis
ise günümüz morfolojisine uygun gelmeyen yorumlar açısından bakılır, dürkindi
etis ve ösinki etis hareketin geçiş özelliği kategorisine uygun düşer. Âlim A.
Baytursınoğlu’nun sunduğu fiil çatı türleri çatı eklerinin kullanılış işleviyle bağlı
olarak oluşmuş diyebiliriz. Alaş aydınlarının dilbilim mirasını araştırdığımızda
günümüzde tanınmakta olan yeni eğilimler, yeni yorumların başında olacağı
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muhakkaktır, yukarıda gösterilen fiil çatısıyla ilgili tahlilden çıkaracağımız sonuç
A.Baytursınoğlu’nun Kazak dilinin fonksiyonel gramerinin öncüsü olduğudur.
Günümüzde her çocuk ilkokulda kendi ana dilinde eğitim almalı gibi görüşlerin
başlangıcı A.baytursınoğlu’nun şu sözleriyle uyum sağlamaktadır. A.Baytursınoğlu
“Rusça okuyanlar Rusça sözlerin sistemini becermiş, alışmışlar, Kazakça sözleri alıp
Rus veya Nogay sistemiyle dizerse, elbette o tam Kazakça olarak çıkmaz. Bunun gibi
eksiklik olmaması için her insan çocuğunu önce ana dilinde okutup, kendi dilinde
okuma yazma öğretip, kendi dilinin sistemini, yolunu tanıtıp çocuklar tamamen
becerdikten sonra başka dilleri okutmaya başlar. Biz de dilimizin bozulmadan
korunmasını dilersek başkalar gibi önce kendi dilimizde okutup, sonradan başka
dilleri okutmamız lazım. Kazakların ilkokullarında başka derslerle birlikte Kazak
dilinin ses, söz, cümle sistemlerini de öğretmeliyiz”( Baytursınoğlu, 2013, s. 174) diye
çocuğun ilk basamağı sayılan ilk eğitimi kendi ana dilinde benimseyip, kendi ana
dilinin sistemini kavradıktan sonra başka dilleri öğretmenin mümkün olacağını
söyler.
Sonuç olarak, ilkin, Sovyet totaliter sistemi Alaş aydınlarının çok geniş teorik
yorumlarının o dönemde yayınlanmasına, Kazak dil biliminin günümüzde ulaştığı
zirveden daha yükselmesine engel olmuştur. Alaş aydınlarının değerli eserleri o
zamanlar yayınlansaydı milli idenin, milli ilmin yıldızı bundan daha yüksekte
olacağı sözsüzdü. İkinci olarak, geçen asrın başlarında söylenen Alaş aydınlarının
değerli fikirlerinin her biri henüz kendi güncelliğini kaybetmemiştir. Alaş
aydınlarının çalışmalarına yeniden göz atmak, onların söylemek istediği, yazmak
istediği düşünceler ve fikirleri yeniden tasnif ederek tanımaya, anlamaya, tahlil
etmeye, kullanmaya yönlendirilen adımları devam ettirebilmektir.
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UYGURİSTİK ÇALIŞMALAR BAĞLAMINDA
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FERRUH AĞCA *

Temas hâlinde bulunulan komşu kavimlerin dillerindeki Türkçe sözcükler başta
olmak üzere diğer bazı sosyo-linguistik deliller ile milattan önce var olduğu tahmin
edilen ve 7. yüzyılın sonlarından itibaren kesintisiz bir yazı dili geleneğine sahip olan
Türk dili, 18. yüzyılın ortalarından itibaren dünya dilleri içerisinde değerlendirilmeye
başlanmış, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında Eski Türk diline ait anıtsal
yazıtların ve yazmaların bulunuşu ile genellikle “Türkoloji” ya da “Türklük Bilimi”
olarak adlandırılan müstakil bir araştırma alanı olmuştur. Türklük Bilimi, her ne kadar
Türk kültür atlası ile ilgili başka araştırma alanlarını da ihtiva etse de, dünyada daha
çok Türk dili araştırmalarıyla temayüz etmiştir. Türk dilinin erken döneme ait
eserlerinden ilk önce Moğolistan ve Güney Sibirya’daki Türk yazıtlarının keşfiyle
başlayan, ardından Kutadgu Bilig’in bulunmasıyla başka bir boyut kazanan ve daha
sonra Tarım Havzasındaki Maniheist ve Budist Uygur yazmalarının bulunmasıyla
bütün dünyanın dikkatini çeken Türk dili, bir araştırma alanı olmuş, 20. yüzyılın
başlarında ise bağımsız bir bilim dalı hâline gelmiştir.
19-20. yüzyıllarda Orta-Asya’da bulunan yazıtlar ve yazmalar, bütün dünyanın
dikkatini çekmiş ve birçok ülke bölgeye araştırma ve keşif ekipleri göndermişlerdir.
Bu çerçevede 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında bölge, başta Almanlar
olmak üzere, İngiliz, Fransız, Rus, Japon araştırma ekipleri tarafından coğrafî
laboratuvar hâline getirilmiştir. Dünyada pek çok başkentte Türk dili ile ilgili
kütüphaneler, enstitüler kurulmuş, araştırmacılar yetiştirilmiştir. Ruslar da bölgedeki
Türkçe metinlerin keşfi, ülkelerine taşınması ve ardından yayımlanmasına kayıtsız
kalmamış, coğrafî yakınlığın getirdiği avantajı da kullanarak bilhassa taşınması
imkânsız olan yazıtların fotoğraflanması ve yayımlanmasında bir adım öne
geçmişlerdir, denilebilir. Bu çerçevede Türk dili ile ilgili yoğun araştırmaların
yapıldığı merkezlerden biri de Rusya’dır. Rusya’da Türk dili ile ilgili ilk hazırlıklar I.
Petro zamanında yapılmıştır. “1552’de Kazan’ın alınmasından sonra, Rusya Doğu ve
güney istikametinde sürekli ilerlemiştir, bu iki istikamette karşılaştığı halkların büyük bir kısmı
Türk halklarıdır. Burada özellikle I. Petro’dan (Pyotr Alekseyeviç Romanov 1672-1725)
itibaren bütün bilim dallarında devlet destekli büyük bilimsel atılımlar gerçekleşmiştir.”
(Kutalmış 2014: 194). Bununla birlikte Türk dilinin bilimsel metotlarla araştırılması 18.
*
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yüzyılın sonlarında başlamış, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında önemli bir
seviyeye erişmiştir. Rusya Türkolojisinin 20. yüzyılın başlarında dünya Türkolojisinin
önemli merkezlerinden biri olduğu ifade edilebilir. Yapılan çalışmalar ve eğilimleri
dikkate alındığında bugüne kadarki Rusya Türkolojisinin üç safhasından söz
edilebilir:
1. Çarlık dönemindeki kuruluşundan 1917 yılına kadarki dönem,
2. 1917-1989 arasındaki dönem,
3. 1989 sonrası dönem.
Coğrafî yakınlığın getirdiği avantajla İç Asya’daki ve Güney Sibirya’daki birçok
yazıtın keşfinde başak rol oynayan Rus araştırmacıların, eski Uygur yazmalarının
keşfinde ve başka yerlere taşınmasında da öncülerden biri olduğu söylenebilir. Bu
çerçevede Doğu Türkistan’daki eski Uygur yazmalarını elde etmek için ilk araştırma
ekibi gönderen Ruslar olmuştur. 1889-1890 yıllarında G. E. Grumm-Grzhimajlo ve M.
V. Pevtsov Turfan gezisi esnasında bazı yazmaları elde etmişlerdir. Öte yandan aynı
yıllarda Kâşgar’ın Rus elçisi N. R. Petrovskij, elde ettiği bazı yazmaları Rusya Bilimler
Akademisine göndermiştir. Keza ilk önce Kuça’nın, ardından da Urumçi’nin elçisi
olan N. N. Krotkov, Rusya Bilimler Akademisine 4,073 parça yazmayı göndererek en
fazla yazma elde etmiş kişi olarak bilinir. Rusya’daki Uygur yazmaları koleksiyonu
daha sonra S. S. Oldenburg’un 1909-1910 ve 1914-1915 yıllarındaki araştırma sonuçları
ile S. E. Malov’un 1909-1911 ve 1913-1914 yıllarındaki araştırma sonuçları ile
genişlemiştir. Rusya’daki Uygur yazmalarının tamamı, bugün St. Petersburg’daki
Institut Vostokovedenija’da korunmaktadır (Elverskog 1997: 2).
St. Petersburg’daki Uygurca yazmaların ilk yayımları, aynı zamanda Rus
Türkolojisinin öncüleri olan W. Radloff ve S. E. Malov tarafından yapılmıştır. Bu
yayımların, Uygurca yazmaların Rusya’ya gelmesiyle birlikte başladığı söylenebilir.
Bu çerçevede 19. yüzyılın sonlarında yazılan birkaç yazıda, St. Petersburg’daki
yazmaların tanıtıldığı ve Uygur yazısı hakkında bilgi verildiği anlaşılmaktadır. Mesela
W. Radloff’un 1894 yılında Uygur yazısı hakkında yazdığı kısa yazı, Rusya’daki ilk
Eski Uygurca araştırmalardan biridir: “Über eine neu aufgefundene uıgurische Inschrift”,
BAIS 3: 35: 327-329. Yine W. Radloff’un 1899 yılında kaleme aldığı, Altuigurische
Sprachproben aus Turfan [Nachrichten über die von der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften zu St. Petersburg im Jahre 1898 ausgerüstete Expedition nache Turfan:
55-88] adlı çalışma da ilklerden biridir.
Uygur metinlerinin ilk yayımları, eş zamanlı olarak Rusya ve Almanya’da başlamıştır.
Albert von Le Coq, 1908 yılında “Ein manichäisch-uigurisches Fragment aus Idiqutschahri” (SKPAW 19: 398-414); 1909 yılında ise, “Ein christlisches und ein manichäisches
Manuskriptfragment in türkischer Sprache aus Turfan” (SKPAW 48: 1202-1218) adlı
makaleleri yayımlar. Fredrich Wilhelm Karl Müller, 1908 yılında Uygur Türkçesi
metinlerini yayımlamak üzere Uigurica adlı bir seri başlatır ve aynı yıl serinin ilk
cildini yayımlar: Uigurica [I], 1. Die Anbetung der Magier, ein christliches Bruchstück, 2.
Die Reste des buddhistischen “Goldglanz-Sutra”, AKPAW, Berlin.
Aynı yıllarda Rusya’da Wilhelm Radloff, Uygur metinlerini yayımlamaya başlar.
Radloff, 1909 yılında, daha sonra altı seriye ulaşacak olan Alttürkische Studies adlı
çalışmasının ilkini yayımlar. Radloff yine 1909 yılında, Maniheist Uygur
metinlerinden Huastuanift’i yayımlar: Chuastuanift, das Bussgebet der Manichäer, St.
638

UYGURİSTİK ÇALIŞMALAR BAĞLAMINDA SOVYETLER DÖNEMİ

Petersburg, 1908. Radloff 1910 yılında ise, bu defa Budist Türkçe metinlerden
Tişastvustik adlı metni ve Alttürkishe Studies serisinin II. ve III. ciltlerini yayımlar.
Radloff’tan sonra A. von Le Coq, 1911 yılında Huastuanift’in Berlin’deki nüshasını
yayımlar: Chuastuanift, ein Sündenbekenntnis der manichaischen Auditores, AKPAW,
Berlin.
W. Radloff Alttürkische Studies adlı serinin 1911 yılında IV. ve V,, 1912 yılında ise son
cildi olan VI. cildini yayımlarken, aynı yıl Almanya’da Albert von Le Coq, Maniheist
Uygur metinlerini yayımlayacağı yeni bir seri başlatır: Türkische Manichaica aus
Chotscho I, AKPAW Berlin 1912. Le Coq tarafından başlatılan bu seri, 1919 yılında II ve
1922 yılında da III. ciltleriyle toplam üç cilt hâlinde çıkmış olacaktır. Le Coq bu üç
seride, Maniheist Türkçe metinlerin bir kısmını topluca yayımlamış olur.
Sergej Efimoviç Malov, Doğu Türkistan’da bulduğu Altun Yaruk’un 1687 yılında
istinsah edilmiş olan geç nüshasını, 1913 yılında W. Radloff ile birlikte Uygur
harflerine dökerek iki cilt hâlinde yayımlar: S. E. MALOV- W. RADLOFF,
Suvarrnaprabhasa (sutra zolotogo bleksa), Tekst ujgurskoj redakcii 1-2, St. Petersburg 1913.
20. yüzyılın başlarından 1917 Bolşevik İhtilaline kadarki 10-15 yıllık sürede, yine W.
Radloff önderliğinde Uygurca çalışmaların başladığı söylenebilir. Almanya merkez
olmak üzere dünyada 20. yüzyılın ilk yıllarında yayımlanmaya başlanan Eski Uygurca
metinlerin, Rusya’da 1907 yılından itibaren yine W. Radloff tarafından yayımlandığı
söylenebilir. Buna göre 1907 yılından 1917 yılına kadarki 10 yıllık dönemde Rusya’da
Uygurca metinler ile ilgili hızlı bir yayım faaliyeti gerçekleşmiştir. Bu minvalde
Radloff’un 1907 yılında kaleme aldığı 12. yüzyıla ait bir Uygurca metin üzerine yaptığı
yayım [Ein uigurischer Text aus dem XII. Jahrhundert, IIAN 6, serija 1: 377-394] ile 1909
yılına ait Maniheist Türk çevresinin en hacimli ve önemli metinlerinden olan
Huastuanift yayımı [Chuastuanift, das Buβgebet der Manichäer, St. Petersburg] ve 1911
yılında Kuan-ši-im Pusar adıyla yayımladığı dört bölümden oluşan Türk Budist
çevresine ait yayım, Uyguristik araştırmaların sadece Rusya’daki değil, aynı zamanda
dünyadaki ilk yayımlarındandır. Keza Radloff’un 1910 yılında Baron Alexander von
Staël-Holstein ile yayımladığı çalışma da Türk Budist çevresinin önemli metinlerinden
Dişastvustik üzerinedir [Tišastvustik, Ein in türkischer Sprache bearbeitetes buddhistisches
Sutra, I. Transcription und Übersetzung von W. Radloff, II. Bemerkungen zu den
Brahmiglossen des Tišastvustik-Manuscripts, St. Petersburg]. W. Radloff 1913 yılında
Sergej Efimoviç Malov ile birlikte, Uygurşinaslar arasında kısaca Altun Yaruk olarak
bilinen meşhur Türkçe Suvarnaprabhāsa’nın geç tarihli nüshasını iki cilt halinde
yayımlamışlardır [Suvarnabraphāsa (sutra zolotogo bleska), Tekst ujgurskoj redakcii
1-2, Bibliotheca Buddhica 17, Sanktpeterburg]. Radloff bu dönemde, Uygurca
metinlerin yayımı ile ilgili, tıpkı Almanya’da başlayan seriler gibi Alttürkische Studien
adlı bir seri başlatmıştır. 1909 yılında Alttürkische Studien I adıyla başlayan seri, 1912
yılında yayımlanan VI. seri ile tamamlanmıştır.
Bütün bu yayımlar, Rusya’da 20. yüzyılın sonlarında başlayan Uygurca metinlerin
yayımının 1917 Bolşevik İhtilaline kadar neredeyse tek başına W. Radloff tarafından
gerçekleştirildiğini göstermektedir. Türklük Biliminin diğer alanlara ait yayımları gibi
Uygurca metinlerin de ihtilal yıllarında kesintiye uğradığı söylenebilir. İhtilalden
sonraki on yılda herhangi bir metnin yayımlanmadığı anlaşılmaktadır. Radloff 1918
yılında vefat etmiş olsa da, onun daha önce hazırladığı Uygurca konuşma dili
materyalleri ile ilgili eseri, 1928 yılında Malov tarafından yayımlanmıştır: Uigurische
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Sprachdenkmäler, Leningrad. 1972 yılında yeniden basılan bu çalışma, Uyguristik
açısından oldukça değerlidir. Eski Uygurca denilince akla Maniheist ve Budist içerikli
metinler gelmekle birlikte, yine Budist Uygurlar tarafından yazılmış din dışı metinler
de azımsanmayacak ölçüdedir. Bu metinlerin ilk defa Radloff tarafından bir araya
getirilerek okunduğu söylenebilir. Daha sonraki yıllarda başka Uyguristler tarafından
da yayımlanan bu metinler, Radloff yayımında okunup Almanca’ya çevrilmiştir.
Radloff’un bu önemli yayımını, S. E. Malov’un 1930 ve 1932 yıllarına ait iki yayımı
takip eder: Sitāpatrā-dhārāni v ujgurskoj redakcii, Dokladiy Akademii Nauk SSSR B, 1930:
88-94; Ujgurskie rukopinsye dokumenty ekspedicii S. F. Ol’denburga, Zabiski Instituta
Vostokovedenija Akademii SSSR 1, 1932, Leningrad: 129-149.
S. E. Malov, içinde Uygur alfabesiyle yazılmış metinlerin de yer aldığı Eski Türk Yazı
Anıtları’nı 1951 yılında yayımlar: Pamyatniki Drevnetyurkskoy Pismennosti, Tekstı i
İssledovaniya, Akademiya Nauk SSSR- İnstitut yazıkoznaniya), Moskova-Leningrad,
1951. Malov’un bu önemli çalışması, Türk runik harfli yazıtlardan, Uygur harfli
metinlerden, Arap harfli metinlerden ve sözlükten oluşmaktadır.
Rusya’da Eski Uygurca metinler üzerine araştırmalar 1960’lı yıllarda A. Şçerbak, V.
Dimitrieva ve kısmen V. M. Nasilov ile devam etmiştir. A. Şçerbak’ın 1961 yılında
kaleme aldığı Gramatiçeskij oçerk jazıka tjurskich tekstov X-XIII vv. iz Vostoçnogo
Turkestana, Moskva / Leningrad adlı eser, Eski Uygurca metinlerin de dil özellikleri
bakımından değerlendirildiği önemli çalışmalardan biridir. Öte yandan Dmitrieva,
daha önce 1909 yılında Radloff tarafından yayımlanan Huastuanift adlı Maniheist
metni, 1963 yılında Malov’un anısına çıkarılan çalışmada tekrar ele alarak Rusça
çevirisi ile birlikte yayımlamıştır: Chuastuanift, Vvedenie, tekst, perevod, Tjurkologiçeskie
Issledovanija 1963: 214-232.
1970 yılından sonra Rusya’daki Uyguristik çalışmalara Lilija Jusufžanovna Tuguševa
dâhil olur ve bu tarihten Sovyetlerin dağıldığı yıllara kadar eski Uygurca çalışmalar
onun yaptığı yayımlar ile yönlenir. Tuguševa’nın Uyguristik ile ilgili çalışmaları
çeşitlilik gösterir. Onun çalışmaları, eski Uygur şiiri, metin yayımları ve gramer
çalışmaları olarak gruplandırılabilir:
Tuguševa’nın bu alandaki ilk yayımı, Eski Uygur şiiri ile ilgilidir. Sovetskaja
Tjurkologija’da 1970 yılında yayımladığı Drevneujgurskaja poezija adlı makale (ST 1970,
4: 101-107), Tuguševa’nın ilk yayımıdır. Tuguševa Eski Uygur şiiri ile ilgili ayrıca 1973
yılında Poetičeskie pamjatniki drevnich ujgurov (Tjurkologičeskij Sbornik 1972: 235-253)
adlı yazısını yayımlar. Tuguševa’nın, 1975 yılında Leningrad’daki elyazması ve
dokümanları ele aldığı yazısını Dva ujgurskich dokumenta iz rukopisnogo sobranija
Leningradskogo otledenija Instituta vostokovedenija Akademii Nauk SSSR adıyla yayımlar.
Tuguševa ayrıca eski Uygurca metinleri yapısal olarak da incelemiştir.
Tuguševa, Rusya’da bulunan Uygurca yazmaları da yayımlamıştır. Bu anlamda 1971
yılında yayımladığı Three Letters of Uighur Princes (AOH 24: 173-187) adlı yayım,
Tuguševa’nın Leningrad’daki Doğu Bilimleri Enstitüsünde bulunan koleksiyona ait
fragmanlarla ilgilidir. Tuguševa’nın Eski Uygurcaya dair en önemli yayımlarından
biri, kuşkusuz Hsüen-Tsang Biyografisi’nin Leningrad’da bulunan fragmanlarıyla ilgili
olanıdır: Ujgurskaja versija biografii Sjuan’-Czana (fragmenty iz gl. X), Pis’mennye
Pamjatniki Vostoka 1971, 1974: 253-296. Eski Uygur Türkçesinin klasik döneme ait en
önemli metinlerinden olan ve 10. yüzyılda meşhur Uygur mütercimlerinden Şiŋko Şeli
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Tutung tarafından çevrildiği tahmin edilen Hsüen-Tsang Biyografisi’nin Leningrad’da
bulunan 10. bölüme ait kısmının bu yayımı, metnin başka koleksiyonlarda bulunan
nüshalarıyla bir araya getirilerek tamamlanması bakımından önemlidir. 1974 yılında
makale halinde yayımlanan metin, 1981 yılında müstakil kitap olarak yayımlanmıştır:
Fragmenty ujgurskoj versii biografii Sjuanczana, Moskva. Daha sobra Tuguševa, SSCB’de
bulunan Eski Uygurca iki kolofonu da 1978 yılında yayımlamıştır: Dva kolofona iz
sobronija drevneujgurskich rukopisej (Tjurkologisčeskij Sbornik 1975, 1978: 252-261).
Tuguševa yine Uygur metinlerinin yayımı ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bunlardan
biri, Pis’mennye Pamjatniki Vostoka’da yayımladığı Nekotorie depolnenija k čteniju
drevneujgurskich delovych dokumentov (1984: 240-246) adlı makaledir. Bu yazı, Eski
Uygurca meslek dokümanlarının okunuşu ile ilgilidir. Keza Tuguševa’nın 1981 yılında
yayımladığı O strüktüre drevneujgurskich tekstov (Tjurkologičeskij Sbornik 1977, 1981:
265-284) adlı makale eski Uygurca çalışmalar için oldukça önemlidir. Zira Tuguševa
bu makalesinde Eski Uygurca metinlerin yapısal özellikleri hakkında
değerlendirmelerde bulunmuştur.
Sonuç
19. yüzyılın sonlarında bütün dünyada başlayan Türk dili araştırmalarının Rusya’da
da aynı hızla başladığı, bunda, Rusya’da olduğu kadar dünyada da Türkolojinin
kurucuları arasında gösterilebilecek W. Radloff’un öncülük ettiği söylenebilir. Bu
çerçevede eski Uygurca metinlerin dahil olduğu Türk dili alanı ile ilgili ilk yayımlar
Radloff tarafından gerçekleştirilmiştir. Radloff’un yukarıda ifade edilen yayımları
arasında, daha sonra Malov tarafından yayıma hazırlanmış olan Uigurische
Sprachdenkmäler adlı çalışmanın Uyguristik ile ilgili çalışmalarda özel bir yeri vardır.
Rusya’daki Uygurca çalışmalar, 1960’lı yıllarda A. Şçerbak, V. Dimitrieva ve kısmen
V. M. Nasilov tarafından devam ettirilmiştir.
Rusya’daki Uygurca çalışmalar, 1970’li yıllarda L. S. Tuguševa ile temsil edilmiştir.
Hatta SSCB’nin dağıldığı 1989 yılına kadar Rusya’daki Uygurca çalışmaların sadece
Tuguševa tarafından yapıldığı söylenebilir. Tuguševa’nın yukarıda bahsedilen birçok
yayımı içerisinde Eski Uygurcanın en hacimli metinlerinden Hsüen-Tsang Biyografisi
adlı yayımın özel bir yeri vardır.
Leningrad, Eski Uygurca yazmaların saklandığı merkezlerden biri olmasına karşılık,
Rus Türkolojisi bu metinlerin ait olduğu döneme pek yoğunlaşmamıştır. Dünyadaki
diğer ülkelerde de Eski Türkçe çalışmalar 1940-1960 yılları arasında azalmış olmakla
birlikte, 1960’lı yıllardan sonra tekrar arttığı görülmektedir. Hâlbuki Rusya’da Radloff
ve Malov ile başlayan çalışmalar, tekrar eski seviyesine gelememiştir. Rus
Türkolojisinin 1917 ihtilalinden sonra siyasî konjonktüre uygun bir çizgi takip ettiği
söylenebilir. Buna göre kendi sınırları içerisinde yaşayan Türk topluluklarının
alfabeleri üzerinde durmak, okullarda okutulacak ders kitaplarını hazırlamak, onların
gramer ve sözlüklerini hazırlamak, Türkler arasında derlemeler yapmak ve bütün bu
çalışmaları ülkenin siyasî ve kültürel politikaları doğrultusunda değerlendirmek, Rus
Türkolojisinin en belirgin görevi olmuştur. Zira Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri
Birliğinde ana dili Türkçe olanlar, Slav dillerini konuşanlardan sonra ikinci sırada
gelmektedir. Bu bağlamda Çarlık Rusyasından sonraki ihtilalin “Sovyet Türkolojisine
yeni görevler yüklediği” (Kononov 1989: 113) rahatlıkla ifade edilebilir.
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Rus Türkolojisinde eski Uygurca çalışmaların 1917 ihtilalinden sonra zayıflamasının
sebeplerinden biri de, Rusya’daki Türkologların “…tarihî gramer araştırmalarının
sonuçlarından faydalanmağı çok ihmal etmiş” olmasıdır. Bu durum “belki de ülkelerinde
politik gayelerle ortaya atılmış dil teorilerinin hâlâ hâkim bulunmasından ileri geliyor”
olabilir. Rus Türkologlar “Eski Türkçeyi ve öbür tarihî Türk yazı dillerini ölü ve bugünkü
Türk lehçelerinden tamamiyle farklı birer dil olarak kabul ediyor, Eski Türkçe ile yaşıyan
lehçeler arasında herhangi bir irtibat kurmayı pek düşünmüyorlar.” (Tekin 1988: 380). Bu
bağlamda Rus Türkolojisi 1917 ihtilalinden sonra sınırları dâhilindeki Türk
topluluklarının dilleri ile ilgilenmiş, buna karşılık Eski Uygurca metinlerin yayımı,
gramer özellikleri ve söz varlığı gibi çalışmalara pek yönelmemiştir.
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1917–1921 YILLARI GÜRCİSTAN'DA
BORÇALI TÜRKLERİNİN OKULLAŞMA FAALİYETLERİ
GÜ LNARA GOCAEVA ME MMEDOV A *

1. 1917 Ekim İhtilalı Sonrası Gürcistan'da Eğitim-Öğretim Politikaları
1917 yılı Rus Bolşevik ihtilalının getirdiği “milletlerin kendi kaderlerini
kendilerinin tayini” ilkesinden yararlanılarak, Güney Kafkas ülkeleri olan
Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı ve Ermenistan'ı kapsamakla Güney Kafkas Federatif
(koşma) Hükümeti ismiyle birleşik bir devlet oluşturulmuş. 1918 yılı 26 Mayıs
günü Tiflis'te Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti adıyla bağımsız bir devlet
kurulmuştu. Şimdiki bağımsız Gürcistan, kendisini 1918–1921 Gürcistan
Demokratik Cumhuriyeti'nin varisi saymaktadır, onun anayasasını günümüz
anayasasının temeline almaktadır.
Gürcistan'da demokratik (halk) cumhuriyetin var olduğu 26 Mayıs 1918 – 25 Şubat
1921 tarihleri arasında Tiflis, Borçalı ve Ahıska Türkleri için teşkil olunan
okullarda eğitim-öğretim süreci Türkçe yürütülmüş, Türk dili ana ders statüsünü
kazanmıştı.
Demokratik Gürcistan'da milli azınlıkların dillerine hassaslıkla yanaşılmıştı.
Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Anayasası'nda tüm tiplerden ve
basamaklardan olan okullarda eğitim-öğretimin laik (dünyevi) olduğu
kanıtlanmıştı ve anayasanın “Milli Azınlıkların Hukukları” faslında: “Milli
azınlıkların okulunda öğretim çocuğun konuştuğu dilde gerçekleştirilir”
yazılmıştır (Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti 1990, s 480–481).
Gürcistan'da eğitimin millileştirilmesi, zorunlu
gerçekleştirilmesi yönünde faaliyet hızlanmıştı.

eğitim-öğretim

tasarımının

Türk okullarının millileştirilmesi özelinde Rusça “Gruziya” (Gürcistan) gazetesi:
“Müslümanları Rus okulu az etkilemiştir, onlara sadece olarak kendilerine plan
belirlemek ve kendi okullarının millileştirilmesine yok, anadilinde yeni okul
yapılanmasına başlamak gerekir. Bu, artık bozulmuşu yeniden onarmaktan daha
kolaydır” (GMK Arşivi 1918-a, s 3).
Okulların tam millileştirilmesi için iki koşul öne sürülmüştü: birincisi, hazırlıklı
muallim (öğretmen) kadrolarının ve ikincisi, yeterli kadar şakirt (öğrenci)
kontenjanının varoluşu. Öncelikle de, temel talep, öğretmenlerin iptidai
mekteplerde (ilkokullarda) yöntemsel olarak ders demeyi becermeleriydi.
*

Doç.Dr., Ardahan Üniversitesi, Türkiye.

643

GÜLNARA GOCAEVA MEMMEDOVA

1918 yılı güzüne ait Gürcistan Halk Maarifi Bakanlığı raporundan: “Ülkede gayriGürcülerin 120 okulu var ve bunlar mensup olduğu milletlere göre Yunanların 52,
Rusların 22, Ermenilerin 16, Türklerin 12, Osetinlerin 10, Almanların 8 okulu
şeklinde paylaşılır” (GMT Arşivi 1935/54, s 27). Elbette, Türkler üçün 12 okul
onların genel nüfus sayısı mukabilinde az demek idi.
1918 yılı Aralık ayında Gürcistan Parlamentosu maarif komisyonunda bildirilmişti:
“Ülke arazisinde toplam 15 Türk okulu mevcuttur ve bunun da yalnızca 10-u
faaliyettedir” (GMT Arşivi 1836/244, s 38). 1919 yılı Mayıs ayında Gürcistan Halk
Maarifi Bakanlığı böyle bir rapor sunmuştu: “Gürcistan arazisindeki Türklerin
genel nüfus sayısı yaklaşık 150.000 kişidir ve bu gün onların 21 okulu mevcuttur.
Bunlardan şimdi yalnızca dokuzu faaliyettedir, bu okulların yedisi Borçalı
kazasında, biri Tiflis'te ve biri de Telav kazasındadır. Kalan 12 okul Ahıska,
Ahılkelek kazalarındadır, fakat hiç birisinde dersler devam etmiyor, bir kısmında
Ermeni–Gürcü muharebesi dolayısıyla, bir kısmında da münasip muallimler
olmadığı nedeniyle” (GMT Arşivi 1935/767, s 1).
2. 1918–1921 Yılları Gürcistan'da Bağımsız Cumhuriyet Döneminde Türk
Okulları
Bu aralar Gürcistan'da 87 yeni okul açılması, Borçalı, Ahıska, Ahılkelek
sancaklarında mevcut okulların yenilenmesi ön görülmüştü.
Tiflis şehrinde milli azınlıklar olan Rusların, Ermenilerin, Türklerin, Yunanların 47
mektebi vardı. Bunun yalnızca ikisi Türk okulu idi.
Kazalarda ise başka manzara gözlemlenmişti. Milli azınlıkların kasaba ve köy
yerleşimlerindeki okullarının ağı aşağıdaki çizelgede yansımaktadır:
Kazalar

Türk Rus Yunan Ermeni Toplam

Tiflis
5
Ahılkelek –
Ahıska
4
Borçalı
16
Sığınak
4

14
1
–
–
7

4
–
–
31
–

1
1
4
3
2

24
2
8
50
13

Toplam

22

35

11

97

29

Görüldüğü üzere, Gürcistan'da Türk okullarının ekseri, yani 31 okuldan 29-u (%
93,5) köylerde idi. Borçalı sancağında 50 okulun 16-sında (% 32) eğitim-öğretim
Türkçe yürütülmüştü.
1920–1921 öğretim yılında Gürcistan'da Türklerin 31 aşağı düzey ilkokulu var idi
ve Türk okullarının 2-si Tiflis şehrinde, 16-sı Borçalı kazasında, 5-i Tiflis kazasında,
4-ü Sığınak kazasında, 4-ü Ahıska kazasında idi (GMT Arşivi 1935/934, s 1).
Demek ki, Türk okullarının yaklaşık yarısı Borçalı kazasında, kalan yarısı ise diğer
arazilerde yerleşmişti.
Bu dönemde Gürcistan'da Türklerin eğitiminin tek tipi iptidai halk mektebi, en çok
yaygın aşaması aşağı düzey ilkokullar idi.
2.1. Tiflis'te Türk okulları
Bu dönemde Tiflis'te yaklaşık 8 bin Türk ikamet etmişti ve onların çocuklarına üç
okul hizmet göstermişti:
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Okullar

Şube Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Harpuh
İkisınıflı
Vere

4
5
2

255
75
59

13
5
3

Demeli, şehirdeki üç Türk okulunda toplamda 389 öğrenci öğretim görmüştü ve
onların eğitim-öğretimiyle 21 öğretmen uğraşmıştı.
1919 Aralık ayında Gürcistan Müslümanları Milli Şurası'nın tavsiyesi ve kent
konseyinin kararıyla ikisınıflı okula Nizami Genceli'nin, Harpuh okuluna Sadi
Şirazi'nin, Vere okuluna Mirza Alekper Sabir'in adları verilmişti.
Tiflis Türk ikisınıflı okulu 1847 yılında açılmış olan “Aliye” ve “Ömeriye”
mektepleri bazında teşkil edilmişti. Okul, Şeytanpazar mahallesinde yerleşmişti.
Buraya Türk Meydanı veya Tatar Meydanı derlerdi, mahalleler Kale, Kabristanlık,
Dere, Cırdahan adlanırdı. Okulda 5 şube var idi, öğrenci kontenjanı 73 erkek
çocuğu kapsamıştı. Öğretmenler Ali Mirza Nerimanzade, Ebül Ahund Mövlazade,
Mirza Ali Rıza Efendiev, Tamara Bahtadze, Selman Hüseyinov idiler (GMT Arşivi
1935/92, s 8). Okulun müdürü 1919 Eylülüne kadar Kemal Süphankulov, sonra Ali
Mirza Nerimanzade, Abbas Ali Kâzımov, 1920 Ekiminden Ebül Ahund Mövlazade
olmuştu.
Harpuh'taki okul Tiflis'in Türk okullarından öğrenci kontenjanı açısından en
kalabalığı idi. Bu okulun Azerbaycan Türkleri ve Kazan Tatarları için ayrı ayrılıkta
bölmeleri var idi, her bölme dörder şubeden ibaretiydi. Ocak 1920 verilerine göre,
okulda 255 öğrenci (108 erkek, 147 kız) okumuştu. Burada dersleri Mirza Hüseyin
Hesenzade, Tehmas Kulubeyov, Tutu Ağababaeva, Nise Rehimova, Firuze
İsmailova,
Kemale
Süphankulova,
Zümrüt
Memmedova,
Meryem
Şahmemmedova, Gevher Kuçaeva, Sona Hesenova, Fahrende İsmailova ve başka
öğretmenler üstlenmişlerdi.
Şehrin Vere mahallesinde 1919'da teşkil edilmiş okulda 59 öğrenci (36 erkek, 23
kız) öğretim almıştı. Burada Ziyafet Mirzaeva, Aliye Kaçar, Menzer Mursakulova,
Bedriye Caferova öğretmenlik yapmışlardı.
Şehirdeki okullarımız tedrisin nitel düzeyi bakımından köylerdeki okullarla
kıyaslamada daha iyi durumdaydı.
2.2. Borçalı kazasında Türk okulları
Gürcistan'ın güneyindeki Borçalı kazasında Türk nüfusu daha çok, toplu ortamda
meskûn idi ve onlar Karapapak Türkleri olarak biliniyordu. Türk okulları da daha
çok bu bölgede idi.
Borçalı bölgesinde teşkil tarihi açısından birincil okul 1877 yılında açılmış
Kızılhacılı köyündeki mekteptir. 1900'de Sarvan, 1901'de Arıklı, 1903'te Sadaklı,
1910'da Görarhı köylerinde okullar açılmıştı (Mert 2004, ss 233–250; http://edergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/1020001480/1020001476).
Bolşevik ihtilalına müteakip Gürcistan'ın bağımsızlık kazandığı dönemde Türk
ahali arasında da okullaşmaya eğilim güçlenmişti. Köylerde okullaşma
meseleleriyle ilgili toplantılar düzenlenmiş, gerekli hükümler kabul edilmişti.
Örneğin: “Biz, Tiflis vilayeti Borçalı kazası Kepenekçi köyünün aşağıda imzaları
bulunan sakinleri Gürcistan Cumhuriyeti Müslüman mektepleri gözlemcisi sayın
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Alizade'nin katılımıyla toplanarak, köyümüzde tümlükle tahsilin uygulanmasının
gerekliliği meselesini müzakere edip ağızbirliğiyle karara bağladık: Müslüman
mektepleri gözlemcisinden, köyümüzde eğitim-öğretimin uygulanması hususunda
ilgili kurumlar önünde mesele kaldırması talebinde bulunulsun. Köyümüzde her
iki cinsten olan 7–12 yaş arası çocuklar tahsile yöneltilsinler. Eğer köylülerimizden
kimse ortak kararımıza tabi olmazsa, çocuklarını mektebe göndermezse, ilk kez 25
manat, ikinci kez 50 manat, üçüncü kez 100 manat para cezasına tabi tutulsun;
üçüncü defadan sonra da karara tabi olmazsa, yönetim organlarında onun tabi
olmaya mecbur edilmesi veya onun köyümüzden ihraç edilmesi talebiyle mesele
kaldırılsın. Ceza paraları okulun masraflarına yöneltilsin” (GMT Arşivi 2019/43, ss
73–74).
Bu hükmün altında 198 imza vardır. Ve görüldüğü gibi, yerli sakinler çocuklarını
okula bırakmayan hemşerilerini köyden uzaklaştırmaya dahi hazır idiler.
1919–1920 öğretim yılında Borçalı kazasında 13 Türk okulu faaliyet göstermişti:
Kızılhacılı, Sarvan, Arıklı, Sadaklı, Tecis, Bolnis-Kepenekçi, Kaçağan, Saraçlı, Aşağı
Saral, Fahralı, Darbaz, Kürtler, Kosalı. Bunlardan ilk beşi Bolşevik ihtilalı öncesi
Çarlık Rusya'sı devrinde, kalan sekizi ise yeni açılmıştı. Sarvan'da 42, Kızılhacılı'da
33, Saraçlı'da 32, Arıklı'da 29, Bolnis-Kepenekçi'de 22, Fahralı'da 14, Aşağı Saral'da
8 öğrenci okula celp olunmuştu. Kızların okula eğilimi zayıf idi; Kızılhacılı'da 10,
Sarvan'da 5, Saraçlı'da 4 kız çocuğu okula devam etmişti. Arıklı, Bolnis-Kepenekçi,
Fahralı, Aşağı Saral okullarında kız öğrenciler yok idi (GMT Arşivi 1935/745, ss 52–
55).
Tedris davam ettikçe yerleşim yerlerinde yeni okullar teşkil edilmişti. Borçalı kaza
yerel (zemstvo) meclisinin 1920 Mart, Nisan aylarında Gürcistan Halk Maarifi
Bakanlığı'na sunduğu rapordan, kazada milli azınlıkların var olan 50 okulunun 31inin Yunan, 16-sının Türk okulları olduğu aydınlığa kavuşuyor.
Kazadaki 16 Türk okulu öğrenci kontenjanı sıralamasıyla şunlar idiler:
Okullar
Sarvan (erkek)
Kızılhacılı
Saraçlı
Arıklı
Görarhı
Bolnis-Kepenekçi
Fahralı
Kaçağan
Kızılkilse
Kosalı
Kürtler
Darbaz
Sadaklı
Tecis
Aşağı Saral
Sarvan (kız)

Öğrenci Sayısı
37
35
31
29
23
22
22
21
20
20
19
18
16
16
8
5

Bölgenin Zalka ilçesinde iki Türk okulu açılmıştı: Ercivan-Sarvan (öğretmen
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Hüseyin Minasazov) ve Tecis (öğretmen Ziyad Şerifov).
Türk öğretmenlerin sayısı, okulların sayısına mukabil idi, yani her okulda birer
öğretmen çalışmıştı.
Bina açısından Sarvan ve Kızılhacılı okullarının durumu nispeten makbul idi.
Sarvan okulunun binası iki büyük ve iki küçük odadan, bir mutfaktan, bir
bodrumdan ibaret idi. Kızılhacılı okulu üç odadan ibaret özel binada yerleşmişti.
2.3. Ahıska kazasında Türk okulları
Gürcistan'ın güneybatısındaki Ahıska kazasında on binlerle Türk meskûn idi.
1920 yılı Ağustos ayında kaza yerel meclisinin kurultayında eski okulların onarımı,
o sıradan Ude ve Azgur köylerinde okullar açılması özelinde karar kabul edilmişti.
Azgur okulu önceler de faaliyet göstermişti. “Marifet ve rahetin kapısı ancak
matbaa, matbuattır, maarif-i milliyedir” (Nemanzade 1992, ss 40, 83) akideli
maarifçi Ömer Faik Nemanzade uzun yıllar boyu burada öğretmenlik yapmıştı. O,
1917–1918 yıllarına ima ederek yazmıştı: “Ahıska'da muallimlik eder ve içtimai
işlerle meşgul olurdum” (Kurbanov 1991, s 112). Azgur okulu 1920 Şubatından 70
öğrenci ile faaliyete devam etmişti. Burada Türk dili dersini Abnur Kadir oğlu
demişti (GMT Arşivi 1935/773, s 97).
2.4. Diğer bölgelerde Türk okulları
Tiflis şehrinin ve Borçalı, Ahıska kazalarının yanı sıra Tiflis kazası Karayazı
nahiyesinde (livasında), Kahet bölgesi Sığınak kazasının Karaçöp obasında, Telav
kazasının Kabal köyünde, Msheta, Kaspi yörelerinde de Türkler meskûn idiler.
Karayazı'da okullaşma nispeten daha iyi teşkil olunmuştu. Nahiyenin Türk
köylerinin ekserinde okullar açılmıştı.
Nahiyede 5 Türk okulu faaliyette idi:
Okullar
Aktekle
Karatepe
Kosalı
Soğanlık
Muğanlı

Öğrenci sayısı
56
34
35
40
24

Nahiyenin Türk okullarına 189 öğrenci toplanmıştı.
Karaçöp bölgesindeki Yormuğanlı okulunda 1920 yılı Ekim ayında derslere
başlanmıştı. Okula 40 öğrenci (tümü erkek) celp edilmişti (GMT Arşivi 1935/745, s
173). Okulun müdür-öğretmeni Tiflisli Alekper Memmedelizade idi.
Telav kazasında 1886 yılında açılmış Karaçala iptidai mektebinde 1919–1921
yıllarında 46 öğrenci okumuştu. Okulda Türk dilini yerli sakin Abdül Manaf
Sofuev, Gürcü dilini Vere Maçaraşvili tedris etmişlerdi (GMT Arşivi 1935/92, s 7).
Acara bölgesinin merkezi Batum şehrinde de Türk okulu olmuştu. Ezellerden
Batum'da Orta Cami, Aziziye mescitleri bünyesinde İslam dini mekteplerinin var
olduğu, 20. yüzyıl başlarında burada Türkçe derslerini Kuran'ı Gürcüceye tercüme
ederek yaymış yazar, gazeteci, Sancakbeyzadeler neslinden Memed Bey
Abaşidze'nin tedris ettiği önemli olgulardır (Memmedov 2000, s 104). Batum Türk
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okulu 1918'den ilkokul olarak faaliyetine devam etmişti.
3. 1918–1921 Yılları Gürcistan Okullarında Türk Dilinin Öğretimi
1918–1921 Gürcistan bağımsız cumhuriyetinde demokratik ilkeler ekseninde ulusal
ve bölgesel özelliklerle ilgili olarak Türkçe eğitim-öğretim sürdürmüş okulların
müfredatında Türk dili ana ders statüsüne sahip olmuştu. Gürcistan'ın tüm Türk
dilli ilkokullarında Türk dili dersleri okutulmuştu.
Köylerdeki aşağı düzey ilkokullarda daha çok ders Türk diline (her sınıfta 8'er
saat) ve devlet dili olan Gürcü diline (her sınıfta 6'şar saat) ayrılmıştı (GPBE Arşivi
1919, s 39).
Tiflis Türk yüksek düzey ilkokulunun öğretim planında haftalık saatler
paylaşımında A ve B sınıflarında 4'er saat Türk dili, 4'er saat de Gürcü dili
derslerine verilmişti (GMT Arşivi 1935/745, s 141).
Tiflis Türk aşağı düzey ilkokulunun öğretim planında 1. sınıfta Rus dili dersinden
1 saat, 2. sınıfta Hesap dersinden 1 saat azaltılması ve haftalık ders yükünün
artırılması hesabına her sınıfta Türk dili dersine 4'er saat eklenmişti (GPBE Arşivi
1920, s 72).
Gürcistan'ın Türk okullarında zorunlu milli ders hesap olunan Türk dili ve
edebiyatı üzere programların hazırlanmasında Gürcistan Müslümanları Milli
Şurası maarif komisyonu, kaza maarif şubeleri, Türk okulları gözlemcisi Mirza
Rıza Alizade, deneyimli öğretmenler katkıda bulunmuşlardı.
Mart 1920'de Aşağı Borçalı muallimleri kurultayında güncel meselelerden biri gibi
Gürcistan'ın Türk okullarında öğretim programlarının bölgesel koşullara
uygunlaştırılması gerekliliği özenle vurgulanmıştı (GMT Arşivi 2044/1, s 58).
Bölgesel koşullara uyarlama denince belirli derslerin öğretimi sürecinde Türklerin
yoğun bulundukları Borçalı ilinin doğasının, coğrafi, ekonomik konumunun
öğretilmesi ön görülmüştü.
Türkçe derslerinde Bakü'de ve Tiflis'te yayınlanan ders kitaplarından, ders
araçlarından yararlanılmıştı.
Söz konusu dönemde Borçalı Kurtlar köyü okulunun öğrencisi olmuş, eğitim
teşkilatçısı Hesen Hayırzade'nin anılarından: “Burada Firdevsi'nin, Hakani'nin,
Nizami'nin, Fuzuli'nin ve başka şair-ediplerin eserlerini, Köroğlu, Leyli ve
Mecnun, Asli ve Kerem, Tahir Mirza, Rüstem Zal hakkındaki romantik destanları
okumuştum. Kuran'ı, Şeriat kitaplarını da serbest okuyabilirdim” (Hayırzade 1981,
s 3).
Tiflis'te Hayriye Cemiyeti başkanı Mahmudpaşa Zeynalov önderliğinde gençler
için Türk dili kıraat günleri, Borçalı Kızılhacılı köyünde okul müdürü Hesen
Kapalov önderliğinde yaşlılar için Türk dili akşam kursları da teşkil edilmişti
(GMT Arşivi 1933/72, s 13) (GMK Arşivi 1918-a, s 4).
Söz konusu dönemde Gürcistan'da Türk dili muallimleri (öğretmenleri) şunlar
olmuşlar (GMT Arşivi 1935/745, s 40; 1935/773, s 97; 1935/775, ss 25–26; 1935/767, ss
66–74):
Abdullah Mehemmedzade (Batum), Abdül Manaf Sofuev (Karaçala), Abnur
Kadir
oğlu
(Azgur),
Alasker
Seyfullahzade
(Kaçağan),
Alekper
Memmedelizade (Kosalı, Yor Muğanlı), Ali Alizade (Bolnis-Kepenekçi), Ali
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Mirza Nerimanzade (Tiflis), Barbara Saveleva (Sertçala Muğanlı), Ebül Ahund
Mövlazade (Tiflis), Hasan Kapalov (Kızılhacılı), Hüseyin Efendiev (Arıklı),
Hüseyin Minasazov (Ercivan Sarvan), İlyas Guguşov (Tiflis), İsmail Ahundov
(Kurtlar), İsmail Alizade (Kızılkilse), Kasım Bayramov (Aşağı Saral), Kâzım
Ahundov (Saral), Kerim İsmailov (Bolnis Kepenekçi), Mehemmed Karanizade
(Aktekle), Meleyke Hanahmedova (Sadaklı), Memed Bey Abaşidze
Sancakbeyzade (Batum), Menzer Mursakulova (Tiflis), Mirza Hüseyin
Hesenzade (Tiflis), Nigâr Hesenova (Soğanlık), Rüstem Gülmemmedov
(Karatepe), Rüstem Şerifov (Sarvan, Görarhı), Selman Hüseyinzade (Kosalı),
Seyfullah Alizade (Bolnis Kepenekçi), Sireceddin Efendiev (Arıklı), Yunus
Efendi Memmedzade (Saraçlı), Ziyad Şerifov (Tecis), Ziyaeddin Efendiev
(Saral)
İsimleri geçen öğretmenleri gayretlerinden, girişimlerinden dolayı minnettarlıkla
anmak borcumuzdur.
Sonuç


Bolşevik ihtilalının olumlu etkisiyle bağımsızlığına kavuşan Gürcistan
Demokratik Cumhuriyeti'nde nüfus sayısı itibarıyla özel statüye sahip
yerli Türklerin (Tiflis, Borçalı-Karapapak ve Ahıska Türklerinin)
okullaşma
faaliyetlerinde
millileşme
ekseninde
gelişim
gözlemlenmektedir.



1918–1921 yılları Gürcistan Demokratik (Halk) Cumhuriyeti'nde zorunlu
eğitim-öğretimin uygulanmasına başlanması vesilesiyle Türk dilli
okulların nicel ağı genişlenmişti.



Anadilinde öğretime geçilmesi vesilesiyle Türklerin yoğun bulundukları
Tiflis'te, Borçalı kazasında, Ahıska kazasında, Karayazı nahiyesinde,
Sığınak, Telav bölgelerinde Türk dilli ilkokullarda eğitim-öğretim Türkçe
gerçekleştirilmişti.



Demokratik
düzen
çerçevesinde
eğitim
millilik
zemininde
kurulduğundan dolayı Gürcistan'daki Türkler de anadilinde öğrenim
görmüşlerdi. Türk dilli okullarda Türk diline anadili dersi gibi temel ders
statüsü verilmişti.



Türk okullarında Azerbaycan Türkçesi, edebiyatı ayrıntılı öğretilmişti.



Türk okullarında Türk dilinin, ayrıca edebiyatın, tarihin, coğrafyanın,
şeriatın, diğer derslerin öğretimi Gürcistan Müslümanları Milli
Kurulu'nun rızasıyla düzenlenen öğretim programları temelinde
gerçekleştirilmişti.
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BATI MOĞOLİSTAN’DA RUS TÜRKOLOJİ GELENEĞİ:
TUVACA DERS KİTAPLARI TEMELİNDE YAPILAN BİR
DEĞERLENDİRME

İ BR AH İM A HME T AYDEM İR *

0. Giriş
1917 Ekim Devrimi’nden sonraki süreç, Türkoloji için yeni bir dönem olmuştur. Bu
dönemde modern Türk dilleri için alfabeler oluşturulması, modern dilbilim
temelinde gramer ve sözlüklerin yazılması, dil öğretiminde yeni metot ve ilkelerin
uygulanması gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Böylece Rus
Türkolojisinde, Türk dillerinin araştırılmasında olduğu kadar, bu dillerin anadili
olarak öğretiminde de önemli bir gelenek oluşmuştur.
Bu makalede, Rus Türkoloji geleneğinin Batı Moğolistan’daki yansımaları konu
edilmektedir. Bu çerçevede Moğolistan’ın Bayan Ölgiy ili, Tsengel ilçesindeki Tuva
İlkokulunda kullanılan Tuvaca ders kitapları terminoloji, ders içerikleri ve kültürel
arka plan açısından ele alınıp değerlendirilecektir.
Tuva İlkolundaki ders kitapları, Rusya Federasyonu’na bağlı Tuva Özerk
Cumhuriyeti’nde hazırlatılıp getirtilmektedir. Tsengel Tuvalarının okuma-yazma
becerileri kazanmalarına ve standart yazı dilini öğrenmelerine büyük katkı sağlayan
bu kitapların ve ders malzemelerinin Rusya’daki Türkoloji geleneğinin ve dil
öğretim metotlarının izlerini taşıdığı muhakkaktır. Ancak ders kitaplarının
Moğolistan’da hazırlanmamış olması, beraberinde büyük zorluklar da getirmektedir.
En büyük sorun, kitaplardaki Rusça kelime, kavram ve terimlerdir. Örneğin ders
kitaplarında okul için škola kelimesi varken, Tsengel Tuvaları bunun için Moğolca
surguul kelimesini kullanmaktadır. Aynı şekilde ders içerikleri de önemli bir problem
teşkil etmektedir; örneğin ders konularında sık sık Noel Baba’nın konu edilmesi
Budist Tsengel Tuvaları için fazla bir anlam taşımamaktadır. Bu yazı bağlamında,
gerek terminolojideki bu farklar gerekse ders içeriklerinden kaynaklı sorunlar
detaylıca ele alınacak ve bu sorunların, Tuvacanın anadili olarak öğretilmesine olası
etkileri tartışılacaktır.

*

Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.
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1. Moğolistan Tuvaları
Bugün Tuvalar, Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti dışında
Moğolistan ve Çin'de de varlıklarını sürdüren Türk dilli bir halktır (Taube, 1996, s.
213). Tuva Özerk Cumhuriyeti’nin nüfusu, 2010 nüfus sayımına göre 307.930’dur ve
bunun % 82’sini Tuvalar oluşturmaktadır (Akıncı & Dok, 2013, s. 73). Moğolistan
Tuvalarının 2010 verilerine göre toplam nüfusu 5.169 iken, bu sayı 2015 verilerine
göre 4038’e kadar düşmüştür (NSOM 2016, s. 36). Moğolistan’da yaşayan diğer bir
Tuva grubu da Duhalardır (Tsaatan) ve sayıları 500 civarındadır (Ragagnin, 2016, s.
103). Çin’deki Tuvaların (Jungar Tuvaları) sayısı ise yaklaşık 2.300’dür (Akıncı &
Dok, 2013, s. 73).
Moğolistan Tuvaları yoğun olarak Bayan Ölgiy ilinin Tsengel ilçesi ile Merkez ilçesi
Ölgiy’de, Hövsgöl ilinin Tsagaan Nuur ilçesinde ve Hovd ilinin Buyant ilçesinde
yaşamaktadır. 1960’lı yıllarda Tsengelde yaşayan Tuvaların sayısı yaklaşık 2.400
iken, bu sayı, 1970’li yıllarda yaşanan göçler yüzünden 1980’li yıllarda 1.300’e kadar
düşmüştür (Taube, 1987, s. 100). Bu sayı, 2014 verilerine göre yaklaşık 1370’tir
(MOTUV-DER). Bölgede Tuvaların en yoğun olarak yaşadığı Bayan Ölgiy’in toplam
nüfusu, 2010 istatistiklerine göre 88.056 iken, bu sayı 2015 verilerine göre 100.189’dur
(NSOM 2016, s. 27). Bayan Ölgiy’de nüfusun % 76’ya yakın bir oranını Kazaklar; geri
kalanını Uryanhaylar, Tuvalar, Dörvödler ve diğer halklar oluşturmaktadır (NSOM
2016, ss. 40-42). Çoğunluğu Tsengel’de göçebe olarak yaşayan Tuvalar (Altay
Tuvaları) üç büyük boya ayrılmaktadır: Ak Soyan, Kara Soyan und Monǰak/Gök Monǰak
(Boncuk/Gök Boncuk) (bkz. Johanson 2001, Aydemir 2009).
2. Sovyetler Birliği Zamanında Moğolistan
19. yüzyılın başından beri Rusya ve Çin, politik aidiyetini dikkate almadan, Dış
Moğolistan’ı (Die Äußere Mongolei) etkisi altına almaya çalıştılar (Zölch, 1960, s.
287). Ara sıra Japonya’nın da ilgi alanına giren Moğolistan, komşularına karşı
genelde hep dikkatli ve uyanık olarak herkese ve her tarafa kapalıydı; sadece dini
yakınlığından dolayı Tibet’e karşı sıcak ilişkiler içindeydi (Zölch, 1960, s. 287).
1911’den sonra kurulan yeni Moğol Devleti, varlığı itibarıyla bir nevi “Parlamenter
Kilise Devleti” hüviyetindeydi ve bu devlet, bir avuç seçkin ve Buda rahiplerinden
oluşan bir parlamento tarafından yönetiliyordu (Zölch, 1960, s. 288).
1917 Ekim Devrimi’nden sonra Bolşevikler, Rusların bölgede var olan daha önceki
ağırlıklarına ve etkisine de dayanarak Moğolistan’daki bu Rus çarlarının geleneğini
üstlendiler. İlk defa 1919’da ülkede komünist hücreler oluşmaya başladı (Zölch, 1960,
s. 288). Komünistler 13 Mart 1921’de “Geçici Devrimci Halk Hükümeti”ni kurdular
ve büyük destek sağladılar (Zölch, 1960, s. 290). Daha sonra Moğolistan Halk
Cumhuriyeti kuruldu ve her açıdan Moskova’ya bağlılığını ilan etti. Bundan sonraki
dönemde, Buda tapınakları (Klöster) kapatıldı; başta Budistler olmak üzere binlerce
kişi öldürüldü. Genel olarak bakıldığında, Moğolistan, Sovyetler Birliği’ne bağlı bir
uydu-devlet konumundaydı.
3. “Perestroyka”dan Önce ve Sonra Moğolistan
1980’lerin başında, Sovyet Birliği Komünist Partisi yönetimi, Sovyetleri Birliğinin
büyük bir ekonomik çöküşün tehdidi altında olduğunu gördü (Barkmann, 2016, s.
25). Dolayısıyla ülkeyi yaklaşan bu ekonomik çöküşten kurtarmak için, yeni bir
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politik açılım ve yeniden yapılanma gerekiyordu. Dönemin simge ismi Gorbaçov’un
önderliğinde ortaya konan bu yeni yaklaşımın iki önemli kilometre-taşı vardı:
glasnost ‘açıklık’ ve perestroyka ‘yeniden yapılanma’. Glasnost kavramı, genel olarak
devlet yönetiminin halka karşı açık ve şeffaf olması anlamına geliyordu. Konuşma ve
fikir özgürlüğü anlamına da gelen bu kavram sayesinde basın özgürlüğü ve
sansürün bitişi de temin edilecekti. Perestroyka ise, mevcut toplumsal, siyasi ve
ekonomik sistemin dönüştürülmesini/yeniden yapılandırılmasını ifade ediyordu.
Buna göre Sovyetler Birliği, demokratik bir devlet olmalı ve köhnemiş eski
yapılardan arındırılmalıydı. Ekonomiyi ilerletmeyi ve sonuçta planlı ekonominin
gevşetilmesini hedefleyen kapsamlı bir Perestroyka Programı 1987 Ocak ayında ilan
edildi. İşte bu iki önemli yaklaşım, hem Sovyetler Birliğinin çöküşüne yol açtı hem de
Soğuk Savaşın sonunu getirdi. Artık bundan sonra dünya aynı dünya değildi ve
Doğu Bloku ile Batı Bloku arasındaki bölünmüşlük de ortadan kalktı.
“Perestroyka” hareketinden önce Moğolistan, hem Sovyetler Birliğinin bir uydudevleti hem de Doğu Blokunun sadık bir üyesiydi (Barkmann, 2016, s. 23). Belli bir
oranda Rus kültürünün ve Rusçanın etkisi söz konusuydu. Örneğin okullarda Rusça
öğrenmek zorunluydu. Diğer bir ifadeyle Rusça bir prestij dili olarak işlev
görüyordu. Sovyetlerdeki devlet modelini benimseyen Moğolistan’da, Rus modeline
uygun olarak 5 yıllık ekonomik kalkınma planları yapıldı, tarım ve hayvancılıkta
yoğun bir kolektifleştirmeye gidildi. Büyük ihtimalle sosyalizmin etkisiyle olacak,
ülkede hem millilik/milliyetçilik hem de bölgecilik geri plana itilmişti. Ayrıca ülke
genelinde katı bir “merkeziyetçilik” hâkimdi ve genelde Sovyetlerdeki ve Çin’deki
gibi özerk statülere kanunen izin verilmiyordu. Ancak Batı Moğolistan’daki bazı
aymak (eyalet/il) ve sum’larda (ilçe) Kazaklara resmi olmayan “özerk statü” tanınmıştı
(Finke, 1996, s. 61). 1990’lara kadar, Batı Moğolistan’da “azınlık içinde azınlık”
(azınlık olan Kazakların içinde daha küçük bir azınlık) olan Tuvaların milli kimlik
kazanmaları ve özel statü elde edebilmeleri imkânsızdı. Kaldı ki 1990’lardan sonraki
süreçte, Batı Moğolistan’da yükselen milliyetçilik yüzünden Kazaklarla Tuvaların
arası daha da kötüleşmiştir (Finke, 1996, s. 62). 2014’te bölgede yürüttüğümüz alan
araştırması esnasında, Kazaklarla Tuvaların arasının eskiye göre daha iyi olduğunu,
ancak aradaki soğukluğun hala sürdüğünü bizzat gözlemledik.
Sovyetler Birliğinde başlayan “yeniden yapılanma” hareketi, çok geçmeden
Moğolistan’ı da yakından etkiledi. 1985’lerden itibaren, Sovyetlerdeki bu değişime
ayak uydurabilmek için üstü örtülü bir dönüşüm uygulamaya çalışıldı. Rusya’daki
bu dönüşüm ve açıklık politikalarının etkisiyle Moğolistan, görece kısa bir zamanda
yenileşme ve politik dönüşümü tamamladı ve tamamen egemen bir devlete dönüştü
(Barkmann, 2016, s. 67). Moğolistan Komünist Partisi, baştan itibaren Sovyetlerdeki
perestroyka hareketini kendi iç dönüşümüyle destekledi (Barkmann 2016, s. 40). Aynı
anda ülkede millilik ve bölgecilik eğilimleri doğdu. Bu yeni dönem, her haliyle
eskideki “Sovyet olmaya” bir tepkiydi ve çok hızlı gelişti. Bunun yanında, bu
dönüşüm hareketinden sonra şehirleşmenin hızla yükseldiği gözlemlendi.
Moğolistan’da perestroyka’nın bir sonucu olarak, (Sovyetlerde ve Çin’de olduğu gibi)
bazı özel statülere izin verildi, milli kimlikler tanınır hale geldi. Bu bağlamda örneğin
Kazaklara “özel statü” verildi ve bazı ayrıcalıklar tanındı. Buna rağmen Kazaklarla iç
içe yaşayan Tuvalara siyasi bir statü verilmedi, ancak milli kimlikleri resmi olmasa
da tanınır hale geldi.
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“Yeniden yapılanma”dan sonra Moğolistan’da gözle görülen bir başka önemli
gelişme de Geleneksel Moğol Festivali olan Naadam’a (Наадам ← Mo.) büyük önem
verilmesidir. İlk etapta sivil halkın Moğollaştırılması amacına hizmet eden bu tür
etkinlikler sayesinde seçkin göçmenler şehirlerden kırsal kesimdeki kendi
memleketlerine gidip ziyaret ettiler (bkz. Barkmann, 2016). Bu tür sosyal etkinlikler
Tsengel Tuvalarında da büyük rağbet gördü. 2006 yılından beri her yıl Temmuz
ayının 3. haftasonunda Tsengel yaylalarında Tuva Naadam kutlanmaktadır ve bu
festivale ilgi oldukça büyüktür. At yarışından güreşe, masal anlatılarından müzik
dinletilerin kadar birçok aktivitenin olduğu bu şenlik, aynı zamanda Tuvalara siyasi
kimlik ve milli bilinç kazandırma amacına da yöneliktir.
4. Tuvaların Varlıklarının Kabulü ve Kimliklerinin Tanınması
Daha önce de vurguladığımız gibi, Sovyetler Birliğinde başlayan perestroyka hareketi,
kısa zamanda Moğolistan’da da etkisini gösterdi. 1985’lerden sonra Rusya’da yavaş
yavaş değişmeye başlayan bu iklim, perestroyka dalgası ile Moğolistan’daki azınlık
durumundaki küçük halk grupları üzerine de olumlu olarak yansımıştır. Örneğin
daha önce sayımlarda kendilerini “Uryanhay” olarak bildiren Tuvalar, artık kendi
kimliklerini açıkça dile getirmeye başlamıştır. İlk kez 1985’te perestroyka’nın bir işareti
olarak, Men Dïva men ‘Ben Tuvayım’ demek artık normal karşılanır oldu (Taube,
1996, s. 218).
Bu yeni dönemin ilk yansıması olarak, Bayan Ölgiy’deki Kazaklara özerk statü
verildi; ancak bu durum bölgedeki daha küçük azınlıkların (örn. Tuvalar) aleyhine
gelişti. Milliyetçiliğin yükselmesi, taraflar arasındaki etnik ilişkilerin bozulmasına yol
açtı. Moğol yönetimi, daha küçük azınlıklara karşı Kazak milliyetçiliğini destekledi.
Kazaklarla yaşanan sorunlar (Kazak milliyetçiliği vb.) yüzünden 1970-1985 arasında
Tsengel bölgesinden Moğolistan’ın iç bölgelerine büyük göç yaşandı (Taube, 1996, s.
218). Göç eden Tuvalar, büyük ölçüde dillerini ve kültürlerini kaybetmeye başladılar.
1987’de Tsengel Tuvalarının bölgeden göçü (muhtemelen perestroyka etkisiyle)
durdu ve daha önce gidenlerin büyük bölümü, tekrar bölgeye geri döndü (Taube,
1996, s. 223).
Tsengel’de yaşayan Tuvaların günümüzdeki durumu, eskiye göre nispeten daha
iyidir. Eskiden mera anlaşmazlıkları, din farkı gibi nedenlerle Tuvalarla Kazaklar
arasında çok büyük sorunlar vardı; ancak günümüzde iki halk arasındaki ilişkiler
görece daha iyi ve daha az sorunludur. 2014 yılında bölgede alan araştırması
esnasında yakından gözlemlediğimiz gibi, Kazaklarla ve Tuvalar hala iç içe ve yan
yanadır, ama birbirinden tamamen ayrıdır. Dükkânları, lokantaları ve otelleri bile
farklıdır. Örneğin Tuvalar Kazakça bildikleri ve konuştukları halde, Kazaklar – daha
kalabalık oldukları ve kendilerini daha prestijli gördüklerinden – hiçbir zaman
Tuvaca konuşmazlar. Her şeyden önce bu farklılığın altında, Kazakların Müslüman,
Tuvaların ise Budist oldukları gerçeği yatmaktadır.
5. Tsengel’de Kurulan Tuva İlkokulu
1985’li yıllarda Sovyetler Birliğinde başlayan değişim hareketinin etkileri çok
geçmeden Moğolistan’a, hatta Batı Moğolistan’da yaşayan göçebe Tuvalara kadar
ulaştı. Bu “yeniden yapılanma” hareketinin de etkisiyle Tuvaların kimliklerinin
tanınması gayri resmi olsa da kabul gördü. Bu özgürlük ortamında Tuvaca anadilde
eğitim yapılması da gündeme geldi ve bu bağlamda Rusya Federasyonu’na bağlı
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Özerk Tuva Cumhuriyeti’ndeki okul ve müfredat siteminin temel alınmasına karar
verildi. Bu amaçla 1989’da 2 Tuvalı uzman, Başkent Kızıl’a giderek ders kitapları
hazırlama çalışmalarına katıldı. Batı Moğolistan’da Tuvaların gerek bilgisel altyapı
ve tecrübelerinin yeterli olmaması gerekse maddi olanaksızlıkları yüzünden, ders
kitaplarının ve ders malzemelerinin Kızıl’da hazırlatılıp getirtilmesi yoluna gidildi.
Bu ön çalışma ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra, 1991yılında Tsengel’de Tuva
İlkokulu (Tsengel Sumuzunuη “Tïva” Ege Surġuulu) açıldı. Bu okul, okul çağına gelmiş
Tuvalı çocuklara kendi anadillerini öğretmek ve onlara kendi anadillerinde eğitim
imkânı sağlamak amacıyla kuruldu. Moğolistan’da ilk ve tek Tuvaca eğitim verilen
bu okul açıldığında, 17 öğretmen ve 180 öğrencisi vardı. 2014’te Batı Moğolistan’da
yürüttüğümüz (MOTUV-DER) projesi esnasında öğrendiğimize göre, bu okulun 12
öğretmeni ve 176 öğrencisi vardı; öğrencilerden 96 erkek öğrenci yatılı okuyordu.
Tsengel’deki Tuva İlkokulunda 4 yıl Tuvaca ve Moğolca eğitim verilmekte, daha
sonra öğrenciler Kazakça/Moğolca eğitim yapılan ortaokullara devam etmektedirler.

Fotoğraf 1: Tsengel’deki Tuva İlkokulunun tabelası
6. Tuvaca Ders Kitapları
1917 Ekim Devrimi’nden sonraki süreçte Sovyetler Birliği’nin değişik kentlerinde
(Moskova, St. Petersburg, Taşkent) doğubilimleri ve Türkoloji merkezleri ve eğitim
kurumları açılmıştır (Aliyeva-Esen, 2011, s. 449). Bu eğitim kurum ve kuruluşlarında
çok sayıda uzman ve bilim adamı yetiştirilmiştir (Kononov, 2009, s. 282). O zamanlar
iki konu öne çıkıyordu: a) Ruslara Türkçenin öğretilmesi ve b) Türklere kendi
anadillerinin öğretilmesi (Aliyeva-Esen, 2011, 449). Örneğin daha 18. yüzyılda TürkTatar dili Moskova Üniversitesine bağlı Akademi Kolejinde öğretilmeye başlandı ve
burada Tatarca dersi Mirza Kazım-Bek tarafından veriliyordu (Kononov, 2009, s.
132). İşte o zamanlar başlayan ve devamında daha da sistematik hale gelen Türk
dillerinin anadili olarak öğretilmesi konusunda, Rus Türkolojisinde çok önemli bir
gelenek oluşmuştur.

655

İBRAHİM AHMET AYDEMİR

Bu gelenek bağlamında Sovyetler Birliği içinde yer alan Türk halklarının dillerinin
öğretilme çalışmaları üç ana bölge bağlamında ele alınmıştır: a) İdil boyu Türk
halklarının dillerinin öğretimi, b) Kuzey Kafkasya Türk halklarının dillerinin
öğretimi ve c) Sibirya bölgesi Türk halklarının dillerinin öğretimi (bkz. Aliyeva-Esen,
2011, s. 453).
Dil öğretimiyle ilgili hazırlanan kitaplar, pedagojik ve didaktik açıdan iyi bir
seviyedeydi. İlk etapta teorik ve uygulamalı dil öğretim sistemi benimsenmişti.
Ayrıca kitaplarda, okuma-yazmadan tutun da, etimoloji ve sözdizimine kadar
dilbilimin çok değişik alanları ve konu başlıkları sistematik olarak ele alınıyordu.
Kızıl’da hazırlatılıp Tsengel’deki Tuva İlkokuluna getirtilen ders kitapları ve
malzemeleri, birçok açıdan (filolojik yöntem, araştırma yöntemleri, kullanılan
terminoloji vs), işte bu kadar eski ve köklü Rus Türkoloji geleneğinin izlerini
taşımaktadır. Gerek dayandığı didaktik temel ve araştırma ilkeleri gerekse esas aldığı
modern dil öğretim yöntemleri açısından bu kitaplar, öncelikle çoğunluğu hala
göçebe olan Tsengel Tuvalarının kendi anadillerini öğrenmelerine imkân sağlamıştır.
Aynı zamanda bu kitaplar, göçebe Tuvalı çocukların Standart Tuvacayı
öğrenmelerine de katkı sağlamıştır.
7. Tuvaca Ders Kitapları Konusunda Yaşanan Sorunlar
Ders kitaplarının, altyapı yetersizliği ve maddi imkânsızlıklar yüzünden Kızıl’da
hazırlatılıp getirtilmesinin bazı pratik faydaları olsa da, hem öğretmenler hem de
öğrenciler açısından bazı sıkıntılı durumlara yol açtığı da bir gerçektir. Bu sorunların
başında, kitaplarda çok sayıda Rusça kavram ve terimin geçiyor olmasıdır. Çocuklar
bu terimleri ve kavramları anlamamaktadır, zira Tsengel’deki Tuvalı öğrenciler için
birinci-dil (first language) Rusça değil, Moğolcadır. Ayrıca ders kitaplarının içeriği,
konuların dayandığı kültürel arkaplan vs. göçebe ve Budist Tsengel Tuvalarına çok
da uygun değildir. İşte ders kitaplarında karşılaşılan ve dil öğretim/öğrenim sürecini
zorlaştıran sorunları akademik ve bilimsel bir temelde ele alıp alaniz etmeye
çalışacağız. Eğer günün birinde Batı Moğolistan Tuvalarının imkânları el verip de bu
ders kitapları ve malzemeleri Moğolistan’da bastırılabilirse, karşılaşılan bu
sorunların büyük bölümü ortadan kalkacaktır.
7.1 Rusça Terimler ve Kavramlar
Aslında pedagojik temelleri ve öğretim yöntemleri bilimsel standartlara uygun olan
bu ders kitaplarında karşılaşılan en büyük sorun, terimlerin ve kavramların çoğunun
Rusça olmasıdır. Bu durum, Rusya Federasyonu’na bağlı Özerk Tuva
Cumhuriyeti’nde yaşayan Tuvalı çocuklar için çok büyük bir sorun teşkil etmez,
çünkü Tuva Cumhuriyetinde Rusça, hemen hemen herkes tarafından birinci dil
düzeyinde öğrenilmektedir. Kaldı ki Rusça eğitim dili olarak da işlev görmektedir.
Ancak Batı Moğolistan’da, 1990’lara kadar okullarda Rusça zorunlu idi; ancak
perestroyka’dan sonra durum değişti, artık Rusça eski ağırlığını çoktan kaybetti.
Dolayısıyla Tuva İlkokulunda okuyan çocuklar, Rusça kökenli bu kelime, kavram ve
terimlere oldukça yabancıdır, zira bu bölgede birinci-dil (first language) konumunda
Rusça değil, Kazakça ve Moğolca vardır. Örneğin ders kitaplarında okul için Rusça
škola kelimesi geçerken, Tsengel’de yaşayan Tuvalar okul için Moğolca kökenli
surguul kelimesini kullanmaktadır. Toplum-dilbilimsel açıdan bakıldığında, Tuva
Özerk Cumhuriyeti’ndeki Tuvalar ile Batı Moğolistan’daki Altay Tuvaları arasında
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böyle temel bir farkın olduğu hemen görülür. Şimdi ders kitaplarında geçen Rusça
kelime ve kavramlara bakalım:
škola ‘okul’ ← Rus. [Atuv. surguul ← Mo.]
park ‘park’ ← Rus.
salyut ‘selam’ [Atuv. mendi ‘selam, sıhhat’ ← Mo.]
yolka ‘Noel ağacı’← Rus.
stol ‘masa’← Rus.
stakan ‘bardak’ ← Rus.
xokkey ‘hokey’ ← Rus.
Kitaplarda öyle kavramlar geçmektedir ki, bunlar göçebe bir halk olan Altay
Tuvalarının zihin dünyalarında olduğu kadar sosyal hayatlarında da çok fazla bir
anlam taşımamaktadır. Mesela xokkey ‘hokey’ böyle bir kelimedir:
Xokkey bistiη ïnaq oyunuvus.
‘Hokey bizim sevdiğimiz (bir) oyundur.’
Tuvaca ders kitaplarında, Rusçadan geçen, diğer ifadeyle Rusçadan Tuvacaya
yapılan “genel kopya” (Johanson, 1992) türünde çok sayıda kavram ve terim de
mevcuttur:
trener ‘antrenör’ ← Rus.
avġust ‘ağustos’ [ATuv. ses ay ‘ağustos’]
mart ‘mart’ ← Rus. [Atuv. üš ay ‘mart’]
aprel’ ‘nisan’ ← Rus. [Atuv. dört ay ‘nisan’]
kosmonavt ‘kozmonot’ ← Rus.
fizika ‘fizik’ ← Rus.
koncert ‘konser’ ← Rus.
kalendar ‘takvim’ ← Rus.
cirk ‘sirk’ ← Rus.
okean ‘okyanus’ ← Rus.
Rusçadan Tuvacaya yapılan genel kopyalar arasında, fiillerin olduğu da
görülmektedir. Türk dillerinde kopya fiillerin yapılarına bakıldığında, en yaygın
kopyalama biçiminin, yabancı dilden isim türünden bir ögenin genel kopya olarak
alınıp Türkçe bir ek kullanarak fiile dönüştürülmesidir. Bununla ilgili şu Tuvaca
örneğe bakalım:
ščyotqala- ‘(diş) fırçala-’ ← Rus. щётка ‘fırça’
magazinne- ‘alışveriş yap-’ ← Rus. магазин ‘mağaza’
Tuvaca ders kitaplarında, Rusçadan Tuvacaya yapılan “genel kopya”ların yanında
“seçilmiş kopya” (Johanson, 1992) türünden birçok terim ve kavram da vardır. Bu
terimler ve içerikleri, göçebe bir toplum olan Tsengel Tuvaları için günlük hayatta
çok fazla bir anlam da taşımamaktadır:
sarïġ ot ‘sarı ışık’
qïzïl ot ‘kırmızı ışık’
noġaan ot ‘yeşil ışık’ [nogaan ‘yeşil’ ← Mo.]
maynïη biri ‘1 Mayıs’ [may ‘mayıs’ ← Rus.]
čaa čïl ‘Yeniyıl’ [Новгод ‘Yeniyıl’ ← Rus.]
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7.2 Leksikal Öge Farkları
Daha önce de değindiğimiz gibi, Tuva okulundaki ders kitapları Standart Tuvacaya
uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kitaplarda tespit ettiğimiz sorunlardan biri de,
Standart Tuvaca ile onun bir diyalekti sayılan Altay Tuvacası arasındaki bazı leksikal
farkların olmasıdır. Mesela aşağıdaki örnek cümlede de açıkça görebileceğimiz gibi,
Standart Tuvacada genelde teşekkür et- için čettir- fiili varken, Tsengel Tuvaları bunun
için uluġ öör- fiilini kullanmaktadır:
Stuv.
Atuv.

Čettirdim. ‘Teşekkür ederim.’
Uluġ öördüm. ‘Teşekkür ederim.’

Stuv.

Šïïn čuġaalaanïηġa čettirdim.
‘Doğru konuştuğun için teşekkür ederim.’

7.3 Rusçadan Kopyalanan Yancümle Tipleri
Tuvaca ders kitaplarında, öğrencilerin anlama ve öğrenme süreçlerini negatif
etkileyen başkaca unsurla da vardır. Bunların başında sözdizimiyle ilgili belli yapısal
farklar gelmektedir. Standart Tuvaca yancümle tipolojisinin, bir Hint-Avrupa dili
olan Rusçadaki yancümle yapısından belli ölçüde etkilendiğini söyleyebiliriz.
Örneğin Standart Tuvacada yancümle bağlayıcılarının (Alm. Subjunktor) işlevsel
kullanımının yanı sıra kullanım sıklığının da Rusçadan kopyalandığını söylemek
yanlış olmaz. Bu tip yancümlelerin Altay Tuvacasındaki karşılıklarına baktığımızda,
yancümle bağlayıcılarının hemen hemen hiç kullanılmadığını görmekteyiz. Bu tip bir
farkın oluşması noktasında, dil ilişkileri (language contact) temelinde Rusça yancümle
yapılarının Standart Tuvacaya kopyalandığını açıkça görmekteyiz. Şimdi bununla
ilgili şu örneğe bakalım:
Qažan Tanya bičii turda, aηaa nomnu qïrġan-avazï nomčup beer turġan.
‘Tanya küçükken, ona kitabı büyük-annesi okurdu.’
Eğer aynı içerikteki cümle Altay Tuvacası
kurgulansaydı/kullanılsaydı, şöyle olabilirdi:

bir

konuşur

tarafından

Tanya bičii durarda, aηaa nomnu qïrġan-avazï nomǰup beer durġan.
‘Tanya küçükken, ona kitabı büyük-annesi okurdu.’
Yukarıda da açıkça gördüğümüz gibi, Standart Tuvacadaki yancümle Qažan Tanya
bičii turda ‘Tanya küçükken’, Rusçada olduğu gibi (Rus. Когда Таня была маленькой)
genelde bir bağlayıcıyla (Tuv. qažan ‘ne zaman’) başlamaktadır. Rusça ile Standart
Tuvaca arasındaki bu sentaktik benzerlik, Rusça ile dil ilişkisi içinde olmayan Altay
Tuvacasında görülmemektedir. Burada qažan, Johanson’un kopyalama teorisine göre
“seçilmiş kopya”dır ve işlevsel olduğu kadar sıklık açısından da Rusçanın izlerini
taşımaktadır (bkz. Johanson, 1997, s. 118).
7.4 Ders İçerikleri ve Konular
Tuvalı öğrencilerin ders kitapları temelinde yaşadıkları sıkıntılardan biri de ders
içerikleri ve işlenen konulardır. Ders kitaplarında, sosyolojik olarak Rus kültürü ve
daha özelinde Rusya Federasyonunda yaşayan Tuvaların kültürü esas alındığından,
bu durum, Tsengel’deki göçebe Tuvalı çocuklar için birçok açıdan sorun teşkil
etmektedir.
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Bunun altında yatan en büyük neden, iki Tuva toplumu (Rus Tuvaları ve Moğolistan
Tuvaları) arasındaki sosyolojik farklardır. Bir tarafta yerleşik ve genelde şehirli bir
toplum varken, öbür yanda % 80’i hala göçebe yaşayan bir toplum vardır. Bir yanda,
Rusça birinci- dil durumundayken, öbür yanda Moğolca birinci-dil durumundadır.
Bütün bunlara, ders içeriklerinin genelde Hristiyan Rus toplumu temel alınarak
hazırlanmış olmasını da eklersek, bu anlamda Tsengel Tuvaları için büyük bir
“çelişkiden” söz etmek gerekir. Biz biliyoruz ki, Tsengel Tuvaları, Budist bir topluluk
ve Rus Tuvalarının aksine, hiçbir surette Hristiyan kültürünü ve toplum yapısını
tanımamaktadır. Böyle olunca, yeni okula başlamış çocukların ders içeriklerini ve
konularını öğrenme, kavrama ve yorumlama noktasında birçok sorun yaşaması
kaçınılmazdır. Nitekim 2014’te Tsengel’de bulunduğumuz zaman, İlkokul
Müdürüyle yaptığımız söyleşide bu tip sorunları bizzat kendisinden dinle
imkânımız oldu.
Ders içerikleriyle ilgili dikkat çeken bir başka husus da, ders kitaplarındaki birçok
konunun Tsengel Tuvalarının kültürel ve sosyolojik yaşamlarıyla birebir
örtüşmemesidir. Örneğin kitapların birçok yerinde türlü türlü meyve-sebzelerden,
onların yetiştirilmesinden, bunların yetiştirildiği kolhozlardan bahsedilmektedir.
Tsengel yaylalarında ağırlıklı olarak göçebe yaşayan Tuvalar için bu tür şeylerin çok
da bir anlamı yoktur. Zira bu yaylalarda sadece avlanarak ve hayvancılık yaparak
geçinen bu insanlar, genelde sadece et yiyerek beslenmekte ve hayatta kalmaktadır.
İşte bir kolhozun ya da türlü renk ve lezzette meyvelerin ve sebzelerin çocukların
sosyal hayatında olmaması yüzünden, bu tip konuları işlemek, bu temelde çocuklara
belli becerileri kazandırmak oldukça zor olmaktadır. Bu da öğrenme sürecini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Ders konularında ve içeriklerindeki bu uyumsuzluğu, hatta bu yaman çelişkiyi
gösterebilmek için işlenen konular içinde yer alan şu ilginç resimleri burada
paylaşmak yerinde olacaktır.
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Resim 1: Okulda Noel Baba ve Noel Ağacı

Resim 2: Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği bir kolhoz.

Resim 3: Kolhoz
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Giriş
İnsanla ilgili hususlar birey ve toplumu şekillendirdiğinden süreklilik arz ettiğinde
bir şartlanma doğurur. "Esaret, kölelik ve hürriyet nevilerinin beşer hayatına tesir
şekilleri sabit olduğundan ... matbuat, sinema ve radyoların, propagandanın beşer
hayatı üzerindeki tesirleri" (Togan, 1981, s. 144) kalıcı olmuştur.
Çok büyük bir kısmı Ön-Asya ve Türkistan'da, küçük bir kısmı Avrupa'da yer alan
(Ardel, 1992, s. 7) tarihi, siyasi şartların ortaya çıkardığı farklılıklar gösteren (Devlet,
1992, s. 55) "bir taraftan coğrafyayı, diğer taraftan da insan kütlelerini" ifade eden
Türk Dünyası (Akkoyun, 2012, ss. 121-141), Türkiye için ne yazık ki "dış Türkler"
(Akkoyun, 2017, ss. 303-317) olarak kalmıştır. Güneşin doğduğu yerden battığı yere
kadar varlığını kabul ettiren Türklük XX. yüzyılı; farklıklar göstermekle birlikte,
esaret altında kızıl rejimle geçirmiştir.
Çarlığın düşüşü, Bolşevik ihtilalinin çıkışı; tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi,
askeri açıklamalar gerektirse de Türk Dünyası açısından sadece kara ve kırmızı renk
farkından başka bir şey getirmemiştir. Her ikisi de "cihangirlik" ütopyasıyla,
Türklüğün aleyhinde gelişmiştir. (Kürkçüoğlu, 2000, s. 149)
Sosyalist düşüncenin emperyalist emellerle, Rus politikalarını sahiplenmesi,
Türklüğü zorlu bir esarete düşürmüştür. Günümüzden yüz yıl önce Rusya'da,
ardından Çin'de tarihi bir fırsat yakalayan Marksist ideoloji, Türk Dünyasını demir
perde içine hapsetmiştir.
Rusya'da yaşananlar 1949 yılından itibaren Doğu Türkistan'da tekrarlanmış,
Uygurlar "modern dünyanın gözü önünde yok edilme" politikalarına maruz kalmış
(Gökçek, 2017, s. 43), "öz vatanlarında vatansız bırakılıp" (Esir, 1968) Birleşmiş
Milletler tarafından bile "Çinli olarak görülüp ... asimilasyona tabi tutularak yok
edilmişlerdir." (Turan, 2000)
Türk Dünyası "Sovyet" rejiminden çok önce sinema ile tanışmıştır. Sinemanın
icadıyla aynı yıl onunla buluşan Türkiye'den, hemen bir yıl sonra 1897'de
Taşkent'teki gösterimle Türkistan, yedinci sanat dalı ile buluşmuş, on beş yılda
süratle yayılma göstermiştir. (İsmailov, 2001, s. 11) Birinci Dünya Savaşı öncesinde

*

Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye.

663

TURAN AKKOYUN

başta Özbekistan olmak üzere Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan ve
Azerbaycan'da sinemaya büyük ilgi gösterilmiştir.
Sovyetler, "topluma sürekli etkisi" (Budak, 1973, s. 7) olan sinemayı, güçlü bir
propaganda unsuru olarak kullandı. Aykırı projeler "sansürü" aşamadı. (Sokurov,
2008, s.245, 253) "Sanat ve diyalektik" (Ellis, 1990, pp. 80-99) güce de erişen Sovyet
sineması (Diğer, 2011, ss. 4-11) Türk Dünyası üzerinde de etkisini sürdürdü.
İdeolojinin, yönetim mekanizmasına, onun da sanata "özel olarak da sinemaya
müdahalesi" önemliydi. (Biga, 2015, s. 2) Benzer durum Doğu Türkistan için de söz
konusuydu. (Abdulahat, 2007, s. 14)
Sovyetlerin devlet politikası gereği sinema, merkezi yönetimin ürünü olarak
gelişmiştir. Sovyetler döneminde Türklüğün tek bağımsız ülkesi Türkiye
Cumhuriyetinin sinema anlayışı (Akkoyun, 2017a, s. 15) ise uzun dönem Türk
Dünyasına uzak durmuştur.
1. Sovyetlerin Sinema Anlayışı
"Verdiği açık ya da gizli mesajlarla seyircilerin düşünce, algı ve davranışlarını
etkileyebilme kapasitesine sahip" (Uzdu, 2016, s. 84) "gerçeği unutturan güç"
(Carriere, t.y., 108) "sinemayı sanatların en önemlisi" (Eisenstein, 1993, s. 23;
Karaganov, 2009, s. 82; Tamer, 1989, s. 9) tanıyan Sovyetler, rejimin haklılığı ile
sürekliliğini (Gillespie, 2003, s. 60) sağlamayı ve yedinci sanat dalında
somutlaştırmayı (Karaganov, 2009, s. 108) hedeflemiştir. Arka planı politik sayılan
sanat dalı "hayatın genelini belirleme ve toplumu şekillendirme" (Mencütekin, 2010,
s. 264) alanıydı.
Rejim, 1919'da sinemayı devletleştirmiş, 1922'de Devlet Yüksek Sinema Teknik Okulu
kurmuş, 1934'de "gerçekliği SSCB resmi sanat uygulaması" (Kenez, 2003, s. 446;
Yılmaz, 2008, s. 57) kabul etmiştir. Yakın veya uzak konular partizanca perdeye
aktarılmıştır. (Betton, t.y., s. 50-51) Bunların uygulandığı ilk zamanlarda, uzun yıllar
tek başına Türk sinemasını sırtlayan Muhsin Ertuğrul da iki yıl bulunduğu Sovyetler
Birliği'nde Thamilla ve Spartacus filmlerini çevirmiştir. (Muhsin, 2015) Türkiye
Cumhuriyeti, "Sovyet Sinema Teşkilatının yıldönümü bayramlarına iştirake" (BCA,
030-18-02, 52-11-16) özen göstermiştir.
Sovyet sinemasında ideolojik açıdan olumsuzlukların anlatılması yasaklandığından
"aynı kültür sahası içinde yer alan" (Zor, 2014, s. 66) Türk Dünyası mensubu Kazak,
Özbek, Kırgız, Azeri, Türkmen, Tacik sineması ancak "kalitesiz ürünler"
verebilmiştir. (Yılmaz, 2008, s. 78) Yine de hayat tarzlarına uygun bir şekilde
Kırgızlar dağları, Kazaklar stepleri, Türkmenler çölleri, Özbekler ile Tacikler de antik
şehirleri perdeye yansıtmıştır. (Radvanyi, 2003, s. 738) İkinci Dünya Savaşından
sonraki on yılda çekilen 290 filmden sadece 24 tanesi Türk Dünyası bağlantılıdır.
1950'lerin sonundan itibaren yeni modern stüdyolar tesis edilmiştir. (Radvanyi, 2003,
734; Aliyev, 2007, 30) Hedef kitlenin benimsemesi adına "bıkıp usanmadan tekrarlar"
gerçekleştirilmiştir. (Camankulova, 2013, s. 112) Türklerin Sosyalist idare ile yaşadığı
tarihlerde değerlerine yabancılaştırılmasına, kozmopolitleştirilmesine yönelik
uygulamalarda, sinema etkili bir şekilde kullanılmıştır. "Vatandaşlara vicdan
hürriyeti tanınmıştır. Bunun için kilise devletten ayrılmış olup, her vatandaş istediği
dine inanmakta ve ibadette serbest olduğu gibi, din aleyhinde propaganda yapmak
hürriyetine de maliktir.(md. 124)" (Gürkan, 1964, s. 188) Nitekim Azerbaycanlı ilk
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film yönetmeni Abbas Mirze Şerifzade'nin 1925 yapımı Bismillah böyle bir eserdir.
(Aliyev, 2007, s. 41)
Ülkeyi "adeta hapishane tipi polis devletine" (Hasgüler-Uludağ, 2011, s. 121) ve
"milletler hapishanesine"1 dönüştüren "Bolşevikler için kültür devrimi" yeni bir
bireye ve sosyal bir gruba ait alışkanlıklar, davranışlar, kurallar, gelenekler, inançlar
ve düşünceler oluşturmaktır. (Uygur, 2005, s. 4) Bu yolda tiyatro; ihtilalinin başından
itibaren "toplumun inşası, ... halkın eğitimi ve propaganda için kullanılmıştır."
(Türker, 2012, s. 343) Kültürel çalışmaları kaçınılmaz kılan ve disiplinler arası (Kırel,
2014, s. 14) nitelikteki sinema, tiyatroyu geçmiştir.
SSCB ve Doğu Avrupa'daki Türkler, II. Dünya Savaşındaki katkılarına rağmen
"Moskova; Kırım Tatarları, Ahıska Türkleri ve başka Türk halklarını suçlu, suçsuz
ayırt etmeksizin topyekûn sürgüne gönderdi." (Sarıahmetoğlu-Kemaloğlu, 2016, s. 8)
"Savaş süresince şarkıcılar, sirk çalışanları ve sanatçılar da propaganda faaliyetine
etkin bir şekilde katıldılar. ... 1944 yılına gelindiğinde Özbekistan'daki 754 küçük
sinema salonu ... Nazi karşıtı, Sovyet yanlısı propaganda için kullanılmıştı."
(Sarıahmetoğlu-Kemaloğlu, 2016, s. 191)
"Savaş yıllarında Kırgızistan'da sadece bir iki belgesel film yapılabildi. 1944'te
Kırgızistan Büyük Vatan Savaşı'nda belgesel filmi çekildi. Genel olarak bu eserlerde
yazar ve şairler SSCB yönetiminin tutumundan dolayı ideolojik sansürden
kurtulamadılar." (Sarıahmetoğlu-Kemaloğlu, 2016, s. 174)
Komünizm sonrasında film yapan ve kimlerin film çekeceğine karar verenler de
"Sovyetlerde Komünist rejime hizmet eden ve sinemadan doğru dürüst anlamayan
kişilerdi." (Adıgözel, 2017)
Sovyetler döneminde olduğu gibi dağılımından sonra da "kütüphanelerin,
tiyatroların ve sinemaların yetersiz oluşu önemli bir problemdir." (Yeşilot, 2011, s.
105) Bütün bunlara rağmen sinema, rejimin en etkili propaganda unsurudur.
"Kırgızistan, doğal özelliklerinin yanı sıra olağanüstü renkli bir kültürel zenginliğe
sahiptir. .. Üniversite eğitiminin yaygın olduğu ülkede her dönemde çok ünlü
yazarlar, ressamlar, gazeteciler, sinemacılar, heykeltıraşlar ve güzel sanatlarla
ilgilenen sanatçılar ortaya çıkmış ve bunlar çok önemli yapıtlara imza atmışlardır."
(Karaağaçlı, 2011, s. 263)
XX. yüzyılın başlarında dil, din, sanat, ilim; Türk aydınlarının üzerinde yoğun bir
şekilde tartıştıkları konular olmuştur. Türk Dünyasından kaynaklanan ve hedefinde
olan sanatın içinde sinemanın ve onunla bağlantılı sanat dallarının önemi sürekli
artmıştır. (Açık, 2012, s. 2)
Azerbaycan başta olmak üzere Türk Dünyası, her alanda olduğu gibi Türkiye ve
İstanbul sinemalarını "sanatsal duyuşu ortaya koyan" (Asgerzade, 2017, s. 208)
müesseseler olarak görmüştür.

1

Rusya'ya "Milletler Hapishanesi" adı verilmesi, Bolşevik devriminden çok daha önce
gerçekleşmiştir. Lenin iktidarını "bütün milletlere hürriyet vereceği vaadi" ile pekiştirmiş,
söylemlerin "yalan ve aldatmadan" ibaret olduğu çok geçmeden anlaşılmıştır. Bk. (Milletler,
1979)
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2. İşgal Altındaki Türk Dünyası ve Sinema
Bolşevik ihtilal sonrasındaki gelişmeler Türk Dünyasını esarete düşürmüş, bilinçli bir
şekilde merkezileştirilen sinema da durumun kabullenilmesi yolunda propaganda
aracı olarak kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası ilişkileri doğrultusunda
Sovyetlere olduğu gibi sinemasına yakınlık göstermiştir.
"Lenin amacına ulaşmak için ilk önceleri "milletler hapishanesinin kapısını açıyoruz
demiş, Kırım, Azerbaycan, İdil-Ural, Kazan, Türkistan, kısa bir süre istiklaline
kavuşmuştu. ... Çarlık Rusyası'nın dağılması karşısında hürriyet güneşine
kavuştuğunu sanan Türk toplulukları" (Ilgar, 1976, s. 90) için üç çeyrek yüzyıllık kızıl
esaret başlamıştı.
Kabul edilmelidir ki 1920'li yıllarda sinema Sovyetlerin hamleleri ile "kurumsal
temele" (Amerikan, 2011, s. 4) erişmiş, dünyanın ilk sinema okulu (Amerikan, 2011, s.
12) onlar tarafından kurulmuştur.
Atatürk, Anadolu Türk'ünün varlık kavgasını sürdürdüğü zamanlarda Türk
toplulukları ve Türk Dünyası ile yakından ilgilenmiştir. (Kılıç, 1998, s. 53) Atatürk'ü
izleyen dönemlerde aynı yaklaşımın devam ettiğini söylemek pek mümkün
görülmemektedir.
ABD ve Avrupa ülkeleri ekonomik krizle mücadele ederken Sovyetler, krizi izleyen
yedi yıl içinde sanayisini üç kat büyütmüştür. (Gregory-Stuart, 1995, pp. 269-289)
Misak-ı Milli esaslarıyla dış politikasını belirleyen Türkiye, komşusu SSCB ile
iktisadi, kültürel ilişki içinde olmuştur. Cumhuriyetin onuncu yılından sonra; 1934
yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının finansmanında kullanılmak üzere
Sovyetler Birliği'nden 8 milyon dolar, dış borç alınmıştır. (Töre, 1982, s. 52)
Türkiye'de iktidarın "devrim ilkelerini yayıcı ya da eğitici ve öğretici nitelikli
filmlerin üretilmesinde genellikle Sovyet sinemacılara güvendiği ve onlara görev
verdiği anlaşılmaktadır. Avrupa ve Amerika'dan gelen sinemacılara aynı oranda
güvenilmemiş, bu nedenle birçok proje kabul edilmemiş, ya da yeterince istek
görmediği için hayata geçirilememiştir." (Öztürk, 2009, s. 170)
"Gerek Türkiye gerekse SSCB, filmlerin 'kültürel gelenekçilik' ya da 'kültürel
gericilik' unsurlarını içermesini istemiyordu. ... Türkiye'deki yöneticiler bunun
dışında Sovyet sinemacılarına çeşitli belgeseller çektirmiş ve bunları Halkevleri'nde
göstermişlerdir. Ankara, Türkiye'nin Kalbi (Yönetmen: Sergev Yutkeviç, 1934) yanında
Türk İnkılabı'nda Terakki Hamleleri (Yönetmen: Ester Shup/Necati Çakus; 1934-1937)
Sovyetler Birliği'nde özel bir yapımevi adına ünlü derleme filmcisi (montaj filmcisi)
Ester/Esfir Şub tarafından çekilmiştir. Türk İnkılabı'nda Terakki Hamleleri, uzun süre
Halkevlerinin, Halkodalarının, yıldönümlerinin resmi filmleri olarak gösterilmiş,
daha sonraki yerli belgesellerin çoğuna kaynak olmuştur." (Öztürk, 2009, s. 172)
Bilimsel açıdan kabul gördüğü üzere "müzik, sinema ve tiyatro gibi sanat türleri
ortak iletişim dilinin gelişmesine yardımcı olmalıdır." (Yazıcı, 2010, s. 546) Bu
anlamdaki Sovyet adımlarına, Türkiye'den aynı oranda cevap verilememiştir.
Soğuk Savaş döneminde "kalpleri ve gönülleri kazanmanın" öneminden hareketle
Amerika "Demir Perde" kavramını beyazperde ile aşmış, Doğu Blokuna seslenmiştir.
(Akçadağ, 2013, s. 5) Türklüğün tek bağımsız ülkesi ne yazık ki bundan
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yararlanamamıştır. Oysa, filmler suni sınırları aşıp, gönüllere ulaştığı gibi, sinema
salonları da doğal buluşmalara2 zemin hazırlamıştır.
Bilhassa Türklerin ata yurdu, göçler, çizgi roman kahramanları, Altaylar, Horasan,
Balkan ve Kafkasya konularıyla Türk Dünyasının geçmiş dönemlerini konu alan
filmler "bir gösteri anlayışı içinde" (Scognamillo-Demirhan, 2005, s. 139) çekilmişse
de Sovyet dönemiyle ilgili filmlere bilinçli ya da bilinçsiz uzak durulduğu
görülmektedir. Türk Dünyası, film yapmanın sanat tutkusu ve para kazanma
amaçlarının (Özalp, 2008, s 15) uzak ufkuna dahi konulmamıştır.
Bu anlamda 1960'lı yıllarda Afyonkarahisarlı Yücel Çakmaklı'nın öncülüğünde
ortaya çıkan Milli Sinema (Millî, t.y.) doğrudan Türk Dünyası hedefli olmasa da
kaynağını Türklük, İslamiyet ve Allah inancından aldığı için bu anlamda eserlere
zemin hazırlamıştır. Güneş Ne Zaman Doğacak? (Yönetmen: Mehmet Kılıç, 1977) filmi
kendisini göstermektedir. Milli Sinema akımı, eserlerinde seyircinin takdirini
kazanan oyuncularla çalışmayı tercih etmiştir. Burada da "birçok filminde Türklük
duygusu ve bilincinin gelişmesine katkıda" (Ödülleri, 2015, s. 19) bulunan
oyuncunun ana karakteri canlandırması manidardır.
Soğuk savaş döneminin ilk yıllarında birkaç Azeri Türk'ünün Sovyet zulmünden
kaçarak Türkiye'ye iltica etmeleri, -Kremlin'in talebiyle- iade edilirken sınırda
kurşuna dizilmeleri Boraltan Köprüsü Vakası olarak yakın tarihe kazınmıştır. Milli
Sinema akımı bu hadiseyi otuz yıl sonra beyazperdeye taşıyarak, Türk sinemasında
Türk Dünyasına dair bir eser hazırlamıştır. "Dış Türklerin hal-i pür melalini
anlatmak" (Köseoğlu, 2013, s. 147) amacındaki beyazperde eseri ne yazık ki başka
hadiselerle anılmıştır.
Türk Dünyasının varlığı ve geleceği hakkında düşünenlerin ütopik, hayalperest
olarak değerlendirildiği dönemlerde, hayalin projelendirilmesini meslek seçenlerin
eserleri, tünelin ucunda her zaman yer alan bağımsızlık ışığını ve ümidini
görememişlerdir.
3. Değişen Zihniyet
"Kültürel alandaki merkeziyetçiliği" (Sözen, 2007, s. 62) sistemli bir şekilde
uygulayan Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber dünya ile birlikte zihniyet de
değişmiştir. Zengin ve renkli konular; bütçe yanında güçlü heves ve coşku
gerekmektedir. Türk Dünyasının siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ihtiyaçlarının
dillendirilmesi ideolojik hedefler ve sınırlara takılmış, ön yargılar yüzünden mesafe
alınamamıştır. Özetle XX. Yüzyılın sonlarında dünyadaki gelişmelerin doğal sonucu
olarak Sovyetlerin çöküşünden doğan fırsatın değerlendirilemediğini tarihi akışı
izleyerek anlamak mümkündür.
Üzerinde teferruatlı bir araştırma yapılmaksızın "Türk Dünyası tarihi - kültürel ve
doğal zenginlikleriyle ... televizyon dizisi, reklam filmi, müzik klibi, sinema filmi ve
belgesel film türünden medya yapımları" (Özdemir, 2011, s. 36) ortaya koyabilecek
oranda geniş olduğu kadar derin hususiyetler içermektedir.

2

"8 Mart Sinemasında Bay 420'yi seyretmeye gitmiştim, eski bir ressam tanıdıkla karşılaştım."
Sovyet Türkmen Edebiyatının kurucularından Gurbannazar Ezizow'un 24 Eylül 1965 tarihli
mektubundan (Zal, 2015, s. 476)
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Yeniden şekillenmenin ilk işaretlerinden 1990 yılında Cengiz Aytmatov'un Gün Olur
Asra Bedel romanından Türkiye-Türkmenistan müşterek yapımı, İzmir Selçuk'ta
çekilen Mankurt: Vahşetin Davulları (Hocakulu Narlıyev; 1990) develerin şiddete
uğramasını aktarmaktadır. Deve ile sahibinin bütünleşmesini yansıtmaktadır. (Işık,
2016, s. 345) Mankurt geçmiş devirleri çağrıştırsa da kendi milliyetinden,
kültüründen ayrılıp köleleşmeye işaret etmektedir.
İmkanlar kısıtlı olsa da devlet adamlarının ufku, icraatlarına yansır o anda izahta
güçlük çekilse bile sonrasındaki gelişmelerde genel değerlendirmeler için ip uçları
verir. 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Birinci Türk Dünyası Sinema Günleri düzenlemişti. Daha sonra 2001 yılında ikincisi,
2002 yılında da üçüncüsü düzenlendi. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Avrasya
Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB Kültür AŞ, TİKA, TÜRKSOY ve Beyoğlu
Belediye Başkanlığı tarafından dördüncüsü düzenlendi (Beyazperde, 2010, s. 1).
Akademik kurumların faaliyetleri devletin imkanları ile politikalarını
şekillendirmektedir. Türk Dünyası gibi belli bir düşüncenin içerisinde sınırlı
kalmaması gereken bir alanı devletin gündeminde tutar. İstanbul Üniversitesi
Avrasya Enstitüsü'nün öncülüğünde düzenlenen IV. Türk Dünyası Sinema Günleri'ne
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan,
Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Başkurdistan ve Tataristan özerk cumhuriyetlerinden
katılım gerçekleşti. "Organizasyonun amacı 'katılımcı ülkeleri ortak kültürel değerler
etrafında buluşturmak, kaynaştırmak, hızla gelişen dünyada ortak tarih ve kültürel
değerler ışığında gelecek vizyonu oluşturmak ve Avrasya coğrafyasına yayılmış
çağdaş Türk ülkelerinin kültürel değerlerinin sinema yoluyla paylaşılmasını
sağlamaktır." (Dördüncü, 2010; Türk, 2010) Tekrarlamak gerekirse ana hedeflere
yönelik akademik, bilimsel adımlar hem kalıcı olmakta, hem de zamanla devlet
politikası haline dönüşmektedir.
Kültürel hayat kesinlikle boşlukta oluşmamıştır. Dünü bilmeden bugünü ve yarını
açıklamaya çalışmak anlamsızdır. (Aksoy, 1994, s. 26) Türk sinemasının Türk
Dünyası yolculuğu yakın dönem tarihinin izahını da kolaylaştırır niteliktedir.
Sinema şeritleri ile Türklüğün esarete düşüş yolculuğu filmleri aratmayacak
karmaşıklık ve komplolarla doludur.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupalı devletler ve topluluklar karşılaştıkları
ekonomik problemlerde ABD'den bir miktar destek görmüş, bunu yeniden
ekonomik yapılanma ve kalkınma amaçlı kullanmışlar (Kennedy, 1991, s. 331)
sinemayı ise "tüketim kültürü anlayışı çerçevesinde" (Kanıpek-Balıkçıoğlu, 2013, s. 3)
yeni liderlik yolcusuna bırakmışlardır. Aynı yoldan ilerleyen Türk sineması
Sovyetlerin dağılması sonrasında bile, Türk Dünyası konusunda ciddi projelere ve
gelişmelere rağmen, genelde eski alışkanlıklarını devam ettirir bir görüntü vermiştir.
Sonuç
Yüz yıl önce Rusya'da, ardından Çin'de fırsat yakalayan Marksist ideoloji, Türk
Dünyasında bağımsızlığın yitirilmesi anlamına gelmiştir. Sovyetlerden çok önce
sinema ile tanışan Türk Dünyası, sosyalist rejiminin tamamında yedinci sanat dalı
üzerinden aşırı bir propagandaya maruz kalmıştır.
Sovyet sinemasında ideolojik yasaklamalardan dolayı "aynı kültür sahası içinde yer
alan" Türk Dünyası mensubu Kazak, Özbek, Kırgız, Azeri, Türkmen, Tacik
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sinemaları "kalitesiz ürünler" vermelerine rağmen hayat tarzlarının bir kısmını
perdeye yansıtmıştır.
İkinci Dünya Savaşından sonraki on yılda çekilen 290 filmden sadece 24 tanesi Türk
Dünyası ile bağlantılıdır. 1950'lerin sonundan itibaren yeni modern stüdyolar tesis
edilmiştir. Bıkıp usanmadan gerçekleştirilen tekrarlarla, Türklerin değerlerine
yabancılaştırılmasına, kozmopolitleştirilmesine yönelik uygulamalarda sinema etkili
bir şekilde kullanılmıştır.
Türkiye, Sovyet sinemasını yakından izlemesine rağmen. uzun dönem Türk
Dünyasına uzak kalmıştır. Türkiye'nin Kalbi Ankara, Türk İnkılabı'nda Terakki Hamleleri
filmleri, yedinci sanat dalında Sovyetlerle işbirliğinin önemli bir belgeleri olmuştur.
Değişken ve kaygan zeminde seyreden işbirliği tarihi gerçeklerin gölgesinde
sürdürülme imkanı bulamamıştır.
1960'lı yılların sonunda hayat bulabilen "Milli Sinema" Türklük, İslamiyet ve Allah
inancını ön plana aldığından çok geçmeden Türk Dünyası konusunu beyazperdeye
taşıyarak Güneş Ne Zaman Doğacak? filmini çekmiştir.
Sinemadan tarihi bir bakışta, Sovyet işgalindeki “Türk Dünyası” inkılap
gerçekleştiren devletlerin gölgesinde kalmıştır.
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SOVYET DÖNEMİNDE AZERBAYCAN HEYKELTRAŞLIĞI
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Giriş
Azerbaycan'da heykeltraşlık gelenekleri eski çağlardan beri süregelmektedir.
Arkeolojik kazılar sırasında bulunan kilden yapılan değişik ölçülü heykeltraşlık
örnekleri Putperestlik ideolojisinin etkisi altında biçimlenmiştir. Bilinen şu ki,
putperestlerin tüm kültür anıtlarının temelinde ritüellerde görülen ideolojiler
bulunmaktadır. Heykeltraşlık dahil bütün güzel sanatlar, bu ritüel ve ideolojilerin
ayrılmaz birer parçası konumundadır (İbrahimov, 2013, s. 5).
Kazılar sonucu bulunan yüzlerce heykel, çoklukla küçük boyutlarda (25 sm'den 4
sm'e kadar) olan kadın figürleridir. Çeşitli dini nitelikteki törenlerde (kurban
kesimlerinde, cenaze törenlerinde vb. Ritüellerde) genellikle kadın heykelleri
kullanılıyordu. Bu tür bulgular, MÖ IV. bin yıla ait, Karabağlar tepesinden ve
Ağdam ilçesi Yüzerliktepe bölgesinde bulunmuştur. Bu heykeller çıplak olup
üzerlerinde piktografik işaretler bulunmaktadır (Nezirova, 2000, ss. 90-92).
Azerbaycan'da bulunan en eski erkek heykeli ise MÖ II. bin yıla ait, Kızılveng’te
bulunan örnektir. Sihir/büyü, totemizm, animizm izlerini yansıtan hayvan figürleri
VII. yüzyıla kadar görülebilmektedir. Oysa insan tasvirli put heykelcikleri III.
yüzyıldan bu yana Azerbaycan topraklarında Hristiyan dininin yayılması nedeniyle
daha az görülmektedir. Ancak III-VII. yüzyıllara ait olduğu düşünülen,
Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde (Şirvan, Muğan, Karabağ vb.) anıtsal taş heykeller
(balballar) görülmektedir. Bunlar dini niteliklidir ve mezar üstü anıtlar üzerine
yapılmıştır.
İslam dininin Azerbaycan topraklarına yayılması ile insan resimlerinin yasaklanması
sonucu heykeltraşlık, yön değiştirerek süs nitelikli, oyma nakışlar, yarım kabartmalar
(barelyef), taş üzerinde kabartmalar şeklinde gelişmeye başlamıştır. Ortaçağ’da ise
Azerbaycan'da rastlanan at ve koç figürlü mezarüstü taş anıtlar daha yaygınlaşmış
ve Abşeron, Karabağ, Nahçıvan, Lenkeran, Zengezur, Mil düzü vb. bölgelere
yayılmıştır.
1920-1940'lı Yıllarda Azerbaycan Heykeltraşlığı
Bolşevik İhtilali’nin ardından Azerbaycan'da anıtsal ve şövale heykeltraşlığının
gelişmesi için uygun bir zemin oluşmuştur. Genellikle Komünist Parti ve Sovyet
yönetimi, “biçim açısından milli, anlam açısından sosyalist” tip sanat dallarının
*
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gelişmi ve SSCB halklarının kültürlerinin gelişmesi için bir dizi programı
uygulamaya koymuştur.
İhtilalden sonraki ilk yıllarda kültür alanında Lenin'in anıtsal propaganda fikri, yani
Sovyet şehirlerinin sosyalist fikirlerinin propogandasını yapan devrimcilerin, ünlü
bilim ve kültür insanlarının suretlerini canlandıran ve emekçileirn (işçi ve köylüler)
zalimlere karşı kahramanca verdikleri özgürlük mücadelesini yansıtan estetik
abidelerinin, yarım kabartmaların (barelyef), meydan ve binalardaki hatıra
yazılarının hazırlanması fikri, Sovyet yönetiminin ilk çalışmalarından biri olmuştur
(Efendiyev ve Terlanov, 1958, s. 3).
Azerbaycan'da Sovyet heykeltraşlığının temeli, Lenin tarafından hazırlanan anıtsal
propaganda kararnamesi ile ilk defa olarak güzel sanatlar alanında çalışan
sanatçıların
devrimin
fikirlerini
yansıtan
sanat
eserlerini
üretmekle
görevlendirilmesiyle atılmıştır.
1920 yılından başlayarak anıtsal propagandayı fiilen gerçekleştirmek amacıyla
Azerbaycan'da birkaç kurul oluşturulmuştur. Bu yönde atılan ilk adım, Bakü Şehir
Kurulu'nun çıkardığı karar ile Bakü'de Karl Marx'ın heykelinin yapılmasıdır. Bu
görev, Azerbaycan'da yaşayan Rus heykeltraş Y. Keylihs'e verilmiş ve geçici anıtbüst 28 Nisan 1921 tarihinde Azerbaycan'da Sovyet yönetimi kurulmasının birinci
yılı vesilesiyle geniş bir meydana dikilmiştir (Foto 1). Y. Keylihs tarafından 1922
yılında yapılan ikinci anıt, Azerbaycan'ın ünlü mizah şairi Sabir'in anısına
dikilmiştir. Ancak heykeltraşın bu eseri halk tarafından beğenilmemiş ve kabul
görmemiştir. Heykeltraşın, şairin yaratıcılık ruhundan habersiz olması ve suretin
cansız olması sebebiyle bu anıt başarısız olmuştur. Y. Keylihs'in, 1908 yılından bu
yana Bakü'de çok sayıda güzel sanatlar okullarında ders vermesine rağmen,
kendisini bir heykeltraş olarak kanıtlayamadığı düşünülmektedir. Keylhis'in 1920'li
yıllarda yaptığı anıtların sonradan kaldırılması, yaptığı eserlerin anıtsal propaganda
planı gereklerine uymamasından kaynaklanmıştır.
1923 yılında Bakü'ye gelen E. Tripolskaya, S. Erziya (1924) ve P. Sabsay (1926)
Azerbaycan heykeltraşlığına katkıda bulunan diğer heykeltraşlardır. Daha sonra S.
Erziya'nın atölyesinde Ziver Memmedova gibi Azerbaycan'ın ilk kadın heykeltraşı
da yetişmiştir. S. Erziyan'nın kısa bir süre de olsa Bakü'de bulunması, Azerbaycan
heykeltraşlığında milli sanatçıların yetişmesine önmeli bir katkı sağlamış oldu.
Tripolskaya'nın ilk anıtsal eseri, Bilimsel Akademisi binasının iç mekanında yaptığı
yüksek kabartma (gorelyef) ve yarım kabartmalar (barelyef) olmuştur (Gabibov ve
Nadjafov, 1960, s. 118). Anıtsal propaganda planının gerçekleşmesi yolunda atılan
diğer önmeli bir adım, 26 Bakü Komiseri anısına yapılacak anıtla ilgili ilan
verilmesiydi. Sonuçsuz kalan bu yarışma kapsamındaki çalışmalar, geçici mezarüstü
anıtlar yapmak üzere Tripolskaya'ya bırakılmıştır. Tripolskaya'nın diğer anıtsal
çalışması 1939-1940'lı yıllarda Samur-Deveci kanalı üstündeki rölyefli resimlerdir.
Sanat hayatı Azerbaycan'da geçen ve çok başarılı anıtlar yapan P. Sabsay, ilk anıtsal
eserini M. F. Ahundov'un anısına yapmıştır (Foto 2). Azerbaycan’da tunçtan yapılan
ilk eser olan bu anıt, günümüze dek azametini ve anlamlılığını muhafaza etmiştir.
Sabsay'ın anıtsal eserleri arasında S. M. Kirov'un anısına yaptığı heykeli özellikle
vurgulamak gerekir. Dağüstü Park'ta bulunan, tunçtan yapılmış anıtsal heykel, mavi
hava zemininde şehrin her yerinden görünmektedir (Foto 3). Kırmızı granitten
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yontulmuş kürsü üzerine Kirov'un devrimci faaliyetini yansıtan, tunçtan yapılma
çeşitli sahneler yer almaktadır. Sabsay, bu anıttan dolayı 1942 yılında Stalin ödülüne
layık görülmüştür.
1935-1940'lı yıllarda Azerbaycan'ın genç heykeltraşları çeşitli portreler, büstler,
figürler vb. sergilemeye başlamışlardır. Bu açıdan Fuad Ebdürrehmanov'un ve Celal
Karyağdı'nın adını özellikle anmak gerekir. Onlar da bu dönemde devrimcilerle
birlikte milli suretler yaratmışlardır. Samur-Deveci kanalı üstünde bulunan anıtsal
heykellerden biri ("Çoban"), C. Karyağdı'ya aittir.
Heykeltraşlık alanında Azerbaycan'ın kendi sanatçılarının sayısı artmaya başlayınca
yeni suretli eserler meydana gelmeye başlamıştır. Yeni yapılan bu heykellerin en
önemli özelliği, milli ve gerçekçi olmalarıdır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra (1940-1960'lı yıllar) Azerbaycan Heykeltraşlığı
Rusya, 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı'na girdikten sonra Sovyet güzel sanatlarında
savaş konusu güzel sanatların diğer dallarında olduğu gibi heykeltraşlık alanında da
temel konu haline gelmişti.
Azerbaycan heykeltraşları, savaş yıllarında daha çok portre türünde başarılı
olmuşlardır. Savaş, heykeltraşların yaratıcılık özelliğine tamamen farklı çizgiler
kazandırmıştır. Sertlik, gerginlik, heyecan, psikolojik derinlik özellikleri suretlere
yansımaya başlamıştır. P. Sabsay'ın bu tür eserleri dikkat çekmektedir. Bir heykeltraş
için en zor konulardan biri olan portre suretlerin tip ve bireyselliğinin çözümü
konusunda P. Sabsay çok başarılıydı (Yezerskoy, Kerimova ve Nadjafova, 1970, s.
73).
P. Sabsay, F. Ebdürrehmanov, C. Karyağdı ve diğer heykeltraşlar İkinci Dünya
Savaşı kahramanlarının portrelerinin yanı sıra yüzyıllarca yabancı istilacılara karşı
mücadelede kahramanlık gösteren büyük kumandanların ve halk kahramanlarının
suretlerini yapmışlardır. Ebdürrehmanov'un bu dönemde yaptığı "Köroğlu",
"Babek", "Cavanşir" yarım kabartmaları (barelyef) ve savaş kahramanlarının anısına
yaptığı birkaç büst, halen Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenmektedir.
Heykeltraşlıkla mimarlığın sentezi olan Nizami Müzesi, dönemin muhteşem
eserlerinden biridir (Foto 4). Müzede heykeltraşların başlıca görevi, heykeltraşlığı
mimarlığa organik bir biçimde bağlamayan değişik anıtlar arasında plastik bir bağ
kurmaktan ibaretti. Azerbaycan'ın klasik ve Sovyet edebiyatının ünlü şair ve
yazarlarının, müzenin Batı cephesindeki heykellerinin büyük çoğunluğunu yerli
heykeltraşlar yapmışlardır.
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle ülkede şehirlerin bayındır hale getirilmesi ve
heykeltraşlık eserleriyle donatılması için düğmeye basıldı. 1940-1950'li yıllarda Bakü,
Sumgayıt, Mingeçevir, Gence, Şuşa, Guba, Şemahı, Gazah gibi şehirlerde yeni
mimari komplekslerle bereber heykeltraşlık eserleri de dikildi. Gence'de (1947) ve
Bakü'de (1949) Nizami'nin, Şemahı'da (1950) ve Bakü'de (1958) M. A. Sabir'in, H.
Aslanov'un heykelleri Azerbaycan anıtsal heykeltraşlık ekolünün yeni başarılarıydı
(Aliyev, 2016, s. 31).
1940-1950'li yıllarda yaratıcılığının en güzel anıtsal eserlerini yapan F.
Ebdürrehmanov, Bakü ve Gence şehirlerinde yaptığı Nizami suretlerinde şairin
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bilgeliğini, yaşam tecrübesini, zengin iç dünyasını gösterebilmiştir (Foto 5). Her iki
suret açık silüetli ve dinamik, giyimleri ise güzel ve ritmiktir.
Savaştan sonraki ilk yıllarda Azerbaycan heykeltraşları, anıtsal heykellerle beraber
şövale heykeltraşlığı, büst ve portreler de yapmaya özen göstermişlerdir.
1950-1960'lı yıllarda heykeltarşlık, Azerbaycan'da yükseliş dönemine girmiştir. Bu
yükselişte Moskova, Leningrad ve diğer merkez şehirlerde eğitim gören genç
heykeltraşların büyük rolü bulunmaktadır. F. Ebdürrehmanov, T. Memmedov, Z.
Memmedova, P. Sabsay, H. Abdullayeva, M. Mirgasımov, Ö. Eldarov, H. Ahmedov,
E. Şamilov, E. Hüseynova, İ. Zeynalov, N. Memmedov, A. Mustafayev gibi genç
heykeltraşlar bu dönemde faaliyet göstermişlerdir.
1952 yılında Azerbaycan heykeltraşları tarafından onların büyük birer üstat
olduklarını kanıtlayan çok sayıda eser yapılmıştır. P. Sabsay'ın yaptığı V. İ. Lenin'in
portresi, F. Ebdürrehmanov'un yaptığı "Azerbaycanlı Kadın" heykeli, H.
Ahmedov'un yaptığı, iki defa Sosyalist Emeği Kahramanı Besti Bağırova'nın büstü,
Z. Memmedova'nın çiftçi kadını konu alan figürü bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde
Resim Sanatı ve Gelecek Gelişim Yolları" hakkında 23 Aralık 1953 tarihli kararı,
Sovyet Azerbaycan’ı heykeltraşlığının gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Müteakip
yıllar, Azerbaycan heykeltraşlığının bir çok alanda en verimli yaratıcılık dönemi
olmuştur.
Bu dönemde hızla gelişen portre türü, yeni bir anlam kazanmıştır. Heykeltraşlar,
çiftlik ve sanayi alanlarında başarılara imza atan işçi ve köylülerin, Sovyet
Azerbaycan'ının en ünlü ve önde gelen aydın sınıfı temsilcilerinin suretlerini eser
haline getirmişlerdir. Bu yıllar zarfında P. Sabsay, petrol işçilerinin, pamuk yetiştiren
köylülerin ve aydınların portre galerilerini oluşturmuşlardır. Sosyalist Emeği
Kahramanı, petrol işçisi Gülbala Aliyev'in (1953) ve Ağa Nimetulla'nın (1954),
pamukçu G. Samedova'nın (1953), akademisyen Esman'ın (1954) ve yazar S.
Rehimov'un (1955) portreleri bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Şunu belirtelim ki, anıtsal heykeltraşlıkta Komünist Partisi ve Sovyet Devleti Başkanı
V. İ. Lenin'in anısına unutulmaz suretlerin yapılması çalışmalarında Azerbaycan
heykeltraşları çok büyük başarılara imza atmışlardır. Bu anıtlardan biri ve en
muhteşemi Azerbaycan'ın ünlü heykeltraşı C. Karyağdı'ya aittir. C. Karyağdı, 1954
yılında Hükumet Evi karşısında dikilmek üzere Lenin'in 11 metrelik heykelini
yapmıştır (Foto 6). Anıtın açılışı, Büyük Ekim İnkilabının 37. Yıldönümünde
yapılmıştır. Anıtsal heykeltraşlık konusunu iyi bilen C. Karyağdı, bu abidede
Lenin'in tüm dünya proletaryasının özgürlük mücadelesinde dönemin düşüncesine
göre halkla sıkı bağlı olan Bolşevik özelliklerini ifade etmiştir (Efendiyev ve
Terlanov, 1958, s. 23).
1960-1990'lı Yıllarda Azerbaycan Heykeltraşlığı
1960-1970'li yıllar Azerbaycan anıtsal plastik sanatında yaratıcılık üslubunun
çeşitliliği ve rengarenkliği ile ayrıcalık göstermektedir. Bu yıllarda anıtsal
heykeltraşlıkta bir dizi meselelere önemli çözüm yolları üreten orta yaş neslin
temsilcilerinin yaptıkları eserlerde Sovyet heykeltraşlığının genel gelişim yoluna
özgü sanatsal arayışlar hissedilmektedir. Sovyet gerçekçi geleneklerini benimseyen
heykeltraşların yaratıcılığındaki önemli unsurlardan biri halkımızın milli-medeni
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abidelerini özenle öğrenmeleri ve bunları yaratıcılıklarına yansıtmaları sayılabilir. Bu
dönemde artık şehir ve köylerde törenlerle açılışı yapılan yeni anıtsal abideler, her yıl
peş peşe oluşturulan portre galerisi, Azerbaycan sosyalist gerçekçiliği gelenekleri
temeline dayalı olarak gelişen milli heykeltraşlık ekolünün meydana geldiğinin bir
kanıtıydı.
1960'lı yılların en önemli ve değerli abidelerinden biri T. Memmedov'un plastik
ritmlerin dakikliği ile ayrıcalık gösteren ünlü besteci Ü. Hacıbeyov'un anısına dikilen
heykel (Foto 7), diğeri ise Ö. Eldarov'un yaptığı, suretin sanatsal çözümünün
şiirselliği, iç dünya ile hayırseverliğin sentezi olan 19. yüzyıl Azerbaycan kadın şairi
Hurşidbanu Natavan'ın heykelidir (foto8). Bu yıllarda plastik alanında kendini
gösteren ciddi rekabet, sergilerde daha açık şekilde hissedilmektedir. Bakü'de
düzenlenen "Bizim Çağdaçlarımız" (1963), "Sulhun Keşiğinde (Korunması)" (1965),
"Vatan'ın Keşiğinde" (1968), Büyük Ekim İnkilabının 50. yıldönümü vesilesiyle
Azerbaycan ve SSCB (1967) vb. sergileri buna örnek gösterilebilir (Aliyev, 2016. s. 61).
Ayrıca, Bakü'de dikilen anıtsal heykellere, 1961 yılında heykeltraş F.
Ebdürrehmanov'un şair "Samed Vurgun", 1962 yılında Ö. Eldarov ve T.
Memmedov'un "Mehemmed Fuzuli", Münevver Rzayeva'nın "Mikayıl Müşfik"
eserleri örnek olarak gösterilebilir.
1970-1980’li yıllarda Azerbaycan plastik sanatının gelişmesi, geçen yıllara oranla
daha belirgindir. Heykeltraşların kendilerini yeterince geliştirmiş olmalarını, onların
hem anıtsal hem de şövale heykeltraşlığı alanında unutulmaz eserler yapmaları
kanıtlamaktadır.
1970-1990’lı yıllarda yaşlı kuşakla bereber ortaya çıkan genç kuşak da düşüncelerini
yaptıkları eserlerle ifade ediyorlardı. Suretlere farklı yaklaşım ve farklı kompozisyon
çözümü, Fazıl Necefov, Fuad Bakıhanov, Akif Askerov, Fuad Salayev, Natig Aliyev
vb. heykeltraşların yaratıcılığına özgü hususlardır.
Bu yıllarda da Bakü ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerini süsleyen anıtsal heykellerin
sayısı gün geçtikçe artmıştır. C. Karyağdı’nın “Neriman Nerimanov” (1972), F.
Ebdürrehmanov’un “Mehdi Hüseynzade” (1973), T. Memmedov’un “Meşedi
Azizbeyov” (1976), M. Mirgasımov’un “Cafer Cabbarlı” (1982), Elmira
Hüseynova'nın “Hasan bey Zerdabi” (1983) vb. abidelerini örnek olarak
gösterebiliriz. Suret çözümlemeleri, tiplerin doğru bir şekilde tanımlanması, serbest
plastik ve olgun fikir bu eserleri mükemmel kılmıştır.
Sovyet döneminin son aşamasında Azerbaycan heykeltraşlığında gözlenen gelişme,
uzmanlaşma, sanatsal yaklaşım kendisini, heykeltraşların suretin manevi dünyasını,
duygu ve düşüncelerini derinden ifade etmesinde göstermiştir. Heykeltraşların
arayışlarındaki fikrin derinliği, yüksek duygu, cesaret ve orijinallik yeni ifade
aracıyla zenginleşmiştir.
Sonuç
20. yüzyılın 20’li yılları milli ve akademik heykeltraşlık ekolünün meydana gelmesi
ve teşekkülü dönemidir. Yüzyılın ortalarında ve sonunda doğrudan ideolojiye bağlı
olarak gerçekleşen bu gelişmenin artık her anlamda olumlu sonuçlarını görmek
imkanı oluşmuştur. “Sosyalist gerçekçiliği” sanat ilkesinin ana yaratıcı gayesi olan
“Biçim açısından milli, içerik açısından “sosyalist” şartını kendilerine bir koruma
aracı ve “Damokles'in kılıcı” olarak görmeye mahkum heykeltraşlar, hem resmi
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siparişleri hem de kendi bireysel arzularını gerçekleştirmişlerdir. Azerbaycan
heykeltraşlığında Sovyet-komünist ideolojisinin güzel sanatları yönetme sisteminin
mevcut olması, hem eserlerin konusunda hem de sanatsal çözümünde kendini
göstermiştir.
Azerbaycan heykeltraşlığının gelişmesinde değişik yıllarda Azerbaycan'a gelen Rus
heykeltraşlarının hizmetleri yadsınamaz. Y. Keylihs’in “Sabir” heykeli, E.
Tripolskaya’nın “26’lar”, P. Sabsay’ın “M. Azizbeyov” heykeli Azerbaycan’da
yapılan ilk gerçekçi heykeltraşlık eserleri olarak güzel sanatlar tarihimize geçmiştir.
Sovyet rejiminin ilk yıllarında yapılan heykeller, Büyük Ekim İhtilai’ni yapanları, V.
İ. Lenin’i, Stalin’i, Marx’ı ve diğer şahsiyetleri konu alırken, ikinci aşamada Sovyetler
Birliği ve emek kahramanlarını, işçi ve köylüleri, daha sonra yaratıcılık yönünün az
bile olsa, serbestleşmesi sonucunda Azerbaycan halk kahramanlarını, dâhi şairlerini,
tarihi şahsiyetlerini, yazarlarını, bestecilerini konu edinmiştir. Böylece heykeller
Azerbaycan evlatlarının şerefine yapılmaya başlanmıştır. İlk yıllarda “Sosart”
(sosyalist güzel sanatlar) ideolojisi, Rus akademizmi sanat adamlarının
çalışmalarında kendini zorunlu olarak gösterirken, müteakip yıllarda biçim ve
kompozisyona serbest yaklaşm ve yeni arayışlar önüne geçilemeyecek bir hırsa
dönüşmüştür.
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

SOVYETLER DÖNEMİNDE MÜZİK FOLKLORU
VE MÜZİK FOLKLORŞÜNASLIĞIN YENİ DEVRİ
NA İ LE RAH İM BE Y Lİ *

Müzik folkloru Azerbaycan müziğinin önemli alanlarından biridir. İçeriği zengin,
sanatsal gelenekleri, çeşitlilik ve farklı imajları zengin olan müzik folkloru,
Azerbaycan müziğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yirminci yüzyılın başlarında
Azerbaycan müziği, halk yaratıcılığında, şarkılarda ve danslarda sözlü olarak
geliştirildi ve öte yandan profesyonel sanatlarda - orijinal ashık yaratıcılığında ve
zengin mugham sanatında sözlü olarak gelişmiştir.
Azerbaycan'da profesyonel folklorun temeli on dokuzuncu yüzyılda atılmıştır.
Yüzyılın başında Rus aydınları tarafından Rus dilli basında ve daha sonra
Azerbaycan dilinde çeşitli folklor örnekleri yayımlandı. Bu dönemde H. Zerdabi,
M.F. Axundov, M.Ş. Vazeh, Mirza Kazım Bey, M. Mahmudbeyov gibi öncü edebiyat
ve maarif adamları folklorşünaslıq alanında eşsiz hizmetler göstermiştir. H. Zardabi,
türkülerin insanların bilinçliliği ve ahlakı üzerindeki büyük etkisini defalarca belirtti:
"Kafkas Müslümanlarına hiçbir kelime veya dille söylenilen söz o kadar işe yaramaz,
ne kadar ki şiir ve müzikle söylenilen söz ve fikir." Bu yüzden de o okullarda şarkı ve
müzik derslerini tebliğ ediyordu. H. Zardabi bu amaçla şarkı topladı ve yayımladı ve
onları okullara gönderdi.
Yirminci yüzyılda öncü ziyalılarımızın folklorşünaslıq alanında yaptıkları
faaliyetlerinde yeni dönem başlar. Onlar folklor örneklerinin toplanmasını ve yayını
işini daha sistemli ve amaçlı şekilde götürmüşler, halk edebiyatı, halk sanatı ile ilgili
önemli fikir ve mülahazalarla ortaya koymuşlardır. Bu dönemde F. Köçerli, A. Şaiq,
S. Hüseyn, N. Nerimanov, R. Əfəndiyev, H. Zeynallı ve diğer seçkin edebiyat ve
bilim adamlarının faaliyetlerini özel olarak dikkate almak gerekir. XX. yüzyılın 20-30
yıllarında sözlü halk yaratıcılığının toplanması, tebliği, araştırılmasına özel önem
verilir, bu işle uğraşan toplum oluşur, eğitimci aydınlar halk yaratıcılığının çeşitli
alanlarına ait olan eserleri toplayıp özel toplularda baskı ettirirler.
Halk müziğinin ilk not yazıları XIX. yüzyılda "Kafkas halklarını ve topraklarını tarif
eden mecmua" (“Qafqaz xalqlarını və erazilərini təsvir edən məcmuə”) de, "Kafkas"
gazetesinde, "Asya" müzik dergisinde ve başka mecmualarda baskı görmeye
başlıyor. Bu yazıların bir kısmının Rus araştırmacılar tarafından ele alınması ve bu
alandaki ilk adımlar hala daha zayıf olduğuna göre, melodilerin düzeltilmesinde
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bazı bozulmalar ve hatalar vardı. Ancak, aslında, onların tarihi önemi büyüktür. Ü.
Hacıbeyli "Azerbaycan müzik hayatına bir göz" makalesinde halk şarkılarından
konuşurken onların etnografik önemini değerlendirir, nota yazılmasını ve
öğrenilmesini tavsiye ediyor. O yazıyor: "El şarkıları Azerbaycan halkının ehvalruhiyesini şarh eden, zevk müziğisini beyan, şiir ve müzikteki yaratıcılık yeteneğinin
derecesini tayin edebilecek büyük bir malzeme olduğundan onun ister müzik, ister
edebi, ister psikolojik, ister etnografik önemi çok büyüktür. Mümkün olduğunca
uzun zamandır hatırlandıklarından ve şimdi var olduklarından her yıl oldukları yere
yığmak ve yazmak için en önemli şeylerden biri. " (Hacıbeyli, 2008, s. 184)
19. yüzyılda bir kaç Rus etnograflar Azerbaycan halk müziğine ilgi gösterdi. 18161818 yıllarında Heşterxanda İ.V. Dobrovolskinin yayına hazırladığı "Asya müzik
dergisi" nın 4. sayısında "Derbent hanı Feteli" nin Azerbaycan halk müziğinin not
yazısını (Dobrovolskiy, 1917, s. 56), 1861 yılında ise "illüstrasyon "P. Sialski, 8
Azerbaycan şarkısı ve 1 dans Lezginhi yayınladı. (Abasova ve Kasımov, 1970, s. 12).
1905-yıl I-ci Rus devriminden sonra Azerbaycan'da açılan Rus-Tatar İlkokulunda
öğretmen işlemiş Cafer Bünyadzadə 1911 yılında "Keşkül" adlı ilk nağmeler kitabını
yayınladı. Daha sonra 1913 ve 1917 yıllarında tekrar yayınlanmış bu kitaba şimdi
unutulmuş bazı şarkıların not yazısını belli sebeplerden dolayı sunula bilmediğine
göre çalıştığı okulda bu müzikleri herkese "meccani", yani karşılıksız öğretmeyi
sorumluluğunu aldı (Bünyadzade, 1917, s. 61).
Yirminci yüzyılın başlarında icracı, şarkıcıların etkinliği xüxusilə takdir edilmesi idi.
Ayrıca bu dönemde Azerbaycan'da Ü. Hacıbeyli, M. Maqomayev, M.C. Əmirov, Z.
Hacıbeyov gibi bazı besteciler yetişir. Onlar halk müziğinin, halk türkülerinin geniş
gelişimine yön veriyorlardı. Azerbaycan halk türkülerinin önceleri tevatürle
yayılması her şarkıda belli değişiklikler yapmaya imkân veriyordu. Bu nedenle
türküler dikkat edilmelidir. Musiqişünas Elmira Efendiyeva "Müzik eserlerinin
analizi" kitabında yazıyor: "Azerbaycan bestecileri tarafından halk şarkılarının nota
düşürülmesi ve düzenlenmesi Ü. Hacıbəyli’nin" Leyla ve Mecnun "operasının
yaraniş tarihi ile hesaplanmalıdır. Çünkü, Ü. Hacıbeyli ilk kez "Leyla ve Mecnun"
operasında bir takım halk şarkılarını notaya salmış ve operanın müzikal
dramaturgiyasının gelişiminde ustaca kullanmıştır (örneğin, "Evleri var hane-hane",
"Bu gelen yara benzer" ve s.). "
XX yüzyılın 20. yıllarından başlayarak Ü. Hacıbeyli, M. Maqomayev, Z. Hacıbəyov,
biraz sonra S. Rüstemov, F. Emirov, T. Quliyev, N. Əliverdibəyov bir sıra
Azerbaycan halk türkülerinin nota düşürmüşlerdir. Örneğin, "Gashag Nabi", "Gül
bahçeleri", "Aman büyükanne", "Beni umursamıyorsun", "Aman avcı" ve diğerleri.
Azerbaycan Halk Müziği örnekleri "Asya müzik dergisi", "İran halk şiiri örnekleri",
"Kafkas" gazetesi, "İllüstrasyon" dergisi ve "Kafkas halklarını ve toprakları açıklayan
materyaller" başlıklı makalede bulunabilir. O tarihte, önde gelen Azerbaycan
eğitimcisi Hasanbey Zardabi tarafından yayınlanan "Türk Şarkıları" nın koleksiyonu
büyük ilgi gördü. On sekiz şarkıdan oluşan bu mecmuada şarkıların metni kitlesel
halk şarkılarından alınmıştır. Mecmua iki bölüme ayrılır: mekteblilerin bilgi kaynağı
hakkında birinci bölüm, bilimin ve bilginin tanımına adanmış ikinci bölüm. Bu
şarkıların metni ayrı ayrı şairlerin şiirlerinden düzenlenmiştir. Onlar kendi şiirsel
yapısına göre halk şarkı yaratıcılık ile genellik oluştururlar. Azerbaycan müzik
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folklorunun sayısız örnekleri "Pikap", "Sport-rekor", "Ekstrafon" ortaklar toplumu
tarafından ünlü şarkıcı ve çalgıcıların ifasında üretim yapılıyordu.
XIX yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycan halk müziği yaratıcılığının tetkik ve tanıtım
düzensiz şekilde, bireylerin ve özel girişimcilerin girişimi ile yapılmaktaydı. Ü.
Hacıbeyli ve M. Maqomayev müzik folklorunu henüz Gori Semineri okudukları
yıllarda nota düşürüp, toplamışlar. 20. yüzyılda Hacibeyli, Azerbaycan halk
müziğinin temellerini incelemeye başladı. M. Maqomayev ise halk şarkı ve
danslarının melosilerini nota aktarıyor. Bu alandaki ilk ortak yayınları "Azerbaycan
Türk Şarkısı" olarak anılmıştır. Koleksiyonda bulunan 33 şarkının ikisinin yazarı U.
Hajibeyli idi. Ünlü hanende, Azerbaycan halk müziğine derinden beled olan Cabbar
Karyağdı oğlunun ifasından 19 şarkı nota sanılarak bu mecmueye dâhil olmuştu.
Diğer şarkılar ise Z. Hacıbeyov toplamıştır, Ü. Hacıbeyli M. Maqomayevle beraber
bu şarkıları nota düşürmüşlerdir. Çeşitli türküler, danslar ve lirik şarkılar
koleksiyonda yer almaktadır. Şarkıların bir kısmı teksesli halinde verilmiştir. Çoğu,
U. Hacibeyli ve M. Magomayev tarafından uyumlu hale getirildi. Makale sadece
bilimsel değil, sanatsal değeri de büyüktür. M. Maqomayev’in elyazmaları içerisinde
üç yüzden fazla halk şarkı örnekleri bulundurulmuştur. Yazıların bir kısmı taslak
şeklindedir.
Halk şarkı ve dans örneğinin yüz örneği "Azerbaycan halk yaratıcılığı" mecmuasına
dâhil edilmiştir. Bulbul, halk müziği toplama için vazgeçilmez hizmet veren
müzisyenlerden biridir. 1932 yılında Bülbülün teşebbüsü ile Azerbaycan
Konservatuarı bünyesinde araştırma müzik kabini faaliyete başlıyor. Kabinedeki ana
görev, halk örneklerini toplamak, kaydetmek ve onları belgelendirmekten ibaret
oldu. Ülkenin farklı yerlerinde müzik folkloru toplamak için seferler düzenlendi.
Daha sonra Asaf Zeynalli, Gara Garayev, Covdat Haciyev, Fikret Amirov, Said
Rustamov, Tofig Guliyev, Zakir Bagirov, müzikolog Mammadsaleh Ismayilov ve
diğerleri Kabin'de çalışmaya başladılar. Kabinenin ikinci yöntemi sabit metod olarak
adlandırılıyordu. Onlar profesyonel muğam sanatçılar, hanendeleri, sazendeleri
davet edip, onların ifasını fonovaliklərə yazıyorlardı. O sıradan da C. Qaryağdı
oğlunun ifasından yüzlerce halk şarkısı ve təsniflərini fonovalikə yazdılar. Plaklara
yazılan örneklerin çoğunluğu bize ulaşmamıştır. Diğer yandan neşriyatta da
ixtisarların olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan tüm toplanılan şarkıların hepsi
notlaşdırılsa da, hepsini yayınlamak mümkün olmamıştır.
C. Qaryağdı oğlu bizim halk şarkıları kültüründe çok önemli bir yeri olan
senetkardır. Şarkıların şekillendirilmesinde C. Qaryağdı oğılunun ve onun okulunun
çok büyük rolü olmuştur. C. Qaryağdı oğlu ifa ettiği halk şarkılarının büyük bir
kısmının yazarı kendisi olduğu zaman, belirli kısmı da halk, folklor, tören melodileri
ki, C. Qaryağdı oğlu onlari kendi repertuarına dâhil etmiş ve kendisine ait olan
profesyonel hanende üslubunu, yaklaşımını ona uygulamışdır. Bülbülün yönetimi
altında Cabbar Karyağdı oğlu ile beraber Azerbaycan'ın diğer ünlü hanendeleri
Kurban Primov, Seyid Şuşinski, Aşık Esed Rzayev, Aşıq Mirze Bayramovun ifasında
seslenen halk müziği örnekleri kasete yazılmıştır. Bülbül halk müzik yaratıcılığının
toplanması, kaydedilmesi ve yayınlanması alanında 25 yıldan fazla büyük hizmetler
yapmıştır. 1936 yılında Kabine ilk kez "50 Azerbaycan halk şarkısı" dergisini çıkardı.
Mecmueni Bülbül tarafından Cabbar Karyağdı oğlunun ifasından fonovaliklərə
yazılmış şarkılar kapsamaktadır. Said Rüstemov ise bu şarkıları nota yazmıştır. Ü.
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Hacıbeyli bu mecmueden bazı örnekleri henüz yayınlanmamış önce kendi
eserlerinde kullanmıştır. Ayrıca "Azerbaycan halk şarkıları", "Azerbaycan halk dans
havaları", "Azerbaycan aşık şarkıları", "Azerbaycan halk renkleri" ve başka
mecmuelerin adını çekmek olar. Bu koleksiyonlar, halk müziği eğitiminde ve
yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.
Sonraki yıllarda Azerbaycan klasik müziğinin teorik araştırma alanında en büyük
başarısı Ü. Hacıbəylinin "Azerbaycan halk müziğinin esasları" adlı eseri oldu.
Burada, yazar halk müziği dizisi sistemini ortaya koyuyor. Ü. Hacıbeyli Azerbaycan
halk müziğinin lad özellikleri ile birlikte, ladin ritmik yanlarını, kromatik
hareketlerin imkalılığını, kadensiyaların seciyyesi ve önemini, çıkma kurallarını vb.
meseleleri de aydınlatıyor. Ünlü müzikologlar VM. Belyayev, X. Kushnaryov, V.
Vinogradov, T. Vizgo, AI Gumenyuk ve diğerleri bu eser hakkında değerli yorumlar
yaptı. V.M. Belyayev Azerbaycan halk müziğinin öğrenilmesi alanında büyük
hizmetleri olmuş şexsiyyetlerdendir. O, kendisinin "Müzik folkloru ve eski
makaleler"
adlı
eserinde
Azerbaycan
halk
müziğini
aydınlatmıştır.
Folklorşünaslığının
gelişiminde
M.
İsmayılovun
hizmetleri
folklorun
geliştirilmesinde özel bir rol oynamaktadır. Onun araştırmaları Azerbaycan halk
müziğinin lad esaslarının alterasiya sorunlarına, ladların iç ilişkileri ve major-minor
sistemi ile bağlılığının öğrenilmesine adanmıştır. Onun "Azerbaycan halk müziğinin
türler" adlı eseri buna parlak delilidir. Eserde Azerbaycan halk müziğinin metre-ritm
özellikleri detaylı olarak analiz edilmiş ve onlar hakkında bilgi verilmiştir.
X. Ağayeva, D. Danilov, E. Abbasov, L. Karagiçeva, E. Abbasova, Q. İsmayılova, S.
Qasımov, A. Tağızadə, H. Mehdiyev, X. Məlikov ve başka müzisyenlerin yazdıkları
eserler Azerbaycan müzik folklorunun tarihi ve teorik planda öğrenilmesinde büyük
rol oynamıştır. Azerbaycan halk müziğinin öğrenilmesinde ünlü besteci, orkestra
şefi, müzisyen Ə. Bədəlbəyli’nin etkinliği özel öneme sahiptir. Bu alanda, "Değerli
Monografik Müzik Sözlüğü" çok değerlidir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde müzik terimleri, ikinci bölümde müzik uygulamalarında işlenen
terimler, üçüncü bölümde ise müzik literatüründe işlenen yabancı kelime ve terimler
hakkında geniş bilgi verilmiştir. A. Eldarova, B.H. Hüseynli, A. Isazadeh, N.
Mammadov ve diğer müzikologların toplama ve bilimsel araştırma faaliyetleri,
Azerbaycan folklorunun gelişmesinde özellikle önemlidir.
Belirtmek gerekir ki, müzik folklorunun toplanan malzemeleri bugünkü günde
yapılan bilimsel araştırmaların esas bazını teşkil ediyor. Dahi Üzeyir beyin başlattığı
bu gelenek günümüzde yeniden kapsamı almaya başlamış ve modern
etnomusiqişünaslıq biliminin tadqidqat alanına dönüşmüştür. Müzik folklorunun
toplanan malzemelerin modern yayımı de Sovyetler döneminde konulmuş
gelenekleri ifade ediyor. Bununla bırlıkte müzik örneklerinin çeşitli versiyonlarının
bulunması karşılaştırmalı araştırmalar için büyük önem taşıyor.
Sovyetler döneminde müzik folkloruna verilen büyük deger onun besteci
yaratıcılığına uygulamasından de yan geçmemiştir. Azerbaycan bestecileri kendi
yaratıcılığında müzik folklorunun zengin janr-tür çeşitliliğine ve milli tonlama, ritim,
perde, form vb. unsurlara geniş yer vermiştir. Müzik folklorunun çeşitli türler
bazında birçok işlemeler orkestra, topluluk ve koro kollektivlerinin esas repertuar
içeriğini oluşturmuştur. Bu eserler ulusal geleneklerin şekillendirilmesinde özel bir
rol oynamıştır. Azerbaycan halk müziğinin tebliğinde müzik folklorunun konser
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sahnelerinden profesyonel sanata gelmesi büyüktekan kazandırmışdır. Bu alanda
Azerbaycan kültürünün 10 günlükleri, festivallerinin ve yarışmaların xususi olarak
not etmek gerektir.
Elbette ki, her aşamanın gelişim ve iyi çizgisi olduğu gibi olumsuz yönleri de var.
Sovyetler döneminin bu taraflarını da belirtmek gerekir. Henüz Sovyet hükümetinin
kurulduğu ilk yıllardan bildiğimiz tüm tarihi ve edebi kaynaklarda Azerbaycan halk
müziğinin ne kadar zor yol geçtiğini görüyoruz. Bu yolda, Uzeyir bey ve
meslektaşları ve Azerbaycan aydınlarının çoğunluğu sınırsız bir şekilde hizmet
ederek, halk müziğini ve zengin geleneklerini göz olarak korumaya çalıştı.
Uzeyir Hacibeyli, Afrasiyab Badalbeyli, Bulbul, halk müziğini korumak, orijinal
özelliklerini kaybetmemek, ulusal müzik aletlerini profesyonel müzik alanında
sergilemek için defalarca çeşitli hükümet görevlileri karşısında cesaret gösterdiler.
Bugün bu insanlar sayesinde ulusal müzik aletlerimiz dünyada biliniyor ve seviliyor.
Geçmiş yönetimin ideolojik çerçeveleri birçok durumda sanat temsilcilerinin yaratıcı
serbestliğini elinden alır, oluşan eserlerin çoğunda içerik daha çok bu ideolojinin
yersiz tebliğine hizmet ediyordu. Bu etki folklor sanatından da yan geçmemişti. Halk
şarkılarının ifası sırasında gereksiz ve mantıksız sansür sorunları birçok sanat
başyapıtları hafızalardan silinmesine yol açmıştı.
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RUS İSLAMI KAVRAMI VE DEVRİMDEN
GÜNÜMÜZE İSLAM
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Giriş
Birçok şarkiyatçının iddia ettiği İslam savaş ve kılıç dini yargısı, aslında tarihsel
sürecin gerçeğiyle açıklanamamaktadır; zira İslam nüfus olarak İslam devletlerinin
güçlü olduğu ve dünyayı etkilediği anlarda değil en zayıf olduğu on sekiz ve sonraki
yüzyıllarda göze çarpar bir şekilde artmıştır. Ve tarihin acı bir sayfası olan bu yüzyılda
peş peşe yenilgiler neticesinde bütün İslam bölgeleri istila edilirken bu istiladan sadece
kısmen Anadolu kurtulabilmiş; İslam’ın tek temsilcisi olarak varlığına devam etmiştir.
İkinci dünya savaşından sonra bağımsızlığına sağlayan İslam ülkelerin sayısı kırklı
rakamları bulmuştur; günümüzde ise bu sayı atmış üç kadardır. Yapılan son
araştırmalarda en hızlı büyüyen dinin İslam olduğu görülürken onu Hristiyanlık ve
Hindu dini takip etmektedir. Son on yıl özellikle Sovyetler tehdidinin kalkışıyla
dünyada İslam algısının değiştiğini de gözlemleyebiliyoruz; İslam artık terör ve
savaşla anılmakta özellikle hızlı gelişim ve kabulün temelindeki şefkat ve sevginin
yerine şiddet ve kin ikame edilmektedir. Bu çerçevede yapılan alan araştırmaları gün
aşırı medya organlarından açıkça takip edilebilmektedir; son yapılan bir araştırmaya
göre Avrupa’daki İslama olumsuz bakış yüzde ellilerle ifade edilmektedir. En
olumsuz devletler Balkanlara sınırı olanlar olarak ölçülürken İngiltere ve Fransa
yüzde yirmi beşlerle iyimser grubunda yer almaktadır. Bu oran bugün Amerika’da da
yüzde ellilerde seyretmektedir. Rusya, Çin ve Hindistan gibi nüfusları içinde önemli
sayıda Müslüman besleyen ülkelerde bu ölçümleri objektif olarak yapmak mümkün
olamamaktadır. Ancak kesin olan bir nokta vardır ki; bu ülkelerde İslam ve ona inanan
Müslümanlar ülke bütünlüğü ve tehdit algılamasında en önemli unsuru teşkil ederler
ve güvenlik planlamalarında hassas olarak not edilirler.
Bu makalenin konusu Rusya Müslümanları ve özelde Rusya’da yaşanan islamı
içermekte ve defalarca Batılı âlimler tarafından kaleme alınan bu konuya farklı bir
yaklaşım getirme amacını taşımaktadır. Belki de literatürde ‘Rusya islamı’ kavramı bu
çalışmayla ortaya atılacaktır. Özellikle ‘Rus islamı’ kavramını kullanmaktan
kaçındığımı ifade etmeliyim; çünkü hem Avrupa’da hem de Rus coğrafyasında İslam
olana Türk denmesi geleneksel bir tavırdır ve çok eski devirlerden beri Müslümana
Türk demek öğrenilmiş bir davranıştır. Dolayısıyla Rusya’daki Müslümanlar da
aslında Rus zihninin derinliğinde Türk olarak kabul görür ve ona göre bu bütünlüğü
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bozmanın yegâne vasıtası farklılarla ifade edilen dil, mezhep ve folklorik farklı
davranışlarıdır. Dil, mezhep inanç vs. bütün farklılar kimliğe kavuşmanın ana
nüvesini oluşturur. Ancak bu parçalanmış yapı içinde Rusya’daki İslam hem Rus
Çarlığı hem de günümüzde diğer devlet ve bölgelerdeki İslam’dan elbette farklıdır ve
bu farkı anlatabilmek için ‘Rusya islamı’ kavramı bence zaruridir. Ancak bu
tanımlamanın sosyolojik anlamdan ziyade politik bir anlam ifade ettiğini de not
etmeliyiz. Sovyetler dönemini de aslında merkezi Asya yani Uluğ Türkistan’ı göz
önüne alarak bu sınıflamanın içine alabiliriz. Bu zaruri ama uzun girişten sonra belki
de dünyadaki en mazlum İslam’ın serüvenini anlatmaya geçebiliriz.
Rusya’da İslamın yayılış süreci
Rusya’daki İslam’ın tarihsel süreçlerini belli dönemleriyle kabaca tasnif etmek
gerekirse beşe ayırmanın faydalı olacağını söylemeliyiz. Tasnifin ilk maddesini
oluşturan süreç kabaca ikinci Halife Hz. Ömer dönemiyle(634-44) başlatılabilir. Ve bu
dönem Hazar devletinin zayıfladığı 900 yıllara kadar devam etmiştir. İslam’ın bölgede
etkin olduğu ikinci dönemi 900 ila 1200 yılları arasını kapsar ve bu dönemde etkin
unsur bölgenin iletişimini sağlayan Türkistanlı tüccarlar ve beraberinde gezen
dervişlerdir. Bu tüccarların en değerli malı kuzeyin yegâna zenginliği olan kürklerdir.
Bu yıllarda kuzey yarımkürenin zenginliğini doğudan Batıya taşıyan ve devamlı
işleyen iki önemli güzergâh vardı; bunlardan ilki kuzey yolu diye isimlendirilen
Bugün Kazakistan’ın güneyinden başlayarak Samarra ve oradan Kazan’a ulaşan
devamla Moskova ve batıya doğru yol alan kürk yoluydu. Bu yol üzerinde olan Orta
İdil’in sakinleri İdil Bulgarları İbni Fazlan’ın kayıtlarına göre daha 922 yılında Hanefi
mezhebine göre ibadet yapmayı bilen Müslümanlardı; Şafii bir öğretmen ile
tartışabilecek yetkinliğe sahiplerdi. İkinci güzergâh ise Uzak doğu ve Çin mallarını
daha aşağıda Maverünnehir İran ve Anadolu yoluyla Avrupa’ya taşıyan bir ucu Arap
yarımadası diğer ucu Afrika’nın kapısı İskenderiye ulaşan tarihi ipek yoluydu.
Kuvvetli Türk İslam devletlerinin sağladığı güvenle Müslüman tüccarlar ticari emtiayı
dünyanın en doğusundan batısına taşırken kültürel birikim ve inançları da taşıma
görevini üstlenmişlerdi; Kafkasya Orta İdil ve Ural bölgelerinde İslam Hristiyanlığın
karşısında ikinci din olarak bilinir hale gelerek önemli merkezler oluşturmuştur.
Türklerin topluca İslamı benimsemeleri Arap ve Farslarla başlayan ve Ruslar
arasındaki tampon bölgelerin kısa sürede İslamlaşmasını sağlamıştır. On ve on birinci
yüzyılda İslam artık Ural ötesinde kendini hissettiren önemli bir güç olmuş; Deşti
Kıpçak sakinleri ve kuzeydeki bugün Başkurt ve Tatar diye isimlendirilen Türk
toplulukları bu dairenin içine girmişlerdir. Şehirlerde islamın hızlı yayılış sürecini
bozkırın Kazak ve Kırgız boylarında göremeyiz; zira on sekizinci yüzyıla kadar bu
yayılış kuzey bozkırında devam etmiş ancak bu yüzyılda kendini tamamlayabilmiştir.
Üçüncü dönem Moğol imparatorluğunun ilk yüzyılı kapsayan 1200 ila 1300 yıllarını
kapsamaktadır ki; Moğolların ilk yılları İslam için oldukça acı geçen ve kötü hatıralar
bırakan bir süreci anlatır. Özellikle Harzemşahların ve dolayısıyla Türkistan’ın güzel
ve zengin şehirleri bir bir yok olmuş, milyonlarca Müslüman Moğolların acımasız
orduları tarafından yok edilmiştir. Ancak zamanla Moğol devleti yönetici ve ileri
gelenleri bölgelerindeki Müslümanlarla beraber hareket ederek yavaş yavaş aynı
sistemin içinde var olmuşlardır. Nitekim on dördüncü yüzyıl ile birlikte Sufiler Moğol
imparatorluğunda önemli hale gelerek Çağatay ve Altınordu devleti yeniden sistem
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halinde İslam’ın devleti haline getirmişlerdir. On altıncı yüzyılda Kırım Hanlığı,
Rusya’nın güneyi ve Karadeniz kıyılarında, Nogay orda Kazak bozkırında Batı Sibirya
İslamlaşmış vaziyettedir. Kafkasya’da ise on beşinci yüzyılın sonlarında Kabardinler,
Karaçaylar ve Çerkezler Müslüman olmaya başlamışlar ve İslamlaşma süreci daha
sonraki yüzyıllar devam emiştir. Osmanlı devletinin on altıncı yüzyılın başlarında
Kırım hanlığı vasıtasıyla Kafkasya’ya ve Ukrayna bozkırlarına hükmedişi buradaki
toplulukların zamanla islamı müesses haline getirip yaşam tarzı yapmaları; Kabardin,
Osetin ve Gürcistan bölgelerinde Hristiyan ağırlığın kaybedilişi anlamına gelir.
Özellikle Altınordu devleti ve bakiyesi hanlıkların hakim olduğu dönemde politik
olarak İslam en etkin gücü temsil etmiştir ve sosyolojik olarak bir çok topluluğun
yaşadığı din olarak temayüz etmiştir.
Dördüncü ana süreç Rusların imparatorluk dönemindeki İslam’la kurdukları olumlu
veya olumsuz ilişkiler sayılabilir: Rus devletinin kuruluşu ve gelişiminde İslam her
zaman ya merkezde bir sorun veya merkezi tamamlayan bir unsur olarak var
olagelmiştir. Miladi 980’li yıllarda Ruslar Ortodoks olurken Deşti Kıpçak’ın sakinleri
kuzey Türkleri Bulgarlar da islamı kendilerine din olarak seçiyordu. Daha sonraki
dönemlerde doğu Avrupa’nın en uç noktası İdil boyları Moğol istilasına maruz kalmış,
1230-50 yılları arasında büyük bir yıkımla karşılaşmıştır. Yüzyıllar boyu kuzey
yolunun zengin yerleşim yerleri başta Bulgar, Saray, Kiev, Moskova vs. ticaret
merkezleri eski önemlerini kaybetmişlerdir. Ancak yeni fatihler, eskiyi toptan yok
saymamış devlet geleneğini geçmişte var olan ve yeni uyguladıkları yasalarına göre
şekillendirmiş ve yıkılan yerler yeniden eski hareketliliğine kavuşmuştur. Sonuçta
yüzyıl sonra yani 1320’den itibaren Altınordu’nun ve Çağatay hanlığının hanları ve
bürokrasisi eskiye uyumludur ve İslam en etkin politik güçtür. Politik olduğunu
özellikle vurguluyorum bölge sosyolojik olarak zaten on birinci yüzyılla birlikte
İslam’ın ağırlıkta olduğu bir yaşam tarzıyla değerlendirilebilir; Bozkır ve merkezden
uzak bölgeler bu tanımlamanın dışında düşünülmelidir. Berke Hanla (1209-66)
başlayan yeni misyon artık Ukrayna bozkır ve kuzeyin ormanına sahip Ruslarla
siyasal mücadelenin yanında yaşam tarzı olarak da bir bütün olarak mücadele
vermeye başlamıştır. Aslında bu mücadele başlangıçta yani Altınordu ve onun
bakiyesi Kazan, Astarhan ve Sibir hanlıkları zamanında oldukça belirgin ve keskindir
ve kutsal savaşa dair metinler içermektedir. IV. İvan’ın Kazan’a sefere çıkarken irat
ettiği ve zamanın metropolitinin nutukları bunu açıkça bize izah da eder. Rus
Devletinin Kazan, Astarhan ve Sibir hanlıklarını istila etmesi Müslüman Türk İslamOrtodoks Rus dolayısıyla Hristiyanlığın mücadelesinde farklı tarz ve metotların
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle Çar Korkunç İvan’dan (1530-84) başlayıp
zaman zaman farklı uygulamalarına rastlasak da Çariçe II. Katerina’ya (1729-89) kadar
olan evreyi zoraki ve baskıcı dönem olarak adlandırmak alan ile eser veren
araştırmacıların ortak kanaatidir. Çariçe II. Katherina’nın verdiği sınırlı hürriyet
Müslümanların yeniden kurumsallaşıp kendi mabet ve din adamlarını her ne kadar
devletin kontrolünde yetiştirse ve kursa da hak ettiği ilgi ve övgüyü almıştır.
İslam Rusya’da Politik Bir Unsur olarak Devletin Gözetiminde Şekilleniyor
İkinci Katherina döneminde rahatlığa kavuşan özellikle Orta İdil’in zengin Müslüman
tüccarları aldıkları çar desteğiyle batı Sibirya Kazak-Kırgız bozkırları ve Başkurt
topraklarında rahatça ticaret yapmışlardır, iktisadi olarak Rusya içinde önemli
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zenginler arasına katılmışlardır. Aynı zamanda özellikle Müslüman olmayan Türk
boyları arasındaki bu boylar Kırgız ve Kazak bozkır ve Sibirya’nın Türkleriydi; aynı
zamanda onlar bölgenin İslamlaşmasını temin etmişlerdi. Aslında daha on dördüncü
yüzyılda Nakşi şeyh ve talebelerinin Batı Sibirya’nın yerleşim yerlerine gelip
yerleştikleri ve İslamı anlattıkları bilinmektedir. Hatta bu şeyh ve talebelerin “astana”
denilen kabirleri de bölgede varlıklarını korumuştur. Ancak on dördüncü yüzyılla
başlayan ve sonraki yüzyılda devam eden bu yayılış Küçüm Hanın döneminde toptan
bir mücadeleye dönüşse de on sekizinci yüzyıl Tatar Türk tüccarlarının yaptığı etkiyi
yapamamıştır sonucunu çıkarabiliriz. Bu alan oldukça problemli bir sosyal problemi
içerir ve ince tetkiki lüzumlu kılar kanaatindeyim. Çok net olarak ifade edemez isem
de yenilen Müslümanların Rusların sıkı denetiminden kaçarak kademe kademe doğu
ve kuzeye çekilerek bölgeyi yeniden sosyal olarak şekillendirdikleri ileri sürülebilir.
Yine aynı dönemde yani 1784 başlayıp 1878 yıllarına kadar Kuzey Kafkasya’da
Nakşibendi tarikatı etkin bir konum alarak Rusların bölgedeki istilasına karşı bir
hareket geliştirmiştir ki; bu hareket müridan hareketi olarak da bilinmektedir.
Müridan hareketi neticesinde Çeçenler, batı Çerkezleri ve Abazalar Müslüman olarak
Rusların bölgeye yerleşimine set olmuşlardır. 1865 yılından sonra kuzey Kafkasya’da
hâkim olan Nakşibendi tarikatı yavaş yavaş etkinliğini yitirmiş ve Kadiriler bu alanı
doldurmuştur. İnguşlar bu tarikatın çabaları neticesinde İslamlaşmıştır.
1855 yılında Kafkasya’da savaş biter bitmez Ruslar Türkistan’a saldırarak Çimkent’i
(1855) istila etmişlerdi. Taşkent 1865’te, Buhara ve Hive ise 1873’te Rusların
egemenliğine girmişti. Rus ordusu ilerleyişini durdurmadan 1875 Hokand hanlığına
son verirken bir yandan da Türkmen topraklarını aynı yıllarda ele geçirmiştir. Hive ve
Buhara hanlıklarının toprakları ele geçirilince bölge Türkistan valiliği adıyla yeni bir
yönetimle temsil edilecek ve Müslümanlar Rusya’nın yeni tebaası haline gelecektir.
Türkistan’ın büyük bir bölümü batı Sibirya Kafkasya ve idil boyları Müslümanların
yoğun yaşadığı alanlardı ve bu topraklarla birlikte aslında Rusya yeni bir sosyal
yapıya kavuşmuştu. Müslümanlar imparatorlukta artık Ortodoks Hristiyanlardan
sonra ikinci nüfusa sahiplerdi. Bu nedenle Ortodoks Rus devlet yapısı yeni devleti
idare etmek için yollar aramalıydı; nitekim bütün Müslümanları yok ederek veya
sürerek devasa topraklar kontrol edilemiyor, yeni yerleşim için nüfus da
bulunamıyordu. İşte Rusların asimilasyonu kültürel alanda yapma çabaları bu şartlar
altında gelişmeye başladı ve sonra İlminskiy sistemi adını alacak okullar sistemi bu
şartlarda ortaya çıktı. Eski ve yeni vaftizlerin doğudaki gayri Rusların iyi ve sadık
tebaa olmasını önceleyen bu sistemin en önemli ayağını ana dilde din öğretimi
oluşturuyordu. Ayrıca her boy ve topluluğa kendi bünyesinden din adamı yetiştirerek
dini anlamlı kılma da önemli bir amaçtı. Ayrıca bütün bu programın temelinde o
döneme kadar kuzeyin ortak dili olan Çağatayca yerine her boyun lehçesini hâkim
kılarak akrabaları birbirine yabancı kılmak fikri vardı. 1860 başlayan ve 1865 Kazan
Kreşin Okuluyla faaliyete geçen bu hareket, Kutsal Guriy Cemiyetinin kuruluşuyla,
Sinod ve imparatorluğun maddi yardımlarıyla öyle büyümüştür ki; 1891 yılında
İlminskiy öldüğünde onlarca öğretmen seminarisi ve yüzlerce okuluyla doğudaki
Rusya’nın tebaası Türkler artık yeni kimlik ve kültürel alanlarını tanımlayamaz hale
gelmiştir. Mesela İlminskiy meşhur Kazak bozkırının sesi İbrahim Altınsarı ile Kırgız
kazak bozkırında istihbarat görevinde tanışırken yaptıracağı Kırgız ve Kazak
alfabesini de planlıyor ve onu Türkistan misyoner okullarını yönetmek üzere
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hazırlıyordu. Yani Rus İmparatorluğu Katherina ile başlayıp 1917 yılına kadar olan
süreçte Rusya Müslümanlarını beraber yaşanacak tebaaları olarak görmüşler, neticede
bölge bölge farklılıklar gösterse de İslam’ı Rus devletinde temsil edilen bir inanç olarak
sistemlerine almışlardır.
Peki, neden dünyadaki özellikle yenilen bölgelerdeki Müslümanlardan Rusya
Müslümanları ve ‘Rusya İslamı’ kavramı farklıdır? Bu farkı anlamak için İspanya
topraklarında yenilen Müslümanlarla Rusya coğrafyasında esir olan Müslümanların
durumlarına bakmak genel olarak bir çıkarım verebilir. Bu durum Katolik Batı Avrupa
ile Ortodoks Doğu Avrupa’nın İslam’la kurduğu ilişkiye ışık tutabilir. Mesela 1609
yılında Katolikliği kabul eden Moriskolar İspanya’dan kovulmuşlar, aynı dönemde
İdil boyunda Ruslara yenilen Müslüman Türkler Ortodoks kalmak şartıyla yani kreşin
olarak varlıklarını devam ettirmişlelerdir. Bugün de aynı bölgede üç yüz elli bine
yakın eski kreşin -yani 1730 yıllardaki vaftizliler dairesinin faaliyetine kadar
kanunlarla Hristiyan olup topraklarını terk etmeyen İdil boyu Türkleri- varlıklarını
sürdürür. Dahası Rus devletinin kuruluşunda da görüleceği üzere büyük Türk mirza
ve beyleri şehir ve kasaba sahipleri boyarlar olarak yer alır ve büyümesinde etkindir.
Bu konuda Azerbaycanlı akademisyen Prof. Mine Hanım Tekleli önemli araştırmalar
yaparak Türk asıllı Rusları konu edinmişti; tarafımdan bu çalışmaların önemli bir
kısmı seri halinde Türkçeye de aktarılmıştı. Yine A. H. Halikov’un Rus Tanınan 500
Bulgar-Tatar Türk Asıllı Sülale adlı çalışması Rus devlet sisteminde Türk unsurların ne
kadar etkisi olduğunu göstermesi açısından oldukça mühimdir.
Rus Devleti ve Kreşin İlişkisi
Rus yönetimi eski kreşinleri Rus olanlardan bile önemli görüyor, verilen imtiyazlarla
onları hem Müslüman ahaliye karşı koruyor, hem de sistemde yabancı olmalarını
önlemeye çalışıyordu. Bu çerçevede birçok önemli aile prens olarak merkezde yer
alabilmiştir; Yusupovlar bunlardan sadece biridir. Rus çarlığının ilk döneminde
Ortodoks olmak ve sadık olarak tebalığa bağlı kalmak devleti için yeterlidir ve terim
olarak etnik aidiyete bakılmamaktadır, zira bütün metinler inanç temellidir. Rus
olmayanı ifade için ‘inoverets’ terimi kâfidir ve Ortodoks olmayanı betimlemektedir.
Benim bu dönemi cebri dönem olarak ifade etmem istila sonrası Ortodoks olmayı
kabul etmeyen Müslüman Türklerin topraklarından sürülmeleri veya Hristiyanlığı
kabulüyle ilgilidir ki; bu tavır on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir.
Birçok batılı âlimin ve özellikle Oliver Roy’un Batı Avrupa’yla kıyaslayarak Rus
Çarlığının asimilasyon ve yok etme geleneği yoktur demesi ise ırki olarak
tanımlamayla ilgilidir. Aslında istatistiki veriler ışığında yapılan çalışmalarda her ne
kadar batı Avrupa’nın alt ucundaki soykırımın Deşti Kıpçak’ta görülmese de
Müslüman veya değil Türk nüfus oranın bire dörtten dörtte bire indiği gerçeği de
ortadır. Yani evet Ortodoks olanlar için sorun yoktur ve hayatları eski kreşin olarak
devam etmiştir ancak kabul etmeyenlerin yaşam şartları oldukça zordur. Bu konuda
çarlığın peş peşe irad ettiği emir ve fermanlar belgeler birçok araştırmacını dikkatini
çekmiş ve ülkemizde de benim tarafımdan doktora olarak çalışılmıştır. Rusların devlet
düzeninde eski Türk geleneklerini takip etmeleri farklı etnik kimlikleri Katolik
Hristiyan dünyaya göre hoşgörüyü sağlamıştır, tezi burası için uygun olur mu,
bilemiyorum. Ancak bu soru yapılacak çalışmalarda problem olarak göz önüne
alınmalıdır. Yine aslında tarihi seyir içinde mütemadiyen doğudan batıya giden akın
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ve göçlerin kesiştiği nokta olan Ukrayna bozkırı ve Rus orman altı düzlükleri, Doğu
Avrupa’nın Balkanlarla sınırlandığı ve orta Avrupa uzanan mümbit düzlükleri inanç
ve yaşam çeşitliliğine sahiptir; elbette batı sınırından daha hoşgörülüdür sonucu da
ileri sürülebilir. Her hâlükârda Rus devletinin Ortodoks çeperi batı Avrupa’nın
Katolik görüşü kadar sert değildir ve dönmelere müsamahası takdire değerdir. Yeni
Kreşinlerin 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendi dillerinde eğitim almaları,
İncilin tercümesi ve dini literatürün ana dilde ifadesi hep bu hoşgörüyle ilgilidir. Aynı
dönemde İspanya’da Arapça eserleri tercüme ederek Moriskoları, Hristiyanlaştırmak
Oliver Roy’un ifadesiyle imkânsızdır. Bu görüşe ben de katılıyorum. Ancak İslam’ın
Doğu Avrupa ve Rusya içindeki serüvenini aynı düzlemde kıyaslamak zordur. Zira
Rusya’nın doğusundaki topraklar İslam öncesi ve sonrası Türklerin var oldukları ve
sosyal politik sistemini de belirledikleri alanlardı. Rusların tutunmak için eskiyi refere
eden sitemleri yok sayıp yeni nüfusla Ortodoks inancı bu topraklarda tek hükümran
yapma istekleri akılcı olamazdı. Bu sebeple olsa gerek Ural ötesi ve Türkistan Türkleri
Rus İmparatorluğuna dâhil edilince Müslümanların kendi kendini yönettiği Türkistan
Valiliği Rus imparatorluğunun yönetiminde özel bir parçası olmuştur.
1850 sonrası misyoner öğretinin de merkezinde de Ortodoks olmanın Rus kimliğinde
önemi yer almıştır. Bu mesel sonraki Bolşevik ihtilali sürecinde yeni devlette
tartışılmış ve önemini korumuştur. Sultan Galiyev’in mazlum milletler ve ümmetin
yeniden ele alınışı; Stalin’in milliyetler politikası ve Müslümanların cemaat ve ümmet
olma iddiasını toptan ortadan kaldırışı hala sıcaklığını koruyan ve günümüzdeki
Avrasya teorisine etki eden bir yerde durur.
Aslında Stalin’in siyasi olarak benimsediği milliyetler politikasının temelinde Rusların
gayri Rusların dilleri ve kültürleri üzerine yaptığı bilimsel çalışmaların katkısı çok
büyüktür. Petersburg’da başlayıp Kazan Dinler Akademisi ve Üniversitesiyle
beslenen bu akım Rus olmayan toplulukların hem folklor hem de literatürde
müktesebat sahibi yapmıştı. Beslendikleri dini ve edebi literatürle artık İstanbul veya
Çağatay Türkçesi değil her bölgenin kendi lehçesi iç dönüşümde etkiliydi. Büyük ve
birleşik bir politik merkez de olmadığı için Müslümanların kendi aralarında her hangi
bir iletişim zorunlu da değildi. Büyük devletlerin Arapça, Farsça ve Türkçe merkezli
okulları artık Rusça, Arapça ve yerel dillerle de yeterliydi. Nitekim Rus Türkolojisinde
Türkçe’nin yerine Arapça ve Farsçanın ikame edilmesi ve Arapçanın liselere kadar
yaygın öğretimi bu projeyle ilgilidir. Eski büyük politik düzene ait hatıralar
tehlikeliydi ve bu tehlikenin merkezinde literatürün canlı olması yatıyordu. Yeni
literatür sistemin sahibi olan Türklerin dışında olan ancak Müslüman olan her şey
olabilirdi.
Rus Çarlığının Müslüman Türklere karşı politikasının ana hatlarını belirlemek kolay
olmasa da genel anlamda Rusların ırkçı ve uyumsuz bir millet olmadıkları
söylenebilir. Zira Rus devletinin ele geçirdikleri topraklara yerleştirdiği göçmenler
gittikleri yerlerdeki Müslüman veya değil topluluklarla uyumlu yaşamış ve toplumsal
olarak büyük problemlere vesile olmamışlardır. Kırım Kazan ve Orta İdil’in asil
sülaleler, yönetimde yer almışlardır. Ancak yönetimde gösterdikleri hoşgörülü
paylaşımı kültürleri konu olunca göstermedikleri çok nettir; her Rus yöneticisi ve
bireyi Rus kültürünün yüksekliğini tartışmaz bile. Bir Müslüman Ruslarla aynı
seviyeye gelmek istiyorsa mutlaka Ortodoks olarak onların dinini benimsemelidir. Bu
gerçekten taviz verildiğine dair kayıtlara sahip değiliz. Ortodoks Ruslarla Müslüman
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Türkler Rus Çarlığı döneminde umulan kaynaşmayı sağlayamasa da süregelen
çekişmelerle İhtilali ve sonrası Sovyet döneminin acılarını beraberce yaşamak zorunda
kalmışlardır.
Müslümanların Bolşevik İhtilalinde Takındığı Tavır
Rus tarihinde devletin güvenliği açısından zaten her zaman en önemli unsur olan
Müslümanların Bolşevik ihtilaline dair takınacakları tavır oldukça dikkat çekicidir.
Genel olarak istila öncesinde Müslümanların çok hareketsiz ve tepkisiz olmalarına da
şaşırdıklarını itiraf ederler; ancak Müslümanların Rusya devletindeki son yüzyılını
bilen âlimler çok yerinde bir tepki olduğunu anlayabilir. Çünkü zaten son yüzyıldaki
istila Rus devletinin yerleşmesi ve çevrelerindeki toplumsal baskı aralarındaki
dayanışmayı artırmış, Sünni Şii ayırımını unutturmuş bir hareket etme yetisini
kazandırmıştı. Hatta gelenek ve reformcu ayırımı bile sonradan çalışmalarla
derinleşen bir mevzuudur ve bu döneme için keskin hatlarla hissedilmez. Ruslar
gelmeden önce Sünni ve Şii yöneticilerin hâkimiyet mücadelesi Türkistan’da ortak
düşman Ruslar yüzünden unutulmuştur. Türkistan Sünnileri bu dönemde Aşkabat ve
Astardan Bahailerine, Pamir İsmaililerine bile ümmet içinde görebiliyordu. Ancak bu
iyimser görüşe rağmen bütün Rusya Müslümanları aynı şuur ve kaynaşmayla ahenkli
bir bütünlük oluşturduğu söylenemez. Zira yeni Müslüman olan Kazak, Kırgız,
Nogay, Türkmen, Karakalpak, Kabardin, Balkar, Karaçay, Edigey vs. göçebeler eski
ailevi ve boy geleneklerini sürdürüyorlardı. Bu nedenle Müslüman birliğini sağlamak
üzere toplanan kongreler, bu açmazı çözmek için ayrıca çaba göstermek zorunda
kalmıştı; bunun yanında aidiyet meselesi büyük aile ilgiliyi bu coğrafyada… Ancak
zamanla Türkmen, Kazak, Kırgız, Çeçen ve İnguşlar hariç büyük aile geleneği de
bölgede zayıflamış bireysel gelişim kendini hissettirmiştir. İslam büyük aileye sahip
boylar yüzünden de birleşmeye çok yakın görünmüyordu. Kendi aile hukukları içinde
yaşayan Türk grupları sosyal olarak ta birbirinden bağımsızdılar; örneğin evlenme
bile genelde dar aile içinde yapılıyor ve kaynaşmanın en önemli nüvesi işlemiyordu.
Kafkasya’da birleşme daha da problemliydi; zira aynı dile sahip bile değillerdi ve köy
köy ayrı birlikler halinde yaşıyorlardı. Bir de Kafkasya’nın asıl gücünü oluşturan
yetişmiş ve geçmişe bağlı ahali Türkiye’ye göç etmişti, arada birlikteliği sağlayan
hiçbir güç mevcut değildi. Bu nedenle Kafkasya’da bu dönemde Arapça ortaklığı
simgeleyen dil olmuş, Bakü medreseleri Kafkasya’yı beslerken zaman zaman Çağatay
metinleri de buraya girmiştir. Türkistan’daki Türkmen, Kırgız, Kazak boyları daha çok
mücadelelerini egemen oldukları toprak üzerinden yürütüyorlar kan bağını
önemsemiyorlardı; geçmişte aynı atadan geldiklerini bildikleri dönemde güçlü
olmalarını da pek idrak edemiyorlardı. Boy birlikler, orduyu oluşturuyor ordu da
zaman zaman birleşerek Hanlığı kuruyordu. Kazaklar Kırgızlar ve Türkmenler her ne
kadar birbirleriyle mücadele ediyorlar ise de milli şuurdan yoksun değillerdi; çünkü
Türkmenlerin Şii İran ve Kazak Kırgızların Ruslarla mücadelesi aslında var olan bir
şuuru da betimler. Ancak bu şuur olgunlaşıp bu dönemde ortak bir milleti oluşturacak
seviyede değildir. Kazanda Tatar Türklerinin kullandığı dil Kazak ve Kırgızlar
arasında daha doğuda Uygurların kullandığı Çağatay diliydi ve güneye doğru Farsça
edebi dil olarak kendini gösteriyordu; ancak yine de Türkler kendini Müslüman
tanımlıyor sonradan etnik aidiyetini söylüyordu. Şeybani hanla birlikte Türkistan’a
gelen Özbekler de kendi arasında yeknesak değildir ve büyük resme katılacak
olgunluğa erişmemiştir. Daha aşağıdaki Cemşid, Berberi, Hazara, Afgan ve Baluşlar
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da Osmanlı sistemiyle beslenen gruplardı. Türkistan aydınları için Türk dili ile İran
dilini kullanmak herhangi bir eksikliğe neden olamazdı, çünkü Müslümanların
aydınları bu iki dili zaten biliyordu. Türk dilini temsil eden Çağatayca on beşinci
yüzyıldan itibaren bölgede öyle güçlü bir etki yapar ki yirminci yüzyılın başında en
gelişmiş Türk lehçesi olan Özbekçe bile kendini bu dilin dışında görememiştir.
Ancak Kırım, Azerbaycan ve Orta İdil bölgesinde yaşayan Müslümanlar modern
millet olma yolunda çok yol kat etmiş ve yeni sosyolojik süreçte kendilerine Türk
denilmesi fikrine yaklaşmışlardır. Özellikle Kazan Tatarları Rusya Müslümanları
içinde tarihleri ve kültürel birikimleriyle Rusya Müslümanlarının ümmetten millete
geçişini sağlama potansiyelini gösteriyordu. Ayrıca Rusya ile yapılan yüzyıllara
yayılma politik mücadelede Tatarların yaşama alanları da Rusya’nın her yanını
kapsıyordu ve etraflarında bulunan diğer Türk topluluklarında ekonomik üstünlüğe
de sahiptiler. Ancak 1917lerde bütün bu avantajlara rağmen Tatarlar bile kendilerine
Türk yerine Müslüman denilmesini istiyorlardı, aydınlar sadece Türk tanımlamasını
benimsiyordu. Azerbaycan topraklarında ise durum biraz daha elverişlidir; hem
Müslüman hem de Türk tanımlaması tıpkı Kırım gibi yerleşiktir ve küçük sosyal
ayrışmalar haricinde problemli değildir. Yenileşme hareketlerinin bu çerçevede ortaya
çıkıp orta tüccar sınıfı tarafından desteklenmesi ve kurtuluş olarak görülmesi
anlamlıdır. Yeniden İslam’ı yorumlayıp gelişen ülkelerle uyumlu ve modern bir
İslam’ı toplum yetiştirmek fikri Müslümanlar arasında ilgiyle takip edilecektir.
Müslümanlar ihtilal döneminde tepkisizlerdi çünkü hafızalarında merkezi hükümeti
oluştura Ruslar onların düşmanıydı; Bolşevikler de merkezi olarak Ruslardan neşet
etmişti dolayısıyla küçük gruplar hariç tepkisiz duruyorlardı.
Bu sessizliğe cevap olarak Stalin ve Lenin imzasıyla bir deklarasyon yayınlaşmıştır; bu
belgenin aslı şöyledir: “Rusya Müslümanları, Volga ve Kırım Tatarları Sibirya ve
Türkmenistan Kırgızları ve Sart’ları, Kafkas-ötesinin Türk ve Tatarları, Çeçenler ve Kafkas
Dağlıları, sizler!.. Camileri ve ibadethaneleri yıktırılmış, inanışları ve gelenekleri Çarlar ve
Rusya’nın yıkıcıları tarafından boğulmuş olan sizler !..
İnanışlarınız ve gelenekleriniz, milli ve kültürel kurumlarınız bundan sonra serbesttir ve
dokunulmazlık içindedir.
Milli hayatınızı serbestçe ve müdahalesiz şekilde organize ediniz. Bu sizin hakkınızdır. Biliniz
ki, haklarınız Rusya’nın tüm haklarının hakları gibi, İhtilal’in bütün gücü ve onun organları
olan milletvekilleri işçiler, askerler ve köylülerin Sovyetleri tarafından korunacaktır. O halde
bu ihtilali destekleyiniz!..”
Belgenin ana fikrine göre Sovyet İktidarı Müslüman milli şura yöneticileri ile ilişki
kurmak istiyor ve dahası Müslüman teşkilatlara çeşitli vaatler veriliyordu. 1918
Aralığında Halk Komiserleri Konseyi bir bildiri yayınlayarak Müslüman işleri merkez
komitesi kuruyordu. Orta İdil’de komite adına görev yapan kişilerden sadece üçü
Galimcan İbragimov, Serif Manatov ve Sultan Galiyev Müslüman ve Türk
kökenliydiler ve Komünist partinin önemli organında görünüyorlardı. Türkistan
Müslümanlarında Komünist organizasyonlarında hiçbir Müslüman görev almamıştı;
görev alanların tamamı bölge yerlisi Ruslardan müteşekkildi. Halk Komiserleri
Üyelerinin tamamı da Ruslardı. Çok geçmeden Moskova hükümeti verdiği sözleri
unutarak Müslümanların kurduğu organizasyonları bir bir ortadan kaldırdı.
Müslüman cemiyetlerin 1905 yılından 1917 yılına kadar kazandıkları muhtariyet
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hakları 1918 yıllarının son günlerinde artık tarihe karışıyordu. Yine bu tarihlerde
Müslümanların milliyetçi kuruluşları dağıtılmış liderleri öldürülmüş veya hapse
atılmıştı. Ancak bu kıyımdan Kafkasya’nın Dağıstan’ın yüksek yaylaları kurtulmuştu.
Bolşevik hükümetinde anti-İslam stratejisi Lenin’in ölümüyle daha da
belirginleşmiştir. Bu çerçevede ilk olarak Müslümanların adli ve eğitim özerklikleri
yasaklanmış, kendi aralarındaki iktisadi dayanışmayı sağlayan vakıflar kapatılmış ve
bunun yerine dinlerin gerçek olmadığına dair dersler okutulmaya başlanmıştır. Yeni
rejimin ideolojisi Lenin’in sosyal ve siyasal hayata adapte ettiği Karl Marx’ın ideası
diyalektik materyalizm felsefesi üzerine kurulmuştu; dolayısıyla bütün dinlerin bu
anlayışa göre toplumda yeri yoktu.
Rusya Federasyonunda İslam ve Sonuç
Günümüz Rusyası içinde Müslümanlar nüfus olarak Ortodokslardan sonra ikinci
sırayı alır. Sayılarını tam olarak vermek mümkün değildir; zira Rusya federasyonu
resmi nüfus sayımında din hakkında bir soru sorulmamaktadır. Ancak sayının yirmi
milyon civarı olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı 2015 Haziran nüfus sayımına göre
146 milyonluk genel nüfusunun yüzde 15’ini kapsamaktadır. Rusya federasyonunda
bütün bölgeler ve özel cumhuriyetlerde Müslüman nüfus vardır. Ancak İdil-Ural
bölgesindeki Başkurdistan, ve Tataristan, Kuzey Kafkasya’da Çeçenistan, İnguşya,
Dağıstan, Kabardin, Balkar ve Karaçay Çerkez özerk bölgelerinde Müslümanlar
çoğunluktadır. Moskova, Nijniynovgord, St. Petersburg gibi büyük şehirlerde önemli
bir sayıya haizdir. Mesela Moskova’da iki milyon St. Petersburg’da 700 bin kadar
Müslümanın olduğu tahmin edilmektedir yine Sibirya’daki şehirler Omsk, Tümen,
Tobol, Novosibibirsk, Viladivolstok, Khabarovsk ve Urangey’de de Müslümanlar
önemli miktardadır. Rusya federasyonunda Müslümanlar 40 farklı etnik grup içinde
sayılırlar. Volga Tatarları, Sibirya Tatarları, Çeçenler, İnguşlar, Başkurtlar Dargınlar,
Balkarlar, Avarlar, Karaçaylar, Lezginler, Kabardinler vb. etnik tasnif Sovyetlerden
gelen bir gelenektir. Rusya Müslümanlarında Sünniler çoğunluktadır; Sünniler içinde
Hanefiler birinci sırada Şafiiler ikinci sıradadır. İdil Vural bölgesinde yaşayan Nogay,
Karaçay ve Balkarlar Hanefi mezhebinde, Dağıstan, Çeçen ve İnguşlar ise Şafii
mezhebindedir. Kafkasya’da Lezgiler ve Azeri Türkler arasında az miktarda Şii
Müslüman vardır. Rusya’nın demografik gelişiminde Müslümanlar Ruslara karşı
avantajlı durumdadır. Rusya’nın dini nüfus yapısına göre Müslümanlar diğer
gruplardan hızlı çoğalmaktadır. Müslüman kadınların doğum oranlarını Rus
kadınlara oranla iki kat fazladır. Müslümanlar Orta Asya ve Kafkasya’dan
mütemadiyen göç etmelerine rağmen yine de nüfusları Ruslara karşı artma
eğilimindedir.
1990’lı yıllardan sonra Rusya etnik farklılıkların yanında dini grupların çeşitliliğine de
alışmaya başlamıştır. 1997 anayasasına göre Ortodoksluk, Yahudilik, İslam ve Budizm
Rusya’nın dinleri olarak anayasada tanınmıştır. İslam başlangıçta Çeçenistan başta
olmak üzere ayrılıkçı milliyetçi gruplar tarafından Rusya’ya karşı koz olarak kullanılsa
da özellikle 2010 sonrası Rus hükümeti ve liderleri tarafından ülke politikasında
olumlu anlamda kullanılmaya başlanmıştır; mesela 2011 yılında başkan Dimitri
Medvedev Ufa’da halka şöyle seslenmiştir: “Bizim büyük ülkemiz Hristiyanların olduğu
kadar Müslümanlarında ana vatandır. Hristiyanlar ve Müslümanlar bu toprakları ana vatanı
olarak görmelidir.” Aynı anlayışla 2013 Ekiminde Ufa’da bulunan Putin, İslam’ın Rusya
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kültüründe bir ışık olduğunu söylemektedir. Bu konuşmalardan anlaşıldığı üzere
Rusya İslam’ın 1990’dan sonra ayrılıkçı bir unsur olmasını önlemeye çalışmakta
Çeçenistan’da yaşanan durumun bir daha yaşanmasını önlemek istemektedir. 2002
de yapılan birleşmiş milletlerinde kabul edilen deklarasyonda teröre karşı savaş
konseptini Rusya da imzalamıştır; bu çerçevede Hizbul-Tahrir, Tebliğ cemaati,
Nurcular, Selefiler ve Vahhabilerin teşkilatları kapatılmış ve bunlara ait doküman, eser
ve yayınların basım ve dağıtımı yasaklanmıştır. Yeni gelişen Rusya Federasyonu ile
Ukrayna arasındaki kriz, savaşa neden olunca terörizmle savaş konusu yeniden
gündeme gelmiştir. Ruslar yeniden Müslüman ülkelerle yakın ilişki kurmuşlar bu
aşamada Çeçenistan ve Tataristan Rusya’nın Müslüman ülkeleriyle olan ilişkilerinde
önemli görüşmelere arabulucu görevini üstlenmiştir.
Rusya İslamı bu kısa çalışmada da öne sürüldüğü üzere politik anlamda bir kavram
olarak kendine özgü ortaya çıkışı, gelişimi ve etkileriyle dünya üzerinde ve özellikle
Doğu Avrupa ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren ve bir süreçtir. Balkanlar, Anadolu,
Doğu Avrupa ve Orta Asya zaman zamanda Hindistan ve İran yoluyla körfeze yönelik
bütün politik manevralarda kullanılan en önemli argümandır. Sovyet döneminde bu
ilişkiler Orta Doğu ve Afrika için de kullanılmıştır. Rusya’nın Müslümanları
çoğunlukla Türk kökenlidir ve sosyolojik olarak Kafkasya ve Türkistan kanalıyla
Türkiye bağlıdırlar ve aynı mezhebin bağlıları olmaları bu yakınlığı artırmaktadır.
Ancak farklı iki devlette yaşamış olmaları iki Müslüman grubun politik
mülahazalarında derin anlaşmazlıkları doğurmuştur. Mesela Kırım meselesinde
Tataristan Kırımlı kardeşlerine Rusya tarafını temsilen arabulucu oluyorken Türkiye
Müslümanları bunu aynı sükûnet ve kabulle kabul edememektedir. Yine Rusya’nın
kendi içindeki Müslümanlar da bile siyasi otoriteyi kabul farklılıkları
görülebilmektedir. Mesela 1990 sonrası çeçen ve Dağıstanlılar siyasal gelecekleri
hakkında İdil Ural bölgesindeki Müslümanların sakin ve teslimiyetçi tavrını
göstermemiştir. Rus Çarlığı döneminde Müslüman Türklerle Ortodoks Rusların
mücadelesini gördüğümüz bu seyir Sovyet döneminde toptan kıyım ve sürgünlerle
zirve noktasına ulaşmış, Müslümanlara ait kurumsal ve işlevsel her şey kaybolmuş,
sadece folklorik kalıntılar müzelerde saklanmıştır. Ancak Yeni dönemde Rusya
federasyonu kuruluşunda eskiye dönüşle birlikte dini anlamda Müslümanlar kendini
yeniden kimliklendirmeye gayret ederek en azından kurumsal işlevlerini yeniden elde
etmişlerdir. Bu çerçevede gelişen şehir ve kasabalarda müftülükler icraata geçerek
kurumsal yapıyı oluşturmuştur. Bu konu hakkında özellikle ülkemizde yeni istatistik
ve verileri kullanarak araştırma yapmak önemli ve elzemdir. Çünkü birçok düşünce
merkezi Batıda bu konuyla ilgili düşüncelerini özellikle gelecek için yayımlamakta;
öngörülerini araştırma olarak bilim dünyasına sunmaktadır. Ayrıca çok netameli
olduğu da bilinmelidir; zira Rusya Federasyonunda din hanesi istatistiki verilerde
sorulamayacağı için konunun matematiksel doğruluğu da oldukça tartışmalıdır. Son
yıllarda Rusya bu konuyu Rusyalı olmak düşüncesiyle bir bütün halinde düşünmekte
farklılıkların Rusyalı olmaya etkisini tartışmaya açmamaktadır. Büyük devlet ve
milletlerin de devlet nizamında denedikleri bu düşünce sistemi son yıllarda
Rusya’daki etnik ve dini tartışmalarında bütünlüğü sağlayıcı formül olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

SOVYET İHTİLALİ KARŞISINDA
TÜRKİSTAN ULEMASININ TUTUMU
S EY FE T TİN ERŞA H İN *

Giriş
Bolşevik Devrimi ile Rusların Türkistan dâhil eski sömürge topraklarında sosyalist
Sovyet rejimi kurmaları Ruslar açısından bir başarı genelde Müslümanlar özelde
Türkler açısından bir hezimet olarak görülmüştür. Bu hezimetin sorumluları
aranırken ilk akla gelen kesimlerden biri de ulema olmuştur. Toplumun en teşkilatlı
ve okumuş kesimi olan Ulema, Ruslar Çarlık rejimini yıkıp Sovyet rejimini kurarken
neden Müslüman Türklere bağımsızlık yolunu açamamışlardır? Bu başarısızlığın
arkasında ulemanın fikren, dinen, ilmen ve siyaseten yetersizliği mi vardır? Ulema
Sovyet rejiminin ne olduğunu önceden anlayıp neden bir tavır alamamış, toplumu
uyaramamıştır? Ulema sosyalizmin ne olduğunu biliyor muydu? Ulema sosyalizmi
İslam ile özdeşleştirme girişiminden bulunmuş mudur? Rusların öncülündeki
Sovyet rejimi ulemaya karşı nasıl bir mücadele yürütmüştür? Ulema bu konuda
hangi bedelleri ödemiştir? Eğer ulema ön alıp ta başarılı olsaydı Türkistan’da nasıl
bir rejim kuracaktı?
Sovyet Öncesi Türkistan Uleması
Türkistan; Sovyet Rus ihtilali öncesinde siyasi-idari bakımdan parçalı bir durum arz
ediyordu. Buhara Emirliği ve Hive Hanlığı gibi Müslüman Türk devletleri yanında
Çarlık Rusya’nın istilası altında Türkistan Genel Valiliği ve daha ziyade Kazak
topraklarını içeren Bozkır Genel Valiliği bulunuyordu. Birer İslami yönetim olan
Türkistan hanlıklarında ulema; sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sahalarda,
başında bulunduğu dinî kurumlar vasıtasıyla, etkili ve yetkili bir mevkideydi.
Rusların yönetimindeki valiliklerde de durum aşağı yukarı aynı idi. Ancak orada
Ruslar ulemanın bir kısmına ukaz/ferman vererek resmi statüye alarak bu zümreyi
parçalamışlardı.
Türkistan hanlıkları içinde uleması ile İslam dünyasında ün salmış olan Buhara’yı
sırasıyla Fergana vadisindeki Hokand ve Harezmdeki Hive izliyordu. Özellikle
Buhara; uleması ve dini kurumları ile diğer hanlıklara örnek teşkil ediyordu.
Devlet, toplum ve birey hayatına hâkim olan İslamın yorumlayıcıları ve
uygulayıcıları olan ulema; kadılık, fakihlik, müftülük, imamlık, müezzinlik,
muallimlik ve müderrislik gibi görevler yapıyordu. İslam devletlerinde ve
*
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toplumlarında bugünkü anlamda medya görevini üstlenmişti. Yönetimi
kamuoyunda meşru veya gayrimeşru göstermek gibi iki zıt kutup arasında siyaset
yapıyordu. Bu çerçevede, yönetim tarafından atanmış ve ona şükran borcu olan üst
düzey ulema da genellikle rejimi meşrulaştırmayı ve halkı itaate daveti bir görev
olarak telakki ediyordu. Sovyet ihtilali öncesinde Türkistan hanlıklarındaki ulema
sayısını tam olarak bilemiyoruz. Bununla beraber Buhara, Fergana ve Hive
civarında medreselerin ve buna bağlı olarak ulemanın diğer bölgelere göre daha çok
olduğu tahmin edilmektedir. Söz gelimi, Buhara Emirliğinin tamamında ulema bazı
kayıtlara göre nüfusun % 3'ünü oluşturuyordu.1
Buhara Emirliği’nde ulema sosyal köken olarak imtiyazlı sınıflardan olan Hz.
Peygamber'in soyu seyyidler, Arap fatihlerinin soyu hocalar ve ilk üç halifenin soyu
mir’lerden geliyordu.2 Ulema için sırasıyla uruk, sudur ve sadr olmak üzere üç ilmi
paye vardı. Bir molla medreseyi bitirince bu kademelerden geçerek sonunda sadrlık
payesini yani derecesini alır; ilmi yeterliliği ve unvanına göre göreve getirilirdi.3 Bu
unvanlar ve karşılığı olan mevkiler sahiplerine ekonomik ve sosyal imkânlar
sağlıyordu. Üst düzey ulemanın gelirleri; vakıflardan ayrılan pay ve verdikleri
hizmet karşılığında aldıkları ücretten oluşuyordu. Alt düzey ulemanın başlıca
gelirleri ise zekât, fitre, hatim, hediye ve medrese hücrelerinin kiralarıydı. 4 Bu
uygulamalar ve gelenekler ulemaya ekonomik ve sosyal güç sağlıyordu. 20. yüzyılın
başlarında, ulema ekonomik bakımdan zenginler zümresine dâhildi.5
Buhara’da ulema yönetici sınıfla yönetilen sınıf arasında sosyolojik anlamda orta
sınıfı oluşturuyordu. Yönetimin isteklerini halka aktarırken halkın yönetimden
beklentilerini de yöneticiler indinde seslendiriyorlardı. Gerekli gördüğü
durumlarda, yönetimin uygulamalarına da karşı çıkıyordu. Yönetici sınıf üzerinde
büyük etkileri ve yaptırım güçleri vardı. Öyle ki, siyaset ve yetenek bakımından
yetersiz olan emirler ve üst düzey yöneticiler, ulemanın etki ve nüfuz alanına
giriyorlardı. Ulema bazen siyasi etkinliğini öğrenciler aracılığıyla da gösteriyordu.
“Tullab-ı tumani (Buhara şehri medreseleri talebeleri) ve tullab-ı kuhistani (Doğu
Buhara medreseleri talebeleri) olarak adlandırılan öğrenci grupları sık sık dini
makamlara gelecek adayların seçimi arefesinde gösteriler yaparak kamuoyu
oluşturuyorlardı.6 Ulemanın doğrudan yönetici olarak görev yaptığı da oluyordu.
Vilayetlerde hâkimlik (valilik) görevine atanan ulama kökenli yöneticilere
rastlanıyordu.7

Helene Carrere d’Encausse, Islam and the Russian Empire, Reform and Revolution in Central
Asia, London, 1988, 32. Ancak F. Hocayev Buhara Emirliği’nde ulemanın nüfusa oranının %1
olduğunu kaydetmektedir. Hocayev, I, 88.
2 Böribay Ahmedov, Tarihdan Sabaklar, Taşkent, 1994, 27; d’Encausse, 32.
3 Abdurrauf Fıtrat, Emir Alimhanıng Hükümranlık Devri, Taşkent, 1991, 25. (1930’da basılan
bu eser Minhacuddin Haydar tarafından yeniden yayınlanmıştır)
4 Ayni, "Buhara'da Ruhaniler Hareketi Hakıda Bazı Materiyaller", Hudasızlar, 1928/9-10, 27, 30.
5 Bu dönemde S. Ayni çocukluğunu geçirdiği Gıcduvan yakınlarındaki Saktare köyünde köy
topraklarının çoğunun iki tane kadıya ait olduğunu belirtmektedir. S. Aini, Bukhara,
Reminiscens, Moscow, 1986, 16.
6 d’Encausse, 33.
7 Özbekistan SSR Tarihi, II, 33, 34, 36.
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Adliye, zabıta, eğitim, vakıflar ve ibadethane hizmetlerini elinde bulunduran ulema
hakkında yaptığımız bu genel bilgilendirme ve değerlendirmelerden sonra görev
aldıkları makamlar ve kurumlara biraz daha yakından bakabiliriz.
a. Ulemanın Siyasi ve İdari Etkinliği
1. Kadı-Kelanlık
Hanlıklarda en yüksek dini teşkilat kadı-kelanlık idi. Teşkilatın başında başvezir
makamındaki kuş-begi ile eşit statüye sahip olan 8 kadı-kelan (büyük kadı)
bulunuyordu. Türkmenlerde 9 ve Taşkent gibi yarı bağımsız şehirlerde de kadıkelanlar vardı. 10 Buhara örneğinden bakarsak yetki, statü ve sorumluluk
bakımından büyük ölçüde klasik dönem İslam devletlerindeki kadı’l-kudat veya
Osmanlıdaki şeyhulislamın karşılığı idi. Devlet hazinesinden maaş almaz vakıf
gelirleriyle geçinirdi.11 Haftada bir emirin huzuruna çıkıp ülkenin durumu hakkında
bilgi arz ederdi.12 Adliye, zabıta, eğitim, cami hizmetleri, müftülükler ve vakıflar bu
kurumu bağlı idi.13
2. Şeyhülislamlık
Buhara’da şeyhülislam daima Hocalar’ın “Cuybarlar” kolundan seçilirdi. 14 Başlıca
görevleri ulemaya başkanlık yapmak, yönetimin şeriata uygunluğunu denetlemekti.
17. yüzyılda, Buhara Hanlığı’nda şeyhülislam merâsim-i humâyun’da sağ tarafta
birinci mevkii alırdı.15 Ancak yönetimin 18. Yüzyılda kadı-kelanlık karşısında itibar
kaybetmiştir.16 Emirliği'nin son 20 yılında bir alime bahşedilen bir atıyye olmuş ve
görevi seyyidlik iddiasında bulunanların nesebini araştırmakla sınırlandırılmıştır.17
b. Ulemanın Yargı Etkinliği
1. Kadılık
Adlî sistemin başında kadı-kelan onun altında da kadılar bulunuyordu. Mesela
Buhara’da kadılar Emir tarafından kayd-ı hayat şartıyla atanıyordu. Kadılıklar
vilayet, şehir ve kasaba düzeyinde teşkilatlanmıştı. Bağımsız bir statüye sahip olan
kadıların adli görevlerinin yanında, taşradaki idari görevlilere danışmanlık yapmak,
noterlik yapmak, vakıflara başkanlık etmek, fakir, zayıf ve yetim varislere vasi
olmak gibi görev ve yetkileri vardı. Kadılar devletten belli bir maaş almaz, verdikleri
adli ve hukuki hizmetlere karşılık aldıkları mühür parası ile geçinirlerdi.18 Kadıların

Fıtrat, Münazara, Taşkent, 1913, 9.
Vambery, 66.
10 Togan, Türkistan, 274.
11 Fıtrat, Alimhan, 23.
12 Fıtrat, Alimhan, 38.
13 Fıtrat, Münazara, 8; Fıtrat, Alimhan, 23-24.
14 Ahmedov, Tarihdan Sabaklar, 27; R. G. Mukminova, N. N. Habibullayev, G. A. A’azamova,
E. E. Kerimov, A. A. Tacibayev, Özbekistan Tarihi, (XVI. Asır-XIX. Asrın Birinci Yarısı)
Taşkent, 1994, 55-56, 174.
15 W. Barthold, "17.inci Asırda Özbek Hanları Saraylarındaki Merasim", çev, A. İnan, Türk Hukuk
Tarihi Dergisi, I, 1941-42, 187-188.
16 Barthold, 17.inci Asırda Özbek, 188.
17 d’Encausse, 212, dipnot, 119.
18 Özbekistan SSR Tarihi, II, 37.
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hükümleri kati sayılıp infaz edilmekle beraber, davalının hana veya beye şikayet
etme hakkı vardı.19
2. Müftülülük
Müftüler kadının yardımcısı ve danışmanı durumunda adli teşkilat içinde yer
alırlardı. Hanlıklarda her önemli yerleşim merkezinde bir müftü bulunurdu.
Başkentlerdekilere “baş müftü” denirdi. Resmi bir maaşı olmayan müftü, yaptığı
bütün bu hizmetler karşılığında davalı ve davacılardan ücret alırdı. Bu uygulama bir
bakıma müftülerin resmi baskıdan uzak kalmalarını sağlardı.20 Buhara Emirliği’nde
başlangıçta emir tarafından ulema arasından seçilip atanırken 19. yüzyılın sonlarına
doğru kadı-kelan tarafından seçilmeye başlandı. Buhara’da yönetimin şeriata
uygunluğunu kontrol eden 12 müftüden oluşan bir ulema şurası vardı. 21
c. Ulemanın Eğitim Etkinliği: Mektepler-Medreseler
Türkistan’da 19. yüzyıl sonlarında, ulemanın muallim ve müderris olarak hizmet
verdiği medrese sayısı hakkındaki değişik sayılar telaffuz edilmektedir. Bir fikir
vermesi bakımından bazı rakamlar vermek istiyoruz. 1890-93 yıllarında Türkistan
Genel Valiliği’nde 214 medrese bulunuyordu. 22 Hokand Hanlığı'nda 1875 yılında
10.391 öğrencisi ile 182 medrese, 28.278 öğrencisi ile 1709 mektep ve 1700 öğrencisi
ile 235 kârî-hâne vardı. 23 Hive Hanlığı'nda 1910 yılında 45.000 öğrencisi ile 1500
mektep, 6.500 öğrencisi ile 130 medrese eğitim hizmeti vermekteydi. 24 Buhara
Emirliği’nde 150-350 arasında medreseden bahsedilmektedir. 25 Medreselerin
giderleri çoğunlukla vakıf gelirlerinden karşılanıyordu.26
Medrese müfredatına din ilimleri hâkim olmakla beraber, müsbet ilimlere de yer
veriliyordu. 27 Medrese mezunları bilgi, zekâ, sosyal statü ve yeteneklerine göre
imam-hatiplik başta olmak üzere kadılık, müftülük, muhtesiplik, müderrislik ve
muallimlik görevleri alabiliyorlardı.28
d. Ulemanın Sosyo-Ekonomik Etkinliği: Vakıflar
Ulemanın yönetiminde kurumlardan biri de vakıflardı. Ulema eğitimden sosyal
yardıma ve istihdama kadar geniş bir yardım kapısı olan vakıflar vasıtasıyla büyük
F. Bakırov, Çar Türkistanıda Sud, Şeriat ve Adat, Taşkent, 1967, 11.
Bakırov, 13, 31.
21 Hocayev, Buhara, 88; H. Bababekov, C. Rahimov, X. Sadıkov, Özbekistan Tarihi, (XIX. Asrın
İkinci Yarımı-XX. Asrın Başları), Taşkent, 1994, 16; d’Encausse, 32.
22 Ş. Ş. İsmailov, "XIX. Asrıng Ahirlarıda Türkistandagı Halk Maarifi Tarihidan (Medreseler
Misalida)", Özbekistan İctimai Fenler Jurnali, 1974/11, 51. M. Gıyasov, "Türkistan'da Usulü-i
Cedidi Mekteplerinin Togılışı ve Tarkalışı" Komünist, 1928/8, 55 vd.
23 Haydarbek Bababekov, "Ötmüşde Özbekler Savadsız Bulgan mı?" Fen ve Turmuş, 1989/5, 12-13.
24 Atamurad Küşcanov, "Harezm Asır Başıda, Hive Hanlığının İctimai-iktisadi Ahvaliga Dair
Huccat", Özbekistan Adabiyatı ve San'atı, 6 Mayıs, 1994, no.16-17, 2.
25 d’Encausse, 212. Vambery, Orta Asya Seyahati, 164. Fıtrat medreselerin sayısını ibtidai, orta ve
âli olmak üzere 200'e yakın olarak vermektedir. İbtidai medreselerin 100'ü ibtidai, 30’u orta
ve 70’e yakını ali medreselerdir. Hind Seyyahınıng Kıssası, Tacikçeden Özbekçeye çev, Hasan
Kudratullayev, Şark Yulduzı, 1991/8, 14-15.
26 Fıtrat, Hind Seyyahı, 16.
27 Müminov, Özbekistanda, I, 43.
28 Özbekistan SSR Tarihi, II, 167.
19
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bir ekonomik ve sosyal alanı kontrol ediyordu. Türkistan’da vakıflar topluma
hizmet için kurulmuş olmasına rağmen, genellikle ulemanın kontrolünde ve
hizmetindeydi. Şöyle ki, hukuki bakımdan vakıflar kadıların gözetiminde ve
tasarrufunda olduğu gibi, kullanım bakımından da müderrislerin veya imamhatiplerin hizmetindeydi. Bunun yanında her düzeyde ulema vakıfların mütevelli
heyetlerinde önemli mevkileri ellerinde tutuyorlardı.29
Türkistan Ulemasının Gücü
Müslüman toplumlarda 20. yüzyıl başlarına kadar sosyal, siyasî, ekonomik ve
kültürel alanlarda önder unsurlardan biri olan ulema, Bolşevik Devrimi'nin ilk
yıllarında Türkistan’da çok güçlü idi. Her camide en azından imam, naib imam
(imam vekili) ve sufi (müezzin) olmak üzere üç din görevlisi vardı. Zira Rusya’da
Müslümanların en önemli ve neredeyse tek “özerk” alanı din ve dini kurumlardı.
Sultan Galiyev “Metodı antireligioznoy propagandı sredi Musulman” (Müslümanlar
Arasında Dine Karşı Propagandanın Yöntemleri) adlı ünlü makalesinde30 ulemanın
sosyal, ekonomik ve kültürel nüfuzunu ve fonksiyonlarını oldukça gerçeğe yakın bir
şekilde şöyle ifade etmektedir:
"Müslüman din adamları sınıfının gücü, aynı zamanda bu sınıfın Müslüman toplum
karşısındaki toplumsal ve siyasal durumu ile de açıklanabilir. Bir molla aynı zamanda din
adamı (dinî görevleri yerine getirmekle yükümlü), eğitimci (her mollanın kendi camii yanında
bir mektep yada medrese vardır), yönetici (miras konusunu düzene koymak, medeni durumda
meydana gelen değişiklikleri kayda geçirmek de onun işidir), yargıç (evlilik, boşanma, miras
davaları) ve hatta bazen hekim bile olabilir. Ayrıca İslam din adamları seçimle iş başına
gelmektedirler. Bu durum onu daha üstün ve örneğin Rus din adamları sınıfına oranla daha
sağlam bir duruma sokmaktadır. Yüksek yöneticiler tarafından atanan Rus din adamı, kuşkusuz
mahallesinde faaliyet gösteren bir Tatar molla ya da Özbek alim çok daha otorite sahibidir. Bu
sonuncu kişiler "halkın hizmetçileri" sayılmakta, onun istekleri ile daha yakından
ilgilenmektedir. Daha demokratik ve halka daha yakındırlar. Büyük prestij sahibidirler. Etkileri
Ortodoks papazın Rus köylüsü üzerindeki etkisinden çok daha fazladır."31

Böylesine güçlü bir ulema, her durumda, Sovyet rejimi için hem alternatif bir siyasî
güç, hem de ideolojilerini hayata geçirmenin önünde bir engeldi. Ulema hem karşı
devrimci siyasî oluşumlar içinde yer alıyorlar, hem de Sovyetlerin kaldırmayı
hedefledikleri dinin varlığını devam ettirmeye çalışıyorlardı.
Sovyet Bolşevik Devrimi ve Türkistan
Hürriyet, eşitlik ve kardeşlik şiarları ile 28 Şubat 1917'de St. Petersburg’ta gerçekleşen
Burjuva-Demokratik Devrimi’nin haberi 3 Mart'ta Türkistan Genel Valiliği’nin izniyle
gazetelerde ilan edildi 32 . Ekim 1917’de de Sosyalist Bolşevik Devrimi gerçekleşti.
Burjuva Devrimiyle birlikte bölgedeki Ruslar ve Türkler arasında iktidar ve

Bkz. Seyfettin Erşahin, “Sovyetlerin Vakıf Politikası ve Türkistan’da Vakıflarının
Kamulaştırılması”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLII, 2001, 131-143.
30 Cizn' Nasional'nostey, 14.12. 1921 ve 23.12. 1921 tarihli sayılar. Bu makalenin Türkçe tercümesi
için bkz, Bennigsen, Chantal Quelquejay, Sultan Galiyev ve Rusya Müslümanları, çev., Nezih
Uzel, İstanbul, 1981, Ek 5, 188-199; İngilizce çev. için bkz, Bennigsen, Muslim National, Ek C,
145-157.
31 Galiyev, Metod, 189-190.
32 L. Kravest, C. İsmailova, Taşkent-Orta Asyanın Revolyutsion Hareket Merkezi, Taşkent, 1983, 39.
29
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hakimiyet mücadelesi başladı. Ruslar muhafazakârlar (geçici hükümete bağlı askerî ve
mülkî erkân) ve devrimciler (sosyalist eğilimli siyasi oluşumlar) olarak ikiye
ayrılıyorlardı. Ancak her iki kesim de Türkistan’da Rus hakimiyetinin devamından
yana idi. Türkler ise muhafazakârlar (kadimci ulema ve baylar/zenginler), milliyetçiler
(bazı cedidci ulema ve ziyalılar/aydınlar) ve sosyalistler (bazı cedidci aydınlar)
şeklinde üç gruptu. Toplum da daha ziyade örfe dayalı hayat süren kırsal kesim (yarı
göçebe Kazaklar, Kırgızlar ve Türkmenler) ve şeriatı esas alan yerleşikler/şehirliler
(Özbekler ve Tacikler) olarak ayrılmışlar; birbirlerine yabancılaştırılmış hatta
düşman haline getirilmişlerdi.
Bu gerçek karşısında Semerkand’lı cedidci düşünür ve önder müftü Mahmudhoca
Behbudî (1874-1919) Sovyetlerin Türkistan-Hokand Muhtariyet Hükümetini
dağıtmasına bir kaç gün kala “Hak Alınır, Verilmez” başlığıyla 18 Ocak 1918’de
yazdığı makalesinde herkesi aralarındaki küçük ayrılıkları bir tarafa bırakarak
muhtariyete sahip çıkmaya çağırmaktadır. Makale o günleri aydınlattığı gibi
sonrasına da ışık tutacak niteliktedir:
Aziz kardeşlerim! Müslüman Biraderler!
Hepimize malumdur ki Türkistan Kazağı, Kırgızı, Özbeği, Tatarı – hepsi Türk-Moğol balaları
hem de cihangir Cengizhan ve Timur’un evladıdırlar. Türkistan’daki Arap, Hoca ve Seyidler de
öz dillerini bırakıp belki Türkleşip ve hatta Araplıklarını akıllarından çıkarıp siz Türk ve
Moğollar ile her cihetten birleşip gittiler. Türkistan’ın birkaç şehrinde ve bazı dağlarında biraz
Fars, yani Tacikler var ki onlar da kemal-i Müslüman ve siz ile hem-mezheptirler. Hayat
tarzlarının Özbeklerden farkı yok derecededir.
Biraderler!
Bilin ki şimdi Türkistan’daki bütün halklar için muhtariyet ilan kılındı. Ve siz bilin ki hak alınır
lakin verilmez; muhtariyet de alınır, lakin verilmez. Yani muhtariyet Türkistan evladının
hepsinin birleşmesi ve gayreti ile olur. Elbette başkaları tarafından verilmez. Başkalarının elinde
gelse vermez. Biz boş versek de, Türkistan’daki halklar olarak birleşip muhtariyet yolunda
çalışmasak elbette hazırki kağıt üzerindeki muhtariyetimizi de yok ederler. Elbette böyledir ve bu
söze hiç kimse muhalefet edemez.
Şimdi işler bu halde iken biz hepimiz, yani Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen, Arap, Fars, hülasa
Türkistan’daki, Kazakistan’daki, Türkmenistan’daki bütün Müslümanlar ve hem buralardaki
Yahudi ve Hıristiyanlar birleşip ittifak ile bu muhtariyetin fiiliyata geçmesine say ve himmet
etmemiz elbette gerektir. Eğer bizim öz başımıza şeriat, örf ve adetlerimize muvafık hayat sürmek
istiyorsak hepimiz geçici niza ve kibri bırakıp her şeyi hatırımızdan çıkarıp yalnız muhtariyet
için her şeyimizi feda etmemiz lazımdır. Böyle bir fırsat ve zamanın bize tekrar dönmesi
mümkün değildir, kadrini bilip çalışmak gerekir. Vakit geçtikten sonra dövünmek fayda vermez.
Şunu da bilin ki Kazak öz başına, şehir halkı öz başına er olup ayrı ayrı muhtariyet almak
isteseler ikisi de muradına yetemez. Siz, Kazak kardeşlerimiz, kuru bozkırdasınız, amma sizden
pek çok halk da şehirlerde ve etrafındadırlar. Geçim öyle bir şeydir ki şehir, bozkır ve köy halkını
birbirine bağlar. Birbirinden ayrı yaşamak mümkün değildir. Şehir halkı ile birleşip muhtariyeti
aldığımızda sizlere zarar gelmez bilakis fayda gelir.
Muhtariyeti elde etmek için yalnız sizler kifayet etmediğiniz gibi sadece şehir ve etrafındaki halk
da kifayet etmez, bilakis ikisi de gerekir. Şunu da bilin ki sizler yerleşik halk ile birleşip
muhtariyeti elde ettiğinizde sizler ve yerleşik halk için tek bir kanun olmayacak, bilakis sizlerin
hayat tarzı ve adetlerinize muvafık, sizin için kanunlar yazılır. Şeriat göçebe ve bozkır
Müslümanların örf ve adetlerini de geniş şekilde tanımaktadır. Siz şeriatın ve yerleşik halkın size
kısıtlamalar getireceğini sanmayın, bilakis size gereken adetlerinizi size bırakacak, siz için sizin
ziyalı (aydın) vekilleriniz kanun yapacaklardır. Dağ ve şehir halkı için başka başka kanunlar
yapılacaktır.
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Hatta Türkistan’daki bazı bölge ve şehirler için ayrı kanunlar yapılacaktır. Çünkü hepimizin
hayat tarzı bir değildir. Yahudi ve Hıristiyanlar için de başka kanunlar yapılacaktır. Her halkın
adet ve mezheplerine riayet edilecektir. Hülasa, muhtariyetin millet meclisi her halka faydasını
göz önüne alıp kanun çıkaracaktır. Eğer siz Kazak biraderler, yerleşik halktan ayrılıp başka
muhtariyet kurarız derseniz bundan siz de yerleşik halk da zarar görür ve ihtimal ki ikiniz de
muhtariyetten nasip alamazsınız, zira güç dağılır.
Atanız Cengiz’in öz oğullarına verdiği meşhur nasihati var: ‘Birleşiniz, mesela bir deste sopayı
beraber bağlasanız kimse kıramaz; eğer birbirinden ayırırsanız her birini kırabilirler.’ İşte
atanızın buyruğu!
Kardeşlerim!
Başka halklar, mesela Sırplar, İtalyanlar, Ermeniler, Slavlar, Polonyalılar ve başkaları dünyanın
öbür ucundaki kardeşleri ile birleşiyorlar. Başka büyük ve kuvvetli devletlere tâbi olup; yazısını
ve dilini kaybeden öz ırkdaşlarını ayırıp birleşmek için canlarını ve güçlerini sarf ediyorlar. Biz
öz içimizdeki kardeşlerimizden ayrılsak- ayıptır, ahmaklıktır. Türk damarına balta vurmaktır.
Kazaklar iyi düşünsünler, tarihe baksınlar, ziyalı Kazaklar Avrupa’nın ihtilaf ile devletleri,
milletleri ayırma siyasetine ve ikiyüzlülüğüne baksınlar. Birleşik Türkistan halkının
bölünmesine özümüz sebep olmayalım. Bütün ihtilafçılar ve başkalarından zarar göreriz;
ihtilafımızın cezasını çekeriz; o günlerimizde ağlarız amma fayda vermez.
Kardeşlerim!
Birleşelim! Görüyorsunuz bu gün Ruslar da birleşmekteler. Şimdi birleşmek zamanıdır. Eğer siz
ayrılırsanız, Türkmen kardeşlerimiz de ayrılsa Türkistan Türkleri üçe bölünüp gider ve hiçbiri
muhtariyetten nasip alamaz. Yedisu’daki Müslüman kardeşlerimize de söylemek istediğim sözler
bunlardır.
Biraz da Hıristiyanlara gelirsek, onlar bilsinler ki Yedisu’da çok olsalar da bütün etraflarını
Müslümanlar çevirmiştir ve onların da bizim muhtariyete katılmaları elbette onlar için lazımdır,
Türkistan’ın başka yerlerindeki Ruslar için de faydalıdır. Özellikle onlar katılsa millet meclisinde
Rus vekilleri çoğalır. Bizim muhtariyetimiz olduktan sonra Yedisu Ruslarının katılmamaları
asla mümkün değildir.
Yalnız siz ile biz değil, bütün Rusya Müslümanlarının birleşmeleri şer’an ve aklen farzdır.
‘Va’tesimu bi hablillahi cemian vela teferraku’ Tanrı’nın sözüdür”33.

Behbudi, birlik ve beraberliğin altını çizerek özgürlük ve bağımsızlık için
mücadelenin gereğine vurgu yapmaktadır. Zira bir yandan Ruslar Türklerinin
birleşmelerini önlemeye çalışırken bir yandan da İngiltere gibi Avrupa devletleri
menfaatleri doğrultusunda Türkleri kendilerini çekmek için çalışıyorlardı. Bunun
için de onlar arasındaki sosyal, ekonomik ve en önemlisi kültürel-dini farklılıklara
vurgu yapıyorlar, gayrimüslimleri de kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlardı.
Behbudi bu gerçekten hareketle hem kırsal kesimde kısmen yarı göçebe hayat
yaşayan Kazaklar ve Kırgızlara teminat verme gayreti gösteriyor hem de
gayrimüslimlere. Özellikle kırsal kesimin tarihi duygularına seslenerek ancak
beraber hareket etmeleri durumunda bağımsızlıklara kavuşabileceklerini söylüyor ve
hala İslamın Türkistan için ortak payda olduğu gerçeğinden hareketle yazısını
Allah’ın ipine topluca sarılın ayrılığa düşmeyin (Al-i İmran 3: 102) ayetiyle bitiriyordu.

33

“Hak Alınır, Verilemez”, Hürriyet, 18 Ocak 1918 (yeniden yay. Narmurad Avazov, Fen ve
Turmuş, 1991/11, s. 13)
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Sovyetlere Karşı Türkistan’da Mücadele Şekilleri
Türkistan Türkleri dünyanın diğer bölgelerinde sömürge olarak yaşayan
Müslümanlar gibi istilaya karşı silahlı mücadele, fikirle mücadele ve istilacı ile işbirliği
olmak üzere üç şekilde tepki göstermişlerdi.
a. Silahlı Mücadele
Bazı muhafazakâr ulemanın da katıldığı milliyetçiler 1918-1930 arasında, silahlı bir
milli mücadele verdiler. Bunlar Sovyetler tarafından Basmacılar olarak adlandırıldı.34
Ancak siyasal, finansal en önemlisi silah desteği bulamadıkları için istenilen başarıyı
sağlayamadılar. Basmacıların temsil ettiği direniş tarzının Sovyetler tarafından
tamamen ortadan kaldırıldığı söylenemez. 1980’lerdeki Afgan mücahitlerinin
direnişi ve 1990’lardaki Tacikistan olayları Basmacılığın devamı olarak
değerlendirilebilir.
b. Fikri Mücadele
Türkistan’da cedidci ulema ve aydınların çoğu fikri mücadele vermişlerdir. Bir
alternatif olarak geliştirdikleri siyasal, sosyal ve ekonomik projeleriyle ülkelerini ve
halklarını kurtarmak istemişlerse de sosyal ve siyasal destek bulamamışlardır. Bir
süre sonra rejimin takibatına uğrayan bu grubun önemli bir kısmı bölge dışına
çıkmak zorunda kalmıştır. Cedidci ulema ise Sovyet devletinin genel ilkeleri ile ters
düşmeyen, hatta bazen ona destek olabilecek dini yorumlar yapmış olmasına rağmen
bir varlık gösteremeden dağıtılmıştır. Türkistan cedidciliği de bağımsızlıkla birlikte
kurulan milliyetçi partilerin tüzüklerine yansımıştır.
c. İşbirliği
Türkistanlı bazı cedidci milliyetçiler ve sosyalistler hem Bolşeviklerin selfdeterminasyon vaadine inanmışalar, hem de bu devrimini, kendi düşüncelerini
hayata geçirmede ve milli benliklerini kazanmada bir araç olarak görmüşlerdir. İlk
olarak Tatar milliyetçilerce başlatılan ve Müslüman milli komünizmi niteliği kazanan
bu harekete Türkistan’da da katılmıştır. Bilindiği gibi Marx Asya’nın kurtuluşunu
Avrupalılaşmakta görüyordu. Cedidcilerinin önemli bir kısmı da aynı kanaati
taşıyorlardı. Cedidci komünistler İslam ile Marksizmi uzlaştırmayı başka bir ifade
ile İslamı dünyevileştirerek milletlerinin Müslüman karakterini korumayı
düşünmüşlerdi. Galiyev daha az merkeziyetçi, İslam ve geleneklere düşmanca tavır
takınmayan bir Marxist anlayışın Müslüman Doğu ile daha iyi uyuşacağını ileri
sürüyordu. Daha da ileri giderek doğu için bir “Turan Cumhuriyeti” öngörüyordu35.
Müslümanların Sosyalizme Bakışı
Sosyalizmle Çarlık Rusya’nın hâkimiyetine yaşayan Müslümanlar esasen 20.
yüzyılın başlarında tanışmışlardır. Sosyalizmi İslamın bir ürünü olarak kabul edip,
bu iki sistem arasındaki yakınlıkları ön plana çıkarmaya çalışan Müslüman asıllı
Basmacılık hakkında geniş bilgi için bkz. Baymirza Hayıt, Basmacılar: Türkistan Milli Mücadele
Tarihi, Ankara, 1997.
35 Bkz. Alexandre Bennigsen, S. Enders Wimbush, Muslim National Communism in the Soviet
Union, Chicago, 1979; A. Bennigsen, Ch. Quelquejay, Sultan Galiyev ve Sovyet Müslümanları,
çev. N. Uzel, İstanbul, 1981; Erol Kaymak, Sultan Galiyev ve Sömürgeler Enternasyonali,
İstanbul, 1993.
34
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aydın, siyasetçi ve ulemanın konu hakkındaki değerlendirmeleri kaynaklarda yer
almaktadır. Söz gelimi Rusya Müslümanlarının siyasî önderlerinden Abdürreşid
İbrahim öncülüğünde topladığı Rusya Müslümanları III. Kongresi’nde (16-23
Ağustos 1906) "Sosyalizm dinimizin esasıdır. Bakınız, Peygamber'in arkadaşları (sahabe)
dahi, onun almış olduğu her karara iştirak etmiştir" 36 ifadesiyle İslam ile sosyalizm
arasında yakınlık bulunduğunu ileri sürmüştür. İslamın, sosyalizmin ilk görünüşü
olduğunu ispat etmek için Hz. Peygamber'in 622'de Medine'de bütün mal-mülk ve
kadınları Muhacirler ve Ensar arasında eşit şekilde paylaştırarak ilk sosyalist
toplumu oluşturduğunu iddia etmiştir.37 Tatarların Vakit gazetesinde de 1906'da şu
değerlendirmeye yer verilmiştir: "Biz, Müslümanlar, kendi dinimize sadık kalmakla
beraber, şunu iyi biliyoruz ki İslamın esası olan eşitlik, kardeşlik, saflık ve alicenaplık
sosyalizm ile uyuşur."38
Bolşevik Devrimi’nden sonra, Kazan bölgesindeki Müslüman asıllı sosyalistlerin
önderlerinden Mollanur Vahidov ve Sultan Galiyev’in bir Müslüman sosyalizmi
arayışı içine girdikleri bilinmektedir. Yorumlamaya çalıştıkları sosyalizm Müslüman
bir toplumun bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek hatta İslam dünyasının her
tarafına yayılarak onu Avrupa emperyalizminden kurtaracaktı. Bunlardan Tatar
milliyetçisi ve aynı zamanda Galiyevizmin teorisyeni kabul edilen Hanefi Muzaffer
Din ve Millet Meseleleri39 adıyla kaleme aldığı eserinde Müslümanların Bolşeviklerle
işbirliği yapmalarının ve sosyalizme yakınlık duymalarının nedenlerini tartışır.
Muzaffer’in en önemli amacı gelişen olaylardan kendi milletinin büyük bir yara
almadan daha da güçlenerek çıkabilmesiydi. Hatta o daha da geniş bir gayeye
yönelerek, 19. ve 20. yüzyıl bazı Müslüman aydınlarının söyledikleri gibi, tüm
Müslüman halkların, dahası Avrupa emperyalizmi tarafından tehdit altında tutulan
bütün ezilmiş sömürge halklarının kurtuluşunu istiyordu. Bunu da o günlerde
başaracağını vadeden tek siyasî oluşum Bolşeviklik idi. Muzaffer bu amacına
ulaşmak için “proletarya diktatörlüğünün dine karşı olan karakterinden korkmayın” 40
tavsiyesinde bile bulundu. Hatta İslam ile komünizm arasında benzerlikler bularak
iki sistemi uzlaştırmaya çalıştı:
"Her şey, Müslüman halklarına komünizmle birleşeceklerini gösteriyordu. Komünizm gibi
İslamiyet de dar milliyetçiliği reddediyordu. Enternasyonal nitelik taşıyan "İslam",
"İslamiyet'ten" başka bir şey tanımıyor ve tüm ulusların İslam bayrağı altında kardeşçe bir
araya gelmelerini öngörüyordu."41

Türkistan Müslümanlarının meseleye nasıl yaklaştıklarını ortaya koyabilmek için
yeterince kaynağa ulaşabilmiş değiliz. Bu konuyu ilk ele alanlardan birisi cedidci

Hayıt, Türkistan, 200; Ziyauddin Khan İbn Ishan Babakhan, Islam and the Muslims in the
Lands of Soviets, Moskova, 1980, 87.
37 A. Arşaruni, X. Gabudillin, Oçerki Panislamizma i Panturkizma v Rossi, Moskova, 1931, 29.
38 Benzeri fikirler 1906'da Nijni Novgrod'da toplanan İttifak-ı Müslimin'in III toplantısında
temsilciler tarafından dile getirilmiştir. Bkz, Abdullah Ahadov, İslam Zamanga Maslaşganda,
Taşkent, 1989, 16.
39 Bu kitap hiç basılmamış, ancak kitabın bazı bölümleri Arşaruni ve Gabudullin'in adı geçen
eserinde (s. 77-81) iktibas edilmiştir.
40 Bennigsen, Muslim National, 29; Bennigsen, Chantal Quelquejay, Sultan Galiyev ve Rusya
Müslümanları, çev., Nezih Uzel, İstanbul, 1981, 76-77.
41 Bennigsen, Galiyev, 77.
36

709

SEYFETTİN ERŞAHİN

ulemadan müftü Mahmudhoca Behbudi’dir. Hurşid dergisinde (Ekim 1906) bir
makalesinde Rusya’daki siyasî partileri tahlil edip sol partileri değerlendirirken
sosyalizmden ne anladığını da ortaya koyar. Sosyal demokratları “iştirakiyyun”
kavramıyla ifade eden Behbudi başlıca amaçlarının “şimdiki bütün kanun ve mülkiyet
kaidelerini kaldırıp, mal ve toprakları tüm halk arasında ortak kılıp, onun menfaatini halk
arasında eşitleyip, zenginliği ve fakirliği ortadan kaldırıp... herkesi mutlu kılmak” 42
olduğunu ileri sürer. Burada Sosyal Demokratların sadece ekonomik ve sosyal
görüşlerini söz konusu eder ve gerçekleştirilmesi çok zor hayaller olarak
nitelendirir. “Bu taifeye uymayı Müslümanlar için çok zararlı” gören Behbudi
“programının maliye maddelerini biraz değiştirmeyince şeriata uygun olmadığı gibi, aile
babındaki fikirleri de asla doğru değildir” 43 değerlendirmesinde bulunur. Behbudi
Türkistan’ın en ileri gelen alimlerinden ve cedidci aydınlarından olmasına rağmen
Sosyal demokratların iktidara gelmelerini çok uzak bir ihtimal olarak baktığı gibi
İslam dahil hiç bir ilahi dine uymayan maddeci niteliğinden de habersiz
görünmektedir
Türkistan Müslümanlarının meseleye Sovyet dönemindeki yaklaşımları konusunda
cedidcilerin önde gelen temsilcilerinden olan Abdurrauf Fıtrat’ın, 1919'da popüler
tarzda kaleme aldığı Şark Siyaseti44 adlı risalesi bize bazı ip uçları vermektedir. Fıtrat,
İngiliz öncülüğündeki Avrupa emperyalizme karşı beraber mücadele yapmak için
Rusya Kengeşler (Sovyetler) hükümetinin İslam dünyasına uzattığı ele olumlu
cevap vermenin Müslümanlara vacip olduğunu ileri sürer.45 Tek başına Avrupa ile
baş edemeyecek olan "Rusya Sovyetler hükümetinin Doğu ile anlaşmaya ve ittifak
yapmaya mecbur"46 olduğu kanaatini taşır.
Rusya’nın bu mecburiyetine karşılık Fıtrat’a göre Doğu'nun Rusya ile bir ittifak
yapmalarını gerekli kılan neden Avrupa emperyalistlerinin özellikle İngilizlerin
Müslüman dünyasını yutmak istemeleridir. Fıtrat bu noktada Müslümanlığın var
olmak ve yok olmak arasında bir seçim yapması gerektiğini şöyle ifade eder:
"Açık söyleyelim, biz Müslümanlar iki yoldan birini kabul etmeye mecburuz: ya İngiliz
boyunduruğu altında kalıp İslamı mahvetmek veya bütün gücümüzle ve varlığımızla İngiliz’e
karşı mücadele etmek. Birinci yolu, yani İngiliz boyunduruğu altında kalıp İslamı yok etmeyi
kabul edecek bir Müslüman vicdanının var olduğunu ben bilmiyorum!"47

Fıtrat'a göre Müslümanlar ikinci yolu seçeceklerdir. Ancak bunu da kendi başlarına
yapamayacaklarından bir müttefik bulmaları gerekmektedir. Müttefik ise şimdi
dünyada en büyük İngiliz düşmanı olan Rusya'dır. Bu konuda eğer Rusya'ya
yardım edilmezse, onun ifadesiyle "İngiliz ve Fransız elinde namusumuz, dinimiz,
şerefimiz, itibarımız, varlığımız, adımız yok olup gider. Kâbemiz İngiliz elinde kalır,

Mahmudhoca Behbudi, “Hayru’l-Umuri Evsatuha”, Hurşid, (11 Ekim, 1906, sayı. 6) Vatan
gazetesinde (17-24, 1993, sayı, 11) Dilber Raşidova ve Kamil Tusunbayev tarafından Kril
harfleri ile yeniden yayınlamıştır.
43 Behbudi, aynı yer.
44 Bu eser B. H. Ergaşev ve İ. M. Ganiyev tarafından Kril harflerine aktarılarak aynı adla
yeniden yayınlanmıştır. Buhara, 1992. Biz çalışmamızda bu neşri kullandık.
45 Fıtrat, Şark Siyaseti, 26.
46 Fıtrat, Şark Siyaseti, 27.
47 Fıtrat, Şark Siyaseti, 27.
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Kur'an’ımız İngiliz elinde yırtılır. ... Bunun için Müslüman dünyasını kurtarmak
isteyenlerin Rusya Sovyetler hükümeti ile birleşmeleri vaciptir.48
Kısaca söylemek gerekirse, mevcut şartlarda Rusya İslam dünyası ile birleşmeye
"mecbur", İslam Dünyasına da Rusya ile birleşmek "vacip"tir. Zira alıntılardan da
anlaşılacağı gibi Türkistanlıların siyasî ve kültürel varlıklarını devam ettirmeleri
yanında "din", "Kâbe" ve "Kur'an"ın geleceği de bu ittifaka bağlıdır. Görüleceği gibi,
Fıtrat burada Bolşeviklerle beraber olma ve onları desteklemede fikri veya ideoljik
bir yakınlıktan çok siyasî bir zorunluluktan hareket etmektedir.
Burada Türklerin çıkış noktası Avrupa emperyalizminden kurtulmaktır. Bu fikir
daha Çarlık döneminde Müslümanlar tarafından dile getirilmiştir. İsmail Gaspıralı
1896’da yayınlanan Russko-Vostocnoe Soglaşenie: Mysli, Zamatki i Pozhelaniia (Rus-Şark
İlişkileri: Mülahazalar, Kayıtlar ve Temenniler) adlı risalesinde Ruslarla
Müslümanların birleşmesinin Avrupa emperyalizmine vereceği zararları Ruslara ve
Müslümanlara kazandıracağı yararları tartışmıştır.49 Nitekim benzeri fikirler 18871889 yıllarında Rusya’da bulunan Cemaleddin Afgani tarafından da St. Petersburg
sarayında seslendirilmiştir.50 Bu açıdan bakıldığında S. Galiyev, H. Muzaffer ve A.
Fıtrat’ın teklifleri daha öncekilerin bir tekrarı ve devamı niteliğindedir.
Aslında bu tutum siyasî bir zorunluktan kaynaklanmakla beraber Müslümanların
komünizmi her yönüyle tam olarak tanımadıkları şeklinde de düşünülebilir. Çarlık
Rusya’nın iç kısımlarındaki Müslümanlar her ne kadar St. Petersburg ve
Moskova’da ortaya çıkan fikri ve siyasî gelişmelerden biraz haberdar olsalar da,
Hayıt'a göre, Türkistan'da Bolşevikler iktidarı ele geçirmeden önce komünizmin ne
olduğunu kimse bilmiyordu. 51 İslam dünyasında o yıllarda komünizmin bilinip
bilinmediği konusu da kanaatimizce tartışmalıdır. Ne var ki, Sovyet döneminde
yazılmış resmi tarihlere göre, Türkistan'da daha 1903-4'lerde K. Marx ve F. Engels'in
eserlerinden Komünist Parti Manifestosu, Kapital ve İngiltere İşçi Sınıfı gibi eserleri ve
Lenin'in küçük risaleleri de yayılmaya başlamıştı.52 Tabii ki resmi bir Sovyet tarih
kitabından aldığımız ifadelerin gayesinin Türkistan'da komünizmin tarihini
olabildiğince gerilere götürmek olarak düşünülebilir.
Türkistan'da Müslüman asıllı Bolşeviklerin İslam ile komünizm arasında
benzerlikler bulmaya çalışmalarının esas amacının ne olduğunu tam olarak
bilemesek de, Sovyet rejiminin temel gayesinin geçici bir süre için İslamı
komünizme hizmet ettirmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda önemli çaba
harcayanlardan biri olan Ahmet Klevleyev53 Türkistan KP'nin 17 Haziran 1918'deki
Fıtrat, Şark Siyaseti, 28-29.
Bu eserin Edward J. Lazzerini tarafından yapılan İngilizce tercümesi için bkz., Tatars of the
Crimea, Their Sruggle for Survival, ed. Edward Allworth, London, 1988, 202-216.
50 Nikki R. Keddie, An Islamic Response to Emperyalism, Political and Religious Writings of
Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani, London, 1883, 27 vd.
51 Hayıt, Türkistan, 237. Rusya Müslümanları arasında komünizmin yayılması ve tanınmasının
tarihi seyri için bkz., A. Bennigsen, C. Lemercier-Quelquejay, "Communism in the Central
Islamic Lands", The Cambridge History of Islam, ed., P. M. Holt, A. K. S. Lambton, B. Lewis,
Cambridge, 1980, I/B, 644-698.
52 Özbekistan SSR Tarihi, II, 259.
53 Kazan Tatarlarından olan A. Klevleyev 1918-1920 yılları arasında merkezi Rusya hükümeti
tarafından Türkistan’da komünizm lehine kamuoyu oluşturmakla görevlendirilmiştir.
48
49
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I. Kurultayı’nda İslam ile komünizm arasındaki benzerlik olduğunu ileri sürmüştür.
Ona göre dini öğretileri sosyalist nitelikte olan Hz. Muhammed ilk komünist kabul
edilebilir. Zaten KP’nin ana gayeleri Kur’an’da bulunmaktadır.54
Sovyetler Türkistan'da ilk yıllarda halkı yanlarına çekebilmek için dini iyiden iyiye
kullanmışlardır. 1919’da Semerkand'da çıkarılan Mihnetkeşler Okulu adlı bir Sovyet
gazetesinde İşçi imzasıyla yazan Şakir Muhtari "Komünizm Nedir? adlı bir ek
kitapçık/risale yayınlamış, burada sosyalizme ve komünizme geçişin Kur'an’da
haber verildiğini ve sosyalizmin temel gereklerinin ve talimatlarının İslama
tamamen uygun olduğunu iddia etmiştir.55
1923 yılında Novy Vostok (Yeni Doğu) dergisinde (No. 4, s.274-279) Müslüman
Kültürü Üzerinde Komünistlik Akımı adlı makalede de Ebu Zer Gıfari başta olmak
üzere, Cüneyd-i Bağdadi, Hallac-ı Mansur ve İbn Sirin gibi pek çok Müslüman
büyüğün komünist oldukları ileri sürülmüştür.56
Milliyetçi aydınların yanında, cedidci ulemadan bazılarının da İslam ile komünizm
arasında yakınlıklar bulmaya çalıştıklarını görüyoruz. Söz gelimi, Tatar
ulemasından ve Ufa Mahkeme-i Şer'iye (Merkez Diniye Nezareti) üyelerinden
Ziyaeddin Kemali'nin "Kur'an'dan Das Kapital, İslamdan da sosyalizm ve komünizm
imal etmeye" çalıştığı ileri sürülmüştür. 57 Musa Carullah da 1925'te Hindistan
Müslümanlarına yazdığı mektuptaki şu ifadelerle yeni rejime muvafakatini
göstermiştir:
"Rusya'da büyük bir devrim zafer kazanmış ve eski tiranlar rejimini yıkarak dürüst ve eşitliğe
dayalı rejim kurmuştur. Şimdi Müslümanlar eşitlik, güven ve barış içinde yaşamaktadırlar. Bu
fırsattan yararlanarak bir "Kur'an Müminleri Toplumu" kurmanın zamanı gelmiştir."58

Ancak dikkat edilirse Carullah burada eski Çarlık rejiminin ağır baskılarından
hareketle yeni rejime meşruiyet zemini bulmaya çalışmıştır.
Sovyetler Birliği’nde o zamanlar en yetkili ve etkili resmi dini idarelerin başına gelen
Ufa Mahkeme-i Şer’iyesi 1923'te yayınladığı bir fetvada "Allah'ın büyük lütfu ile
Rusya'da gerçekleşen Devrim İslamı baskı ve takibat altında tutan bir zalim, müstebit
idareyi yıktı"59 ifadeleri ile Sovyet rejimini meşrulaştırmanın yollarını aramaktadır.

Samimi bir komünist olarak komünizmi yaymak için dini vasıta olarak kullanmış, bu alanda
bazı kuruluşların vücut bulmasına öncülük etmiş, bu gönüllü kuruluşların üyeleri, ellerinde
Kur'an nüshaları ile Basmacı hareketine karşı mücadeleye vermişlerdir. Baymirza Hayıt,
Sovyet Rusya Emperyalizmi ve Türk Dünyası, Ankara, 1975, 143.
54 Hayıt, Sovyet Rusya Emperyalizmi, 142-143. Baymirza Hayıt, "Sovyetler Birliğinde İslam
Araştırma Temayülleri", Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül
1985, İzmir, 345.
55 Hayıt, Sovyet Rusya Emperyalizmi, 143.
56 Hayıt, Sovyet Rusya Emperyalizmi, 334.
57 Ferhad, "Urus Padişahları-Dîniye Nezâreti- Müftüleri", Hudasızlar, 1929/1, 24.
58 Bennigsen, Galiyev, 78. Carullah’ın bu beyanatı Bombay Chronicle 1 Agustos 1925'te
çıkmıştır. Carullah'ın Komünizmi öven bir beyanatına da Pravda gazetesinde yer verilmiştir.
Mehmet Görmez, Musa Carullah Bigiyef, Ankara, 1994, s. 37-38; C. Lemercier-Quelqejay,
"İhtilal ve İç Savaş Sırasında Azınlıktaki Müslümanlar", Stratejik Açıdan Sovyet Müslümanları
ve Diğer Azınlıklar, ed. S. E. Wimbush, çev., Y. T. Kurat, Ankara, 1988, 90-91, dipnot 17.
59 James Crithclow, "Islam and Nationalism in Central Asia", Religion and Nationalism in Soviet
and East European Politics, ed. Pedro Ramet, Durham, 1989, 202.
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Aynı şekilde merkezi Taşkent'te bulunan Türkistan Mahkeme-i Şer’iyesi adına
müftü Zahiruddin Allam, 1925’de Devrim'le ilgili olarak şu değerlendirmeyi
yapmaktadır:
"Ekim-Halk Devrimi Orta Asya Müslümanların hayatında yeni bir dönem açtı ve onları büyük
Proletarya ailesi (İşçi sınıfı) safına kattı. Şûrâlar (Sovyetler) hükümetinin çalışmaları sayesinde
ileriye doğru büyük ve geniş adımlar atılmaktadır. Müslümanlar eğitime doğru kucak açmış
gidiyorlar. Buna son zamanlarda sayıları çoğalan öğrencilerin varlığı açık delildir. Dinin
devletten ayrılması, idari işlerde ne kadar yararlı ise dinin ilerlemesinde de o kadar yararlıdır.
Hayatta görülen uygulamalar buna açık örnektir. ... Çocuklarımıza Şûrâ emekçi okullarında
hayatımızda lazım olan ilimler okutuluyor. Ana dile her türlü tedris yapılıyor. Şûrâlar
Cumhuriyetinin eğitimin yükselmesi ve yayılması hususunda tuttuğu siyaseti bizim de ilerleme
ve yükselmemize hizmet ediyor. ... İslamiyet esasları ve Şeriat-ı Ahmediye ahkâmı ile bütün dini
meseleler "şûrâ-meşveret" ile çözülmesi gerekiyor. Şûrâ bu hususta lazım gelen kararı kabul
edecektir."60

Anlaşılacağı gibi, İslam ile sosyalizm ve komünizmin yakınlıkları ve Bolşeviklerle
işbirliği imkânlarını öne çıkarmaya çalışan Müslümanlar yeni ortamdan
yararlanarak milletlerini emperyalizmin boyunduruğundan kurtarabileceklerini ve
dinlerini koruyabileceklerini düşünürken, komünist olup da yine İslam ile
komünizm arasındaki yakınlıkları vurgulayanlar da en azından rejimlerini
sağlamlaştırıncaya kadar Müslümanların başkaldırılarını önleyebileceklerini hesap
etmişlerdir. Ancak bütün bu çabalara rağmen Müslümanların Sovyetlere karşı
izledikleri siyasetten istedikleri sonucu alamadıkları bilinmektedir. Nitekim Cedidci
Gazi Alim Yunus 1929’da şu itirafta bulunmuştur: "İzlediğimiz politikanın gayesi
Çarlık idaresinin mikrobunu ortadan kaldırmak, şeriat kanunlarına riayeti sağlamak ve
hayatımızı esirgemeden İslam-Türk politikasını takip etmekti. Ancak Büyük Rus ihtilaline
bağladığımız ümitler tahakkuk etmemiştir."61
Sovyet Devrimi Karşısında Ulema
İlginçtir ki Rusya’nın hâkimiyetindeki Müslümanların ekseriyeti Sovyet ihtilaline ve
istilasına karşı yürüttükleri mücadelelerinde “Sovyet” kelimesinin Arapça-Türkçe
karşılığı olan “şûrâ” kavramını kullanmışlardır. Türkistan Mahkeme-i Şer’iyesi de
1925’teki bir yazısında “Şûrâlar (Sovyetler) hükümeti”, “Şûrâ emekçi okulları”, “Şûrâlar
Cumhuriyeti” gibi kavramları kullanmakta, “İslamiyet esasları ve Şeriat-ı Ahmediye
ahkâmı ile bütün dini meseleler ‘şûrâ-meşveret’ ile çözülmesi gerekiyor. Şûrâ bu hususta
lazım gelen kararı kabul edecektir" 62 ifadelerine yer vermiştir. Bu kavramsallaştırma
Müslümanların mücadelelerinde fikren terim ve kavram özgünlüğün bile
olmadığının göstergesi sayılabilir. Diğer yönüyle diyaneten doğrudan doğruya
Kur’an’dan alınan bir kavram Müslüman kamuoyunu kendilerine çekmede etkili
olabilir. Siyaseten de Rusları gücendirmemek şeklinde düşünülebilir.
Aslında siyasî ve fikrî bakımdan bir bütünlük arz etmeyen Türkistan uleması
Bolşevik Devrimi ile karşılaştığında nasıl bir tavır alacağını kararlaştırabilmiş
değildi. Bir kısmı Ulema Cemiyeti başkanlığında siyasî faaliyetlerde bulunurken bir
kısmı cedidcilerle beraber olmayı tercih etti. Bolşeviklerin İslamın sosyal ve

Asri Müslümanlık, 1 Fevral 1923/2 Recep 1343, S.3, 79.
Hayıt, Sovyet Rusya Emperyalizmi, 173-174.
62 Asri Müslümanlık, 1 Fevral 1923/2 Recep 1343, S.3, 79.
60
61
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ekonomik dayanaklarını ve kaynaklarını yıkmaya ve yerleşik Müslüman toplumsal
düzenini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeleri ulemayı doğrudan milliyetçi
direnişçilerle işbirliğine götürdü.
Muhafazakâr Kadimciler: Şûrâ-yı Ulema/Ulema Cemiyeti/Ulema Sovyeti
Siyasi Mücadele
Başlangıçta kısa bir süre de olsa Müslüman hareketler birlikte bir tutum izlediler.
Ancak kısa sürede bu birliktelik metotlar ve amaçlardaki farklılıklar yüzünden
dağıldı. Daha çok cedidci ziyalıların ve siyasilerin öncülük ettiği Şûrâ-yı İslamiye
(İslam Sovyeti) ile birlikte daha fazla yürüyemeyecekleri düşünen kadimciler
Akmescidli molla Şir Ali Lapin’in öncülüğünde Haziran 1917'de Taşkent'te Şûrâ-yı
Ulema’yı (Ulema Sovyeti/Ulema Cemiyeti) kurarak faaliyete başladılar.63 Ulemanın,
Şûrâ-yı İslamiye’den kopmalarının en önemli nedenlerinden birisi olarak 1-11 Mayıs
1917’de Moskova’da cedidcilerin önderliğinde toplanan Rusya Müslümanları I.
Kongresi’nde Müslüman kadınlara yeni haklar verilmesi konusunda alınan kararlar
olduğu ileri sürülmektedir.64
Şûrâ-yı Ulema yeni kurulmuş olmasına rağmen, Temmuz 1917'de Taşkent'te yapılan
Belediye seçimlerinde, Şûrâ-yı İslamiye %10, EsErler %25 oy alırken, %60 oyla 65
sandalye kazandı.65 Ulema Cemiyeti, bu seçimlerde müslümanları bırakıp Lişokin
adlı bir Rus’u desteklemekle suçlanınca kendini şöyle savundu: "Biz ülkede
çoğunluğuz, bundan dolayı Meclis'te çoğunluğun bizde olması tabii bir haldir. Buna karşılık
azınlık haklarını temin etmemiz gerekir. Bu sebeple Ulema belediye başkanlığına
kendilerinden birini aday çıkarmayı uygun görmeyip sadece, başkan yardımcısını göstermekle
yetindi." 66 Şûrâ-yı Ulema’nın bu tutumu Ruslardan korkmanın ve çekinmenin bir
belirtisi olabileceği gibi Rusları karşılarına almadan iktidarı ele geçirme taktiği olarak
da değerlendirilebilir. Nitekim bu tutum daha sonraki aylarda da sergilenmiştir.
Müslümanlar Hokand Muhtar Yönetimi’nde gayri müslimlere bakanlık vermişlerdir.
Bu siyasi çekişmelerin ve gelişmelerin gölgesinde Şûrâ-yı Ulema; Türkistan, Ural ve
Turgay bölgelerinden “mollalar, müderrisler ve mansıp sahipleri yani halkın çoğunun
desteklediği halk yararına çalışan kişilerden müteşekkil" 67 beş yüzde fazla delegenin
katılımıyla 3-7 Eylül 1917'de Taşkent'te Türkistan Müslümanları II. Kurultayı’nı
düzenledi. Sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel konular görüşülüp bölgenin,
Arslan, 335.
Rusya’da Birinci Müslüman Kongresi Tutanakları, yay. haz, İhsan Ilgar, İstanbul, 1988, 383-404.
Kadınlar konusunda alınan karara Türkistan Müslümanlarının temsilcisi Ubeydullah
Hocayev katılmayarak şu itiraz dilekçesini verdi: “Kadın-kız konusunda düşündüklerimi
söylemek maksadıyla konuşmacıların 7. sırasına yazılmıştım. Müzakere bana sıra gelmeden
durdurulduğu için ben düşündüklerimi söyleyemedim. Bence bu konu gereği kadar değil, üstünkörü
tartışılarak bir halle bağlandı. Böyle çok önemli bir meseleyi hafife alıp halletmeyi ben şiddetle protesto
ediyorum. Meselenin bu şekilde halledilmiş olmasını, beni vekil olarak göndermiş olan 10. milyon
Müslümanın indinde itibarsız kalacağını sanıyorum. Bu sebeple, ben, bunun müzakeresine de
oylamasına da katılmadığımı ilan ediyorum” Rusya’da Birinci Müslüman Kongresi Tutanakları,
409. Bunun dışında Türkistan müslümanları kadınlar hakkında alınan karara itiraz dilekçesi
vermişlerdir. bzk, aynı eser, 431-432. Recebova, Özbekistan, 15.
65 M. Vahabov, Taşkent Üç Revolyutisya Devrida, Taşkent, 1958, 192; Zenkovsky, 227-228.
66 İsmail, 9; Ali Arslan, “Cemiyet-i Ulema”, DİA, VII; 335.
67 M. Hasanov, “Türkistan Muhtariyeti, Hakikat ve Uydurma”, Fen ve Turmuş, 1990/9, 4.
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demokratik Rusya’nın bir parçası olarak Fergana, Sır-Derya, Semerkand ve Hazar
ötesi vilayetlerini içine alan Türkistan Muhtar Federal Cumhuriyeti olarak
teşkilatlanması kararlaştırıldı. Oluşturulacak Türkistan Meclis-i Mebusanı'nın
yasama faaliyetlerinin Rusya anayasası yanında, Şeriata uyması gerektiği de karar
altına alındı68. Şûrâ-yı Ulema kurmayı düşündüğü Türkistan’ı Türkistanski Kur'yer’in
11 Kasım 1917 tarihli sayısında şöyle açıkladı:
"1. Türkistan Federatif Cumhuriyeti içişlerinde bağımsız ve kendi parlamentosu bulunacak. Bu
parlamentonun yasama faaliyetleri Rusya Cumhuriyeti'nin anayasası ve şeriata uygun
olacak.
2. Ayrıca Türkistan Federasyonu'nun Taşkent'te "Mahkeme-i Şer'iyye" adında bir yasama
meclisi bulunacak ve başkanı "şeyhülislam" unvanını taşıyacak. Mahkeme-i Şer'iyye üyeleri,
yani senatörler halk tarafından beş yıllığına seçilecek.
3. Türkistan Federasyonu kendi altın tengesini, kağıt parasını çıkaracak ve bankasını kuracak.
4. Türkistan Federasyonu kendi polisini ve milli ordusunu oluşturacak. Milli ordu savaş
zamanında Rusya Cumhuriyeti hükümeti ihtiyarına geçecek. Türkistan Federasyonu'nun
Rusya ve başka yabancı ülke sınırlarında kendi gümrük kapılarını açacak. Posta, telgraf ve
demir yolları Rusya Cumhuriyeti ihtiyarında bulunacak"69.

Bu açıklamadan dört gün sonra, 15 Kasım 1917'de Taşkent'te Şûrâ-yı Ulema Türkistan
Müslümanları III. Kurultayı’nı düzenledi. Bazı yerli sosyalist grupların dışında, Şûrâyı İslamiye'nin davet edilmediği bu kurultayda önemli bir karar alınamadı70.
Türkler ve Müslümanlara yönelik bütün siyasetlerde Rusların muhafazakardevrimci-farkı göstermeksizin birleşmeleri ve kamuoyu baskısı gibi nedenlerle Şûrâyı Ulema ve Şûrâ-yı İslamiye birleşerek Hokand'a geçtiler ve 9-10 Aralık 1917'de
Türkistan Müslümanları IV. Kurultayı'n topladılar. 71 Delegelerin geldiği yerler göz
önünde bulundurulduğunda bu kurultayın Türkistan’ın tamamını temsil ettiği
söylenebilir. 10 Aralıkta Kurultay’da federatif ve demokratik Rusya Cumhuriyeti
çerçevesinde Türkistan'ın mahalli ve özerk bir cumhuriyet olarak ilan edilmesine
karar verildi. Ayrıca, Geçici Meclis ve Türkistan Bakanlar Kurulu seçildi.72 Türkistan
ulemasının ileri gelenleri Hokand Muhtar Hükümeti'nde önemli mevkilere geldiler
ve son dönemde bu harekete tamamen hakim oldular. Ancak Sovyetler, selfdeterminasyon sözü vermelerine rağmen Hokand Muhtariyetini tanımadılar.
Rusların bu tutumu ulemayı sert söylem ve eylemlere yöneltti. Mesela Ulema
Cemiyeti’nin Taşkent şubesi 29 Aralık 1917 tarihinde 30.000 kişinin katılımı ile
Mescid Cami'de Cuma günü bir toplantı düzenleyip Sovyet rejiminin İslam
konusunda dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Aynı gün Mescid Cami'de müderris
ve alim Şah Muhiddin Ahund'un başkanlığında toplanıp kadılıklarla ilgili şu
kararları alındı:
1. Taşkent şehri kadılarına dustûru’l- ameller (yönetmenlikler) verilecek;
2. kadılıklarla ilgili bütün işler istisnasız şeriat kaide ve kanununa uygun icra kılınacak ve
müstebid hükümet zamanında cari kılınan kısıtlama ve dusturu’l-amellerden şeriat kaidesine
uymayanlar kesinlikle itibara alınmayacak;
Hasanov, 4; Zenkovsky, 229.
Hamdan Sadıkov, “Hurriyatdan Muhtariyatgaça”, Fen ve Turrmuş, 1991/3, 10.
70 İsmail, 10-11.
71 Marat Hasanov, “Türkistan Muhtariyeti Hakikat ve Uydırma”, Fen ve Turmuş, 1990/9, 5;
İsmail, 12.
72 İsmail, 15.
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3. müslümanlar arasında vuku bulan anlaşmazlıklardan doğan davaların hepsi hiç bir engel
olmadan şeriata göre kadılar huzurunda görülecek.73

Şûrâ-yı Ulema Ocak 1918'de de Uluğ Türkistan Bildirisi'ni yayınlayarak bütün
Rusları kafir, zalim olarak nitelendirip, müslümanlara millî marşları ile kendi
bağımsız federasyonlarını kurmaları çağrısında bulundu.74
Hokand Hükümeti'nin Sovyetler tarafından 1918 Şubat'ında dağıtılmasından sonra
Müslümanlarla Bolşevikler arasındaki savaş iyice kızıştı. Sovyetler, direnişlerin
arkasında ulemayı gördüler. 1918'de V. İ. Lenin'e düzenlendiği iddia edilen suikastın
ulema ve zenginlerin işi olduğu öne sürülerek ulemanın ileri gelenlerinden bazıları
cezaya çarptırıldılar.75
Devrime Ulemadan Kısmi Destek
Bolşeviklerin bazen İslama yönelik geçici uzlaşıcı tedbirleri ulemayı, siyasî
tutumlarını belirlemede zor durumda bırakmış görünüyor. Bu tedbirler sayesinde
Basmacı direnişçilere destek veren, hatta onlarla birlikte savaşan ulemadan bir kısmı
ve onların etkisiyle halkın çoğu Sovyetler tarafına geçti. Ulemadan bazıları Aralık
1923'te "Sovyet hâkimiyeti İslama karşı değildir" şiarı altında Türkistan'ın çeşitli
yerlerinde toplantılar düzenleyerek halkı Basmacılara karşı tavır almaya ve Sovyet
iktidarını desteklemeye çağırdılar. Bu faaliyetler daha sonraki yıllarda da devam
etti. Söz gelimi, Mayıs 1924 tarihinde toplanan Buhara Ulema Kongresinde alınan
kararda Basmacılar, amaçları halkı öldürmek ve mallarını yağmalamak, çocukları ve
kadınları meçhul amaçlar için dağa kaçırmak, köy pazarlarına giden küçük tacirleri
soymak, halkı vergiye bağlamak olan halk düşmanları olarak gösteriliyordu. 76
Sovyetlerin ekonomik hayatıyla ilgili en önemli düzenlemelerinden biri olan toprak
reformu ve kolhozculuğu devlete yakın ulemadan bir kısmı desteklediler. 24 Aralık
1924’te verilen bir fetva ile toprak reformunun İslama uygun olduğunu ilan edildi.77
Aynı şekilde Türkistan Mahkeme-i Şeriyye'si adına müftü Zahiruddin Allam, işaret
ettiğimiz gibi Şubat 1925’te yeni rejimi överek İslamın ve Müslümanların yararına
işler yaptığını ileri sürüyordu.78

"Taşkent'te Uluğ Miting Kararları", el-İzah, I/21, 25 Rebiu'l- Evvel, 1336/12 Ocak 1918, 314-316.
Fraser, I, 21.
75 Şadi Kerimov, "Takdir Iztırabı", Mülakat, 1991/4, 55.
76 Avtorhanov, 4; Togan, Türkistan, 531; Castagne, 161-162.
77 Hayıt, Sovyet Rusya, 336; F. Hocayev, “Ulema ve Ruhaniler Hareketi Toğrısıda,” Hudâsızlar,
1929/1, 12; Edhemov, 23. Ufa'daki Mahkeme-i Şer'iye başkanı R. Fahreddin bir makalesinde
konuya şöyle yaklaşmaktadır: "İslam mülkü her türlü tariz ve tecavüzden masun sayar. Fakat
Mekke'de Harem-i Şerif genişletildiği zaman özel mülklerini satmak istemeyenlerin yerlerine adaletli
bir değer koyuldu. Onların paraları, sahipleri gelip istediklerinde verilmek üzere, devlet hazinesinde
saklandı. İmtina eden adamların evleri müsadere kılındı. Bunu yalnız ehl-i hal ve'l-akd'in şer'i hüccet
sayılan kararı ile yapıldı.", "Bu Günki Dini Mesele", Asri Müslümanlık, no, 3, 1 Fevral (Şubat)
1925/6 Receb 1343, 60. Ancak ulemanın bir kısmı bu düzenlemeye karşı çıktı. Sözgelimi
Mergilan'da ulema köylüler arasında şu cümlelerle karşı kamuoyu oluşturuyordu: "Kolhoza
gitmeyiniz. Oraya gitmek Allah'a karşı gelmektir. Pamuk ekmeyiniz, aksi halde bütün kolhozcu ve
pamuk ekenler Allah'ın lanetine uğrarlar.” Yakıvçanov, "İktisadi Aksiinkılab ve Ruhaniler",
Hudâsızlar, 1931/6, 4; D. Ganiyev, "Kommunistik Partiya ve Sovet Davlatınıng Dinga
Munasabatı", İlmi Ateizm Asasları, ed. İ. M. Müminov, Taşkent, 1962, 218.
78 Asri Müslümanlık, 1 Fevral 1925/2 Recep 1343, S.3, s.79.
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O dönemde Sovyet rejimini destekleyen ulemanın konuya yaklaşımlarına iki örnek
vererek olaya ışık tutmak istiyoruz. Taşkent cedidci ulemadan Münevver Kârî
Komünist Partisi'ne (KP) üye oluşunun sebebini şöyle izah ediyor:
"Benim halkımın yararı için hangi partiye girmek gerekirse ben ona da girerim. Bu anlamda
Özbek halkım için yararlı sayıp KP'ye girdim."79

Açıkça görüldüğü gibi Kârî, KP’ni, ideolojik yönünü bilmiyor veya bilmez
görünüyor ve böyle bir siyasî teşkilata katılmasında hareket noktası olarak “halkının
yararını” esas alıyor. Aynı şekilde Fergana ulemasından Alihan Tora Saguni
komünizmle ilişkisini şöyle anlatıyor:
"Her akıllı kişinin zamanını iyi anlaması gerekir diyen Peygamberimiz Muhammed (as)'ın
hikmetli sözlerinden ilham alıp zamanımızda yeni çıkmaya başlayan komünizm esaslarını
ayrıntılı olarak inceleyip herkesten önce onu anladım. Bu akımın bütün dünyada var olan
dinlere, özellikle İslama ateş ile su gece ile gündüz gibi zıt olduğunu açıkça kavradım. Buna
rağmen, samimi olmak gerekirse başlangıçta devrimin aldatma siyasetlerini gerçek sanıp
onlara inandım. Bu propagandalar öyle inandırıcıydı ki, tahminen 1922'de V.
Ulyanov/Lenin'in dilinden aşağıdaki ifadeyi yayınladı: Eğer Orta Asya Müslümanları kendi
hayatları için Kur'an hükmünün yeterli olduğunu ve onun rehberliği altında yaşamak
istediklerini söylüyorlarsa bizim bunu elbette kabul etmemiz gerekir".80

Burada Saguni’nin tavrı çok açıktır. O komünizmin mahiyetini bilmemekle beraber
Bolşeviklerin geçici tedbirlerinin Türkistan Müslümanlarına yarar getireceğine
inanmaktadır.
Sovyetlerin Ulemaya Karşı Tutumu
Bütün bu katılımlara ve desteklere rağmen Sovyetler için ulema hem ideolojik hem
de siyasî bakımdan ortadan kaldırılması gereken bir sınıftı. Sovyetler ulemayı etkisiz
hale getirmede siyaset, ideoloji, ekonomi, eğitim, hukuk ve sosyal baskıların
tamamını kullanmışlardır. Bu sınıfı, eğitimden ve adli hayattan dışlayıp, vakıflara el
koyarak ekonomik bakımdan çökerttikleri gibi sosyal hayatta da itibarsızlaştırmak
için de her çareye başvurmuşlardır.
Daha iktidarın ilk yıllarında ulema ile mücadeleye giriştiler. Mart 1919'da toplanan
Rusya KP. VIII. Kongresi’nde ulemanın behemehâl yok edilmesi yönünde teklifler
verildi. Bunun üzerine Lenin: "Biz şimdiye kadar kendi mollalarının etkisinde kalan Kazak,
Özbek, Tacik, Türkmen gibi halklara ne diyeceğiz? Biz bu halklara gelip "sizi ezen
sömürücülerinizi yok edeceğiz" diyemeyiz. Çünkü onlar bize değil kendi mollalarına
tamamen inanırlar" sözleriyle ulemanın gücünü hatırlatıp bir süre beklemeyi önerdi.81
Mart 1923’te toplanan Türkistan KP. VII. Kongresi’nde ulemaya karşı mücadele
edilmesi yönünde bir karar alınmıştı. Her ne kadar bu kararlar uygulamaya konmasa
da konunun KP ve devlet teşkilatında gündemde tutulduğunu göstermesi
bakımından önemlidir.
Ulemaya Alternatif Sovyet Ziyalıları Sınıfı Yetiştirme
Ulema Sovyet döneminden önce Türkistan aydın/ziyalı sınıfının çoğunluğunu
oluşturuyordu. Sovyetler, her yeni rejim gibi, kendi aydınını yetiştirmek

Seyyid Ahmed, "Münevver Kari”, Şark Yulduzı, 1992/5, 116.
Alihan Tora Saguni, Türkistan Kaygusu, 33-34.
81 Avtarhanov, 44.
79
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zorundaydılar. Zira iktidar iddiası olan her siyasî ve ideolojik hareketin düşünce ve
proje üretebilecek, iktidar olduğunda bunları uygulayabilecek aydınını yetiştirmesi
gerekir. Nitekim Sovyetler hiç zaman kaybetmeden kendi okullarını kurarak
ulemaya alternatif olabilecek aydınını yetiştirdi. Bu aşamadan sonra da yukarıda bir
kısmını verdiğimiz düşüncelerde açıkça görüldüğü gibi, ulemayı aydın saymama
noktasına gelindi.
1926'lardan başlayarak bu konuda ciddi tartışmalar yapıldı.82 Ocak 1926'da toplanan
Özbekistan Medeni Maarif Hadimleri I. Kurultayı’na "Sovyet Ziyalısı Kimdir?" adlı
bir raporla katılan Ekmel İkramov şunları söylemiştir:
"Dinî yolda yürüyen eski ulema ile önceki kapitalizm ve milliyetçilik yolunda yürüyen
ziyalı/aydınları biz "çağdaş aydın" saymıyoruz. "Çağdaş aydın" demek "Sovyet aydını"
demektir. Sovyet aydını olmak için ise KP'nin amacına uygun Sovyetler hâkimiyetini ve
yoksullar kültürünü kurmak yolunda çalışmak lazımdır".83

Aksiinkılabçı/Devrimkarşıtı-Halk Düşmanı Suçlaması
Yine 1927’de toplanan Özbekistan KP. III. Kongresi’nde ulemanın yerli halk
arasında dinî duyguları canlı tutmaya çalıştığına dikkat çekiliyordu.84 Sovyet rejimi
1928 yılından itibaren ulemaya karşı resmi tavrında değişiklik yaptı. Bu tarihten
önce Sovyet resmi makamları en azından işbirliği içinde bulunduğu ulemaya karşı
temkinli iken, artık onları ortadan kaldırılması gereken halk düşmanı ilan ettiler.
Çünkü ulema reform yaparak dine canlılık kazandırıyordu. Sovyetler ise, "reform
edilmiş dini" rejimleri için daha tehlikeli görüyorlardı. Ulema bu yolla mevkilerini
koruyabilir, komünist sempatizanı görünüp dinî çalışmalarını sürdürebilirdi.
Türkistan’daki ateist yayın organı olan Hudâsızlar dergisinde ilk sayısından itibaren
ulema ile ilgili çıkan yazılar ulema konusunda siyaset değişikliğinin bir
tezahürüdür. Söz gelimi, F. Hocayev 1929 yılı başlarında ulema hakkındaki
yazısında, ulemanın son zamanlardaki sosyal ve ekonomik sıkıntılardan yararlanıp
rejim düşmanlıklarını tekrar canlandırmaya çalıştığını iddia ediyordu.85 Hocayev’in
kanaatince, ulema sınıfı artık eski şiarları ile ortaya çıkmaya cesaret edemediğinden
yeni usuller ve şiarlarla kendilerini gösteriyorlardı. Mesela toprak reformuna,
kadınların açılmasına, yeni Sovyet okulların cevazına fetva veriyorlar; kendileri yeni
eğitim faaliyetlerine girişiyor, eski mektepleri ıslah ve programlara yeni dünyevi
dersler koyarak onları yeni hayat şartlarına uydurmaya çalışıyorlar, Sovyet
hükümetinin bazı uygulamalarının şeriata uygun olduğunu iddia ediyorlardı. Fakat
yazara göre bunlara aldanmamalıydı. Onlar esas fikirlerinden asla vaz geçmezlerdi.
Sovyetler Türkistan’da iktidarlarını sağlamlaştırınca ulema için iki yol kalmıştı:

Rahim İn'amov, "Ziyalılar Toğrısıda", Kızıl Özbekistan, 10-12 Ocak 1926; Ekmel İkramov,
"Ziyalılar Toğrısıda İkki Söz", Kızıl Özbekistan, 21 Ocak, 1926; Ruşnai, "Ziyaçıdan Ziyalıyı
Acratış Gerek", Kızıl Özbekistan, 22 Ocak, 1926, Abdulhay Taci, "Ziyalılar Meselesi Üstide",
Kızıl Özbekistan, 25 Ocak, 1926. Daha sonra ulema hakkında yazılan kitaplardan biri de Ş
Bigiyef'in Hazırgi Müslüman Ruhanilerin Beşeresi, Semerkand, 1929.
83 Maarif ve Okıtığçı, 1926/1, 16.
84 Kanun, Din, 54.
85 F. Hocayev, “Ulema ve Ruhaniler Hareketi Toğrısıda,” Hudâsızlar, 1929/1, 9.
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"Ya dini yeni hayat tarzı ile uyuşturmak,
veya onlardan tamamen vazgeçip emek esasında kurulan yeni hayata başlamak."86

Hocayev ülkenin çeşitli bölgelerinde ulamaya karşı takınılan tavrı meşrulaştırmak
için değerlendirmeler yapmaktadır. Buna göre, Buhara’da İslam devlet dini, ulema
da onun yorumlayıcıları ve uygulayıcıları olarak halka zulmettiler, onları ezdiler.
Dolayısıyla şimdi oralardaki halk dine ve ulemaya kızgın ve onlardan kaçıyor.
Türkistan Genel Valiliği sınırları içinde ise İslam, devlet dini olmadığından ve ulema
etkili makamlarda bulunmadığından halk Taşkent, Fergana gibi eski valilik sınırları
içinde kalan bölgelerde ulemaya o kadar düşmanlık beslemiyor.87
Hocayev, halkı ulemaya karşı kışkırtmak için Fergana ulemasının Burjuva
Devrimi'nden sonra yapılan Duma seçimlerinde işçilerin adaylarına karşı çıktığını
bu hatanın Semerkand uleması tarafından da tekrarlandığını söyler. Buhara
ulemasının da 1918 Kolesov Vakası’nda devrimcilerin idamı için fetva verdiklerini
yüzlerce, binlerce devrimcinin ulemanın da içinde bulunduğu komisyon kararı ile
öldürüldüğünü iddia eder.88 Bu iddia S. Galiyev tarafından da dile getirilmiştir. O
biraz daha ileri giderek bu olayda Tatarlara karşı soykırım düzenlediğini 5000'den
fazla cedidcinin öldürüldüğünü söyler.89 Kolesov olayı şöyle gelişmiştir: Yaş (Genç)
Buharalılar hareketi Ocak 1918'den başlayarak Eski Buhara sokaklarında gösteriler
yapıp isteklerini dile getirdiler. Emir Alim Han’ın sert cevap vermesi üzerine bir
heyet göndererek Taşkent Sovyetleri’nden yardım istediler.90 Türkistan'da en önemli
karşı devrimci merkezlerden biri olarak kalan Buhara'dan gelen böyle bir talep
Sovyetleri çok sevindirdi. Taşkent Sovyetleri F. Kolesov komutasındaki kızıl
birlikleri Buhara’ya doğru yola çıkardılar. 200 Yaş Buharalı'nın katıldığı Kolesov
birlikleri Mart 1918 tarihinde Buhara yakınlarındaki Kagan'da göründüler. Kolesov
Emir’e Buhara'da ifade ve basın özgürlüğünün sağlanmasını isteyen bir ültimatom
verdi. Emir kabul etmeyince iki taraf arasında çatışmalar başladı. Bu arada ulema bir
"gaza-cihad fetvası" yayınlayarak halkı emirin çevresinde Ruslara ve cedidcilere karşı
topladı.91 Sonuçta Emir ve taraftarları Sovyetleri ağır bir yenilgiye uğrattılar. Bunun
üzerine Emir ile Kolesov 25 Mart 1918’de bir barış anlaşması imzaladılar. Buna göre
Emir Buhara’da durumu düzeltmeyi taahhüt ederken Sovyetler de Buhara'nın
bağımsızlığını kabul ettiler. 92
Yine Hudâsızlar dergisinden Hadi Feyzi’nin dilinde ulema eski dünya temsilcileri, eski
hayat tarzı hâmileri ve teskarıcılar (gericiler) idiler.93 O ruhanileri üçe ayırıyordu;




işanlar (feodalizm taraftarları),
muhafazakâr ulema (ticaret kapitalizmi taraftarları),
ıslahatçı ulema (sanayi kapitalizmi taraftarları)94.

Hocayev, Ulema ve Ruhaniler, 10.
Hocayev, Ulema ve Ruhaniler, 12.
88 Hocayev, Ulema ve Ruhaniler, 13. Aynı iddaiayı Hadi Feyzi de tekrarlamıştır. Bkz.
"Ruhaniler Meselesi", Hudâsızlar, 1929/2, 12-13
89 Bennigsen, Galiyev, 198.
90 Fıtrat, Alimhan, 2; Macid Hasanov, Feyzulla Hocayev, Taşkent, 1990, 25.
91 Hasanov, Hocayev, 27.
92 Fıtrat, Alimhan, 2.
93 Hadi Feyzi, "Ruhaniler Meselesi", Hudâsızlar, 1929/2, 9.
94 Feyzi, Ruhaniler Meselesi, 8.
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Ona göre, daha çok eski müderrisler, müftüler ve kadılardan oluşan muhafazakâr
eski ulema kulluk ve padişahlık dönemini isteyen, "Müslümanâbad kalıntıları"dır. Bu
grup, ticaret-riba kapitalizmini ve büyük toprak sahipleri hâkimiyetini iyi görüp,
onların ideolojisini yayarlar. Yapabildikleri tek şey Hidaye ve Şerh-i Vikaye gibi
kitaplardaki İmam Azam’ın fetvalarını ve usullerini bulmak ve halkı bununla
oyalamaktır. Eski ticaret hayatının ve ekonomik ilişkilerin hüküm sürdüğü yerlerde
hala etkilerini sürdürüyorlar. Kıyafet, hicab, salla-çapan (sarık-cübbe) giyme, namaz,
oruç gibi ibadetler ve takvadarlık konularında taviz vermez, dünyevi bilimlere de
karşı çıkarlar.95 Eski Buhara Emirliği'ndeki ulemanın neredeyse tamamı bu gruba
dahil edilebilir. Ayrıca bu ulema daha çok Yedi Su ve Kaşgar ile ticaret yapan,
Fergana pazarlarında hayvan, Yedi Su ve Kaşgar pazarlarında sanayi malları satan
tüccar ile halk arasında hâkimiyetlerini devam ettiriyorlar. Bunlar hem sanayi
kapitalizmi taraftarı ıslahçı ulemaya, hem de kabilevi feodalizm taraftarı işanlara
karşıdırlar. Bunlar en son olarak Türkistan'da Buhara'da hâkimiyette idiler ve halkı
ezdiler.96 Taşkent'te de ticaret kapitalizmi hakim olduğundan buranın uleması da bu
gruptandı. Bu nedenle onlar Fergana'daki sanayi burjuvasının hakim oluğu
ulemadan ayrılıyorlardı. Bu nedenle de Taşkent uleması Hokand Muhtariyetine
karşı çıktılar. 97 Sovyet hâkimiyeti güçlenip devlet-kooperatif ticareti yükselince
burjuvazinin iç yüzü ortaya çıktı. Bunlar Kaşgar, İran, Afganistan’a hicret edip hala
sanayinin gelişmediği yerlere yerleşiyorlar.98
O dönemde ulemayı suçlamak için her yol deneniyordu. A. Fıtrat Buhara Emirliği
döneminin "iç yüzünü" (!) ortaya koymak için 1930'da Emir Alimhannıng
Hükümranlık Devri adıyla kaleme aldığı kitabında sözü ulemaya getirip şöyle
demektedir:
"Buhara Emirliği'nin idare usulü ve hayat tarzından azıcık haberdar olan kişi bu idare
usulünün halk kitlesini nasıl bir karanlık ve cahilliğe, ekonomik yoksulluğa mahkum ettiğini
iyice görmektedir. Ülkenin hakim sınıfı bu siyasetini din ve şeriat adıyla zulüm ve istibdat
zemininde uygulamaya koyuyorlardı. Din adamları bu idare usulünü "Allah'ın ve Resulünün
şeriatına uygun" deyip halka anlatıyorlar, onları kendilerine itaat kılmaya mecbur ediyorlar ve
her tür karşı çıkmaları "küfür" olarak ilan ediyorlardı. Emir ve onun etrafındakilerin yaptığı
her şey din ve şeriat perdesi altında yapılıyordu... Okuyucu yapılan zulümlere din adamlarının
ortak olduklarını bilmesi gerekir."99

Hudâsızlar ve Muştum dergilerinde yayınlanan makalelerde, hikayelerde,
fıkralarda, şiirlerde, hatta Efendi Latifeleri’nde (Nasreddin Hoca fıkralarının
Türkistan’daki rivayetleri) ulemanın “ahlaksızlığı ve namus düşmanlığı” hakkında
hikayelere, şiirlere, fıkralara bolca yer verilmiştir. Söz gelimi N. Rahmi
Hudâsızlar’da "Sırlar Açıldı" adlı hikayesinde Buharalı bir alimin kendisine muska
yazdırmak için gelen genç bir gelini kandırıp namusuna göz koyması onu

Feyzi, Ruhaniler Meselesi, 8.
Feyzi, Ruhaniler Meselesi, 10.
97 Feyzi, Ruhaniler Meselesi, 11.
98 Feyzi, Ruhaniler Meselesi, 12. Bu konuda Togan, şu değerlendirmeyi yapmaktdır: “Çarlık
döneminde ulema şehir halkı olup tüccar unsuru hesabına çalıştıklarından onların
çökmesiyle birlikte ulema sınıfı da yok oldu ve Sovyet tahribatına karşı halkı koruyamadı.”
Türkistan, 530.
99 Taşkent, 1991, 52.
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kirletmesini anlatmaktadır. 100 Benzeri hikayelerin yüzlercesini bu yayın
organlarında bulmak mümkündür. Uzun yıllar Muştum dergisinde yazan ünlü
Özbek cedidcilerinden Abdullah Kadirî Taşpulat Tacang ve Kavlak Mahzum adlı alim
tiplemelerinde ulema ile alay etmiş, itibarsızlaştırmaya çalışmıştır.101 İddiaya göre,
dine karşı mücadelede solda bulunanlar ulemaya karşı sert tutumda o kadar ileri
gittiler ki ruhanileri küçük düşürmek, onlara imkânlarının üstünde vergiler
yüklemek ve gereksiz yerlerde onları zor durumda bırakmak gibi yollara
başvurdular.102
Sovyet Uygulamaları İslamlaştırma Suçlaması
Sovyetlerin ekonomik ve sosyal içerikli en önemli programlarından birisi, özel
mülkiyeti kaldırarak toprağı kamulaştırması ve yeniden kolhoz (halk çiftlikleri)
olarak düzenlemesiydi. Bunun başarı kazanması için çok çalışan Sovyetler genelde
bütün din adamları, bu uygulamaya karşı çıkmakla itham ettiler.103 Sovyetler bir
yandan ulemanın kolhozculuğu önlemeye çalıştığını söylerken, öte yandan
kolhozlara katılan ulemadan şüphelenip onları buralardan uzak tutmayı istediler.
Onların kolhozlara (halk çiftlikleri) ve savhozlara (devlet çiftlikleri) sızarak oralarda
gizli faaliyetlerde bulunup halkı Sovyet iktidarına karşı teşkilatlandırdıklarını,
kolhozların imkânlarını dinî amaçlar için kullandıklarını, halkı dine çağırdıklarını,
onların oruç tutmalarına, kurban kesmelerine ve gizli mescidler açarak namaz
kılmalarına önderlik ettiklerini iddia ettiler.104
Emperyalizmle İşbirliği Suçlaması
Ulemaya yapılan suçlamalardan biri de onların emperyalistlere hizmet ettiklerini,
onların ileri karakolu gibi çalıştıklarını ve ajanlık yaptıklarını ileri sürmeleriydi.105
1926’larda Tatar komünistlerden Alimcan İbrahimov'un Kara Yetekçiler ve Ak
Edebiyatlar adlı eserinde ulema ve Basmacılar dâhil bütün milliyetçileri İngiliz
emperyalizminin işbirlikçisi, vatan haini, satılmış, proletarya düşmanı, düşman
ülkelere sığınanlar olarak nitelendirdi.106
Türkistan dünyadaki gelişmelere kapalı, İslamın en koyu yaşandığı, tutuculuğun
hâkim olduğu bir bölgeydi. Buhara ve Hive halkı henüz modern Avrupa eğitimiyle
tanışmamıştı.
Sovyetlerin Ulema ile Mücadelede Metot ve Muhteva Hataları
Ulemayı tenkit ve tenkil ederek dini zayıflatmayı amaçlayan Sovyetlerin bunda
başarılı olamadıklarını tarih göstermiştir. Çünkü bu konuda temelde yanlışlıkları
vardı. Her şeyden önce ulemayı yıpratmak için yapılan propagandada kullanılan
Hudâsızlar, 1930/3-4, 86-88.
Bu makalelerin bir kısmı daha sonra kitap haline getirlip Taşpulat Tacang Nime Deydi? ve
Kavlak Mahzumnıng Hatıra Defterindan adlarıyla birleştirilip basıldı. Bu kitap aynı adla H.
Kadiri tarafından Kril harfleri ile yeniden yayınlandı. Taşkent, 1993.
102 "Dinge Karşı Targıbatta Ön ve Sol Ağmacılık", Hudâsızlar, 1930/2, 8.
103 E. Yaroslavsky, Dinge Karşı Propaganda ve Kasaba Soyuzları, Özbekçeye çev, M. Rahman,
Taşkent, 1939, 9 vd.
104 Makarov, 3-6.
105 Yaroslavsky, Dinge Karşı Propaganda, 18.
106 Bu kitap Ziya Said tarafından Özbek Türkçesine çevrilerek yayınlandı. Taşkent, 1926.
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deliller ve metodlar Bezbojnik çevresinde Ortodoks Rus Kilise Ruhanileri için
geliştirilmiş olanlardan adeta kopyalanıyordu. Sovyet literatürü ulemayı Rusların
Hıristiyan din adamları yani ruhban sınıf (духовное / dukhovnoye) için kullandıkları
“ruhaniler” olarak tanımlıyordu. Bu kavramsallaştırma ile ulema kesimi hem
Hıristiyan Rus geleneğine düşman olan Rus Sovyetler hem de Müslüman halk
gözünde mahkûm ediliyordu. Bu durumda propagandacılar ulemanın da Hıristiyan
ruhanilerin Hıristiyanlıkta oynadıkları rolün aynı olduğu varsayımından hareket
ediyorlardı. Tabi ki durum böyle değildi. Ulemanın çoğu atanmış değil halk
tarafından benimsenmiş tabii önderler durumunda idiler ve esasta cemaatten ayrı
veya ayrıcalıklı insanlar değillerdi. Sadece halk arasında bilgi ve kültür düzeyi en
yüksek olan insanlardı.
Sovyetler Birliği’nde yaşayan ulema, yukarıda anlattığımız gibi, siyasî mücadele
vererek yeni süreçte hem kendi varlıklarını hem de dinin etkinliğini korumak için
iki tavır sergilediler. Bir kısım ulema Basmacılar başta olmak üzere Sovyetlere karşı
mücadele veren direnişçilere katılırken, bir kısmı da rejimin içinde kalarak hem
kendilerini korumak hem de dinin varlığını sürdürmek istediler. Bu grup ulemanın
sosyal kökenlerinin ve kültürel durumlarının ne olduğunu tespit edebilmiş değiliz.
Ancak bunların daha çok cedidlerden olduklarını biliyoruz.
Bilindiği üzere, Sovyetler Türkistan’da iktidarlarını sağlamlaştırınca ulema için iki
yol kalmıştı, ya dini yeni hayat tarzı ile uyuşturmak, veya emek esasında kurulan
yeni hayata başlamak.107 Nitekim daha SSCB Militan Hudasızlar Birliği başkanı E.
Yarovslavsky 1927 yılında din karşıtı cephenin kuruluşunun onuncu yıldönümü
dolayısıyla kaleme aldığı bir yazıda ulemanın ıslahata yöneldiğini şöyle ifade
ediyordu: "Ulema hala büyük tesir sahibi olsalar da şeriat, dinî örf-adet etkisini neredeyse
tamamen kaybetti. Müslüman ruhanileri de ıslahat yapmaya, zamana uymaya ve halka etki
etmenin yeni yollarını bulmaya mecbur kaldılar. 108 Ne var ki biz bu ulemanın hangi
konuda ne söylediğini kendi eserlerinden bilemiyoruz. O yıllarda ulemaya yazma
hakkı ve imkânı verilmediğinden görüşlerini yazıya aktaramadılar. Onların
görüşlerini ancak komünistlerin eserlerinden tespit edebiliyoruz.
Müslüman ulemadan bir kısmı İslamın hukuk başta olmak üzere bazı meselelerini
zamana uydurmanın çarelerini aradılar. Bolşevik Devrimi’nin başladığı yıllarda
değişikliğe karşı katı bir tutum sergileyen ulema 1920’lerin sonlarına doğru İslamın
hukuk kaidelerini değiştirmenin mümkün olduğunu Kur'an'dan hareketle
göstermeye çalıştılar. Ulemanın ıslahat yapmak istediği bazı önemli konuları ve
komünistlerin bunlara verdikleri cevapları şöyle sıralayabiliriz.
1. İslam-Sosyalizm Benzerliği Meselesi: Devrimin ilk yıllarında Bolşevikler ulemayı ve
halkı yanlarına çekebilmek için İslam ile sosyalizmin benzerlikler taşıdığını ileri
sürmüşlerdi. Komünist yazarların ifadelerine göre, Sovyetlerin din karşıtı
politikalarını uygulamaya koyup başarı kazanmaya başlayınca, sosyal ve ekonomik
güçlerini kaybeden bazı alimler de yeni düzende varlıklarını koruyabilmek için
İslam ile sosyalizmin aynı olduğunu iddia ettiler.109

Hadi Feyzi, Ruhaniler Meselesi, 10.
İ. Cabbarov, Zulmatdan Ma’rifatga, Taşkent, 1984, 79-80.
109 Aliullin, 12-14.
107
108
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2. İbadetlerde Islahat Meselesi: Komünist yayınlardaki kayıtlara göre, ulema ibadetler
konusunda da kolaylıklar getirmek istemiş, söz gelimi, M. Carullah Bigiyev bir kitap
yazarak uzun günlerde oruç tutulmasa da olabileceğini söylemiştir. 110 Bunun
yanında ulema namaz kılmayı da kolaylaştırmak eğilimindedir. “Çünkü, Türkiye'de
namazı erkekler ve kadınlar beraberce ayakta durup (Ruslar gibi) secdeye varmadan baş açık,
mescidlerde musiki ile kılıyorlar.” 111 Bu durumdan cesaret alan Sovyet uleması da
aynen onları taklit ederek müzik ile ibadete başlamışlardır. 112 Togan'a göre
"Türkiye'de "laik" idarenin tesisi de, Türkistan mollalarının kanatlarını kırmak
yolunda tesirsiz kalmamıştır."113
3. Kur’an’ın Tercümesi ve Hutbenin Yerel Dilde Okunması Meselesi: Arapların dışındaki
Müslümanlar arasında Kur’an’ın yerel dillere tercüme edilmesi ve hutbelerin yerel
dilde okunması konusunda XX. yüzyılın başlarında başlayan tartışmalar Çarlık
Rusya’da yaşayan Müslümanlara da ulaşmıştı. Bolşeviklerin iddiasına göre ulema
önceleri Kur’an’ın yerel dillere tercüme edilmesine, hutbenin ve namaz surelerinin
yerel dilde okunmasına karşı çıkarken 1920’lerin ikinci yarısından itibaren bazı
ıslahatçı ulema bunları tecviz etmişlerdir. Sovyet literatürüne göre, ulemanın
başlangıçta bunlara karşı çıkmasının esas sebebi şuydu: Eğer Kur’an halkın
anlayabileceği dillere çevrilirse, hutbeler yerel dillerde okunursa halk onların
sırlarını anlayacak, dolayısıyla dinin ve ulemanın etkisi kaybolacaktır.114
4. İslamda Kadın Meselesi: Yine komünistlerin kayıtlarına bakılırsa, ıslahatçı ulema
gelişen siyasî, sosyal ve ekonomik olaylar karşısında kadının İslamdaki yerini
yeniden yorumlama ihtiyacı duymuştur. 1920’li yıllarda Türkiye, Tataristan ve
Başkurdistan’da kadın konusundaki gelişmelere bakarak kadının İslamdaki
konumu hakkında kanaat değiştirmiş ve söz konusu ülkelerin ulemasını izleyerek
kadınlar hakkında şu fetvayı vermiştir: "Kadınların açık gezmesi caizdir. Onlar
erkeklerle eşit hukuka sahiptirler. Kadınlar da erkeklerle birlikte mescide namaz kılmaya
gidebilirler, okullarda birlikte okuyabilirler, cemaat işlerine katılabilirler. Kur'an bunlara asla
karşı çıkmaz." 115 Islahatçı ulema İslamın kadına yüksek değer verdiğini ve iyi
konuma çıkardığını ispat ve izah etmek için Hz. Hatice, Hz. Aişe ve Hz. Hafsa'ları
örnek vermiştir. Onların izahına göre, Hz. Hatice ticaret hayatının içindeydi ve
büyük bir ticaret kervanına sahipti. Hz. Hafsa Kur'an'ın cem’i meselesinde birinci
derecede görev alacak kadar kültür hayatına girmişti. Hz. Aişe ise Hz. Ali'ye karşı
siyasî mücadelelere katılarak kadınların bu konuda ne kadar faal olduğunu ortaya
koymuştu. Bütün bu örnekler Müslüman kadının sosyal, siyasî, ekonomik ve
kültürel hayatta ne kadar etkin olduğunu göstermektedir.116

Aliullin, 24. M. Carullah, Uzun Günlerde Ruze, Kazan, 1911. (Bu eser Uzun Günlerde Oruç
adıyla Yusuf Uralgiray tarafından (Ankara, 1975) yeniden yayınlanmıştır.)
111 Burada 20 Haziran 1928’de İstanbul Üniversitesi’nden bir grup bilim adamının yayınladığı
ibadetleri zamana uydurmak için hazırlanan reform programına atıf yapılmaktadır. Bkz,
Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye’de İslamlık, çev, H. Örs, Ankara, 1972, 40-42.
112 Aliullin, 24.
113 Togan, Türkistan, 532-533.
114 Aliullin, 20.
115 Aliullin, 18-21.
116 Reşid Han, "İslam ve Hatun-Kızlar", Hudâsızlar, 1928/7-8, s. 10.
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5. Rusça Eğitim Meselesi: Yine, kültür konularından biri olan Rusça okumaya ve
okutmaya haram diyerek karşı çıkan ulema117 şimdi Hz. Peygamber’in hadislerinde
belirtildiği gibi, bırakın Rusçayı Çince okumanın bile caiz olduğunu savunuyorlar.118
6. Giyim-Kuşam Meselesi: Türkistan ulemasının tavır değiştirdiği konulardan birisi de
giyim-kuşamdır. Komünistlerin iddiasına göre, ulema Sovyet döneminden önce ve
Sovyet iktidarının ilk yıllarında Avrupai giyim-kuşamı haram ilan ederken
1920’lerin sonlarına doğru Sovyetlerin baskı yoluyla uygulamaya koyduğu
siyasetinde ısrar edince ıslahatçı ulema buna cevaz verdi.119
7. Din-Bilim İlişkisi Meselesi: Bilindiği gibi, din-bilim ilişkisi modern zamanların en
canlı tartışma konularından olmuştur. Batı’da başlayan bu tartışmalara bir süre
sonra İslam dünyası aydınları da katılmışlardır. Yukarıda değindiğimiz gibi, Çarlık
döneminde de İslama yöneltilen tenkitlerin başında onun bilim ile çatıştığı
geliyordu. Bu iddia Sovyet döneminde de artarak devam etmiştir. Komünistlerin
verdikleri bilgilere göre ıslahatçı ulema din-bilim ilişkileri konusunda yeni
yaklaşımlar sergilemekte ve söz konusu çatışmanın olmadığını şöyle ifade
etmektedirler: "İslam dininin esası olan Kur'an'da "ilim", "kitap" gibi sözler pek çoktur.
Kur'an'daki birinci sûrenin başında "oku" kelimesi vardır. Aynı şekilde, Kur'an öğretileri
bilimsel gerçekler olup bilimin kendisi bu gerçekleri yeni keşfetmeye başlamıştır. Cahilliğe
karşı çıkan Kur'an bilimin aynısıdır. Böyle olduğuna göre bilim İslamı nasıl kovabilir?!"120
Sonuç
Sovyetlerin Türkistan’da İslama karşı yürütülen kampanyalardan şüphesiz
Müslümanlar büyük zarar görmüşlerdir. Her şeyden önce İslam siyasî, sosyal ve
kültürel hayatla ilgili bütün kurumlarını yitirmiş, komünistlerin ifade ettikleri gibi,
“kişinin özel sorunu” olma durumuna gelmiştir. Bu anlamda, insanların özel
hayatından ve kültüründen tamamen silinmese de iktidardan düşmüş, ekonomik,
sosyal ve siyasî etkinliğini kaybetmiştir.
Türkistan uleması Sovyet devrimi ve rejimine hazırlıksız yakalanmıştır diyebiliriz.
Fikren sosyalizmin, komünizmin ve ateizmin hangi temellere dayandığı konusunda
yeterli donanıma sahip olmadıkları gibi siyaseten de nasıl bir strateji izleyeceklerini
tam olarak kestirememişlerdir. Çarlık Rusya zamanındaki kadimci-cedidci ayrılığı
ortak düşman karşısında birliğe dönüştürülememiştir. Ulema arasındaki bu ayrılık
Sovyetler tarafından iyi kullanılmış, rejim küçük manevralarla bunların bir kısmını
yanına çekmeyi başarmıştır. Karşıda kalanları da rejim düşmanı, halk düşmanı,
aksiinkılabçı gibi siyasi-ideolojik suçlamalarla ortadan kaldırmıştır. Sovyetlerin
öldürme veya sürgün yoluyla ne kadar ulemayı Türkistan’da etkisiz hale getirdiğini
bugün hala tam olarak bilemiyoruz.
Ulamanın bir kısmı da Türkistan milli mücadelecileri olan Basmacılar hareketini
desteklemiştir. Ancak de destek söz konusu mücadelenin geniş tabanlı bir halk
hareketine dönüşmesini sağlayamamış, hareket de başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Bu konunun Çarlık dönemindeki boyutları için bkz., İsmail Bey Gasprinsky, Roskoye
Musulmanstvo, Bahçesaray, 1883 (Bu eser Oxford Üniversitesi tarafýndan orjinal şekliyle
1985’te yeniden basılmıştır.), 60-63; Rusya’da Müslümanlar, 63-64.
118 Aliullin, 20.
119 Aliullin, 20.
120 Reşid Han, "İslam ve Fen", Hudâsızlar, 1928/5, 11.
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Sovyetlerin İslam karşıtı propaganda ve programları ulema tarafından sistemli bir
direnişle karşılanmamıştır. Türkistan uleması, ne geleneksel ulemanın yaptığı gibi,
İslama tersliği açıkça belli olan komünizm hakkında reddiyeler yazmış, ne de daha
sert bir tavır takınarak açıktan açığa komünistleri tekfir etmiştir. Resmi ulemanın
söylemlerinde komünizm, sosyalizm ve maddeciliği tenkide yönelik bir cümle
bulmak adeta güçtür. Bunları söylerken şunu da hatırda tutmak gerekir ki, Sovyet
iktidarının ilk yıllarında, başta ulema olmak üzere, rejim muhaliflerinin yazmasına,
hatta konuşmasına bile izin verilmemiştir. Bu bakımdan ulemanın gelişmeler
karşısında aldıkları tavrı yine komünistlerin eserlerini esas alarak belirlemeye ve
onlar hakkında değerlendirmeler yapmaya çalışıyoruz.
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SOVYET DÖNEMİ YAZIŞMALARINDA
İSLAMİYET VE TÜRKLÜK SORUNLARI
M IH ÁL Y DO BR OV ITS *

Giriş
1917 ihtilalinden sonra resmen dünyanın ilk ateist devletinin yöneticileri sözde ve
göstermelik olarak Rusya’daki belli başlı dinlerin yöneticileri ile iyi geçinmeye
çalıştılar. Büyük Petro'nun zamanında kapatılan Moskova Patrikhanesinin yeniden
açılması ve Hz. Ömer'in halifeliǧi dönemine ait olduǧuna inanılan ilk Kuran-ı Kerim
nüshasının sembolik olarak bizzat Lenin tarafından Rusya Müslümanlarına iade
edilmesi bu siyasi gösterişlerin açık alametleridir.
Sınıf Devletinden Çok Uluslu Devlete
Sovyet devletinin kurucularının asıl amacı bir sınıf devletini meydana getirmekti. Ne
var ki, Ekim ihtilalinden hemen sonra millî sorunlar sınıf sorunlarının yerine
geçmeye başladı (Gellner, 1983, s. 129; White, 1974, ss. 492-514). Yeni devletin
yöneticileri bu meselenin çözümü için sadece siyasi yollara değil, bilimsel metodlara
da başvurdular (Vucinich, 1984). Yeni Sovyet milletlerin kimliğini saptamakta
bilhassa Bilimler Akademisinin Etnografya Enstitüsü ana rol üstlenmiştir.1 Aynı
zamanda diller üzerine de bol bol çalışılıp, Latin afabesinin bünyesinde yeni edebi
diller de meydana getirilmiştir.2 Sonradan bu vazifeyi üstleyen bilim adamlarının
birçoğu Stalin dönemindeki büyük terörün kurbanları olmuşlardır (Aşnin, Alpatov
ve Nasilov, 2002; Buran, 2010).
Stalin'in döneminde Sovyet Müslümanlarının dini idaresi
Sovyet Rusyası Müslümanların devletçe tanınmış olan ilk dini ve kültürel yönetim
kurulu 25 Nisan 1918'de sonra meydana getirilen Diniya Nazarat (Диния Назарат)
olmuştur. O zamana kadar bu vazife 25 Nisan 1918'de lağvedilen Milli İdare (Милли
Идарэ) tarafından üstlenmiştir. Sivil savaş doruğuna tırmanıp Orta Asya ve başka
bölgeler ile iletişimin kopması nedeniyle Müftü G. Barudi yönetimi altında 16-25
Eylül 1920 tarihinde Ufa kentinde gerçekleştirilen Ulema ve Mütevellilerin I.
Bütünrusya Kongresi (I. Всероссийский съезд улемов ве мутаваллиев) kararlarının
neticesinde yeni bir yönetim organı olarak Müslümanların Merkezi Dini İdaresi
Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye.
Bu konudaki araştırmaların bazıları için bk. (Pipes, 1964; Karmışeva, 1976; Martin, 1999; Suny
ve Martin 2001; Hirsch, 2005).
2 Bu konu için bk. Pervıy vsesoyuznıy tyurkologiçetskıy s’ezd, 1926; Baskakov, 1995, ss. 5-8).
*
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(Центральное духовное управление мусульман, ЦДУМ) kurulmuştur. Bu kurul
yüksek, orta ve alt seviyede olmak üzere üç tabakadan oluşmuştur. En yüksek
derecede bir müftü ile altı kadıdan oluşan Diniya Nazarat varlığına devam ederek,
orta derecede 50 ila 100 bin Müslümanı bölgesel olarak temsil eden ve başında bir
muhtasip (мухтасиб) olmak üzere üç üyeden müteşekkil Muhtasiplikler
(Мухтасибат) ve en alt derecede camileri (мечеть) yönetmek üzere başında birer
molla (мулла), birer müezzin (муэдзин) ve birer sekreterlikle veznedarlık
vazifesinde bulunan üyeden oluşan mütevellilikler (мутаваллият) bulunmuştur.
1927 yılında bu İdareye 14825 cemaat bağlı olmuştur. İdare görevlilerine gelince
onlar esasen 1917'de toplanan II. Bütün Rusya Müslümanları Kongresinde (II.
Всероссийский мусульманский съезд) görevlendirilenler vazifedarlardan oluştular.
Yeni kurulan Tatar ve Başkurt Özerk Cumhuriyetlerinin yöneticileri ise bu
bölgelerde ve bu milletlerin arasında İslamiyetin ne kadar büyük rol oynadıǧi asla
gözardı edemediler. Sultan Galiyev ile taraftarlarının nüfuzlarını kaybettikten sonra
İdil-Ural Bölgesinde yaşayan Tatar ve Başkurt Sovyet yöneticilerinin tek muhtemel
işbirlikçileri de onlardı. Öte yandan Müslüman İdaresi de üstlediǧı bu siyasi kayış
rolünden mümkün olduǧu kadar faydalanmaǧa çalıştı.
Bildirimizde Sovyet siyasi polisi (Объединенное государственное политическое
управление, ОГПУ, OGPU)'nin arşivinde bulunup Sovyet hükümetinin ilk yıllarına
ait birkaç belgeyi özetlemek niyetindeyiz. Bunlar ilk olarak 1920 Ufa Kongresine
aittir.
Belgeler
Özetleyeceǧimiz belgeler bugün Rusya Devlet Toplumsal Siyasi Tarih Arşivinde
(Российский государцтвенний архив социаьно-политической истории)
bulunmakta olup 2010 yılında D. Y. Arapov ve G. G. Kosaç tarafından
yayımlanmıştır (Arapov ve Kosaç, 2010).
İlk belge (F. 10, Op. 85, D. 181, 48-52 sayfalar) Ufa Kongresinin hazırlıklarıyla
Kongrede ele alınan başlıca konularını ve bunlarla ilgili olarak o zamanlar henüz
Çeka adiyle maruf siyasi polis tarafından alınan önlemleri göstermektedir. Her
şeyden önce Kongreye katılan delegelerın 300 kişi olduǧunu öǧrenebiliriz. Hepsi dört
sayfadan oluşan bu belgede başlıca konular 9 ana nokta altına toplanmış olup
hepsinin yine rakamlarla ve harflerle gösterilen alt noktaları da vardır. 8'nci noktada
Müslüman din adamlarının 20 talebini görmekteyiz. Bu taleper şarap ticaretinin
yasaklanmasından dini propaganda yapmak için özel hakklar elde etmeǧe kadar 20
alt noktadan ibarettir. Bunların en önemlisi dini İdarenin Ufa kentinden Kazana
geçirilmesi olup, bilindiǧi üzere Sovyetlerin döneminde hiç gerçekleşmeyen bir
istekti.
Bu belgenin devamı olarak, yine ayni defterde 1923 senesinde yine Ufada yapılan
Kongrede olup bitenleri özetleyen iki sayfalık bir rapor da yer almaktadır. Bu
raporda Kongreye katnlan 300 delegelerin Tatarstan, Başkurtistan, Kazakistan, Ural
ve Sibirya'dan ve o zamanlar "iç bölgeler" diye adlandırılan Penza, Samara, Saratov,
Orenburg, Ulyanovsk, Stalingrad, Astarhan vilayetlerini (губерния) temsil ettiklerini
öǧrenebiliriz. Gördüǧümüz gibi sonradan Taşkent Müftülüǧü bünyesine girecek olan
Orta Asya (Türkistan) bögeleriyle, genel olarak Şafii mezhebinden olan Kuzey
Kafkasya Müslümanları ile Şii Azerbaycan bu toplantıda temsil edilmedi. Kongre'de
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ele alınan belli başlı sorunlar 1926'da cereyan edecek bir sonraki Kongrenin
hazırlıklarıyla ilk Suudi hükümdarı tarafından 1926'da Mekke-yi Mükerreme
gerçekleştrilmesi planlanan Dünya Müslümanları Kongresine katılacak Sovyet
delegelerinin seçilip hazırlanması idi.
1926 yılı ise hem Soyeler Birliǧi hem de İslam Alemi'nin tarihi için fevkalade
ehemmiyete sahip bir senedir. Bu yılda Sovyetler Birliǧi Kommünist (Bolşevik)
Partisinin eski liderlerinden Trotskiy ile arkadaşlarından Zinovyev Politbüro'dan
ihraç edilerek Kommünist Partisinin gerçek anlamda yegane lideri Stalin olmuştur.
Ayni zamanda Mekke'de cereyan eden Dünya Müslümanları Kongresnde İslam
dünyasınının hilafetin kaldırılmasından sonraki şeklinin temelleri atıldı. Sovyet
Müslümanları için her iki olay hayat-memat meselediydi.
Belgelerimizde önce Müslüman din adamlarının 1926'yılının ikinci yarıyılındaki
faaliyetleri özetleyen uzunca bir rapor yer almaktadır (ayni defter 55-70). Rapordan
Müslüman diyanet görevlilerinin Sosyetler Birliǧinin doǧu bölgelerinde (на наших
восточных окраинах) 1926 yılında yoǧun bir faaliyete geçtiǧini öǧrenebiliriz. Bunun
bir sebebi herhalde Sovyet siyasetinden onların gözünde müspet görünen
deǧişmeler, yani aşırı sol taraftarı olan liderlerin iktidardan düştüǧü olabilirdi.
Rapordan öǧrendiǧimize göre o zamana kadar daha çok camilere kapanan
Müslüman uleması parti üyeleriyle yöneticileri de dahil toplumun her kesimi ile
ilişkileri kurmaǧa çalışalarak nüfuzlarını arttırmaya teşebbüs ettiler. Daha doǧrusu
bu gelişmeler onların ihtilalden önce bu toplumlarda oynadıkları dini, ictimai ve
kültürel rollerini geri almaya hazırlandıklarının izlenimini vermektedir. Ayni
zamanda o zamanlar Müslümanların Sovyet ekonomisinin temelini oluşturan Yeni
Ekonnomi Siyaseti (новая экономичецкая олитика, НЭП, NEP)nin saǧladıǧı
imkanlardan da yararlandıklarını öǧrenebiliriz. Raporda Tatarstan ve
Başkurtistandan başka Kafkasya, Daǧistan bölgelernden de söz edilir.
Bu olaylar siyasi polis görevlilerini de gerçek bir endişeye düşürmüştür. Bu yeni
faaliyetlerin en yoǧun olduǧu bölgeler elbette Tatarstan ve Başkurtistan Özerk
Cumhuriyetleri idi. Bunlardan başka Kırım, Kuzey Kafkasya bölgelerinde geçen
hadiselerden de söz edilir. Sovyet hükümetinin temsilcilernin tarafından bu olaylara
karşı ciddi önlemler alınarak olanca güçleriyle karşı koyup bastırmaya
hazırlandıkları da bu rapordan belli olur. Elbette sonunda bu işte başarılı oldular.
İnceleyeceǧimiz son vakia Sovyet siyaset organları tarafından 1926 Dünya
Müslümanlarının Kongresine karşı alınan tedbirlerdir. 1946 yılına kadar Hac ve
Umrenin bile yasak oluǧu bir ülkeden İslamiyetin kaderini belirleyen bu Kongreye
bir heyet gönderilmesi elbette dikkat çekici bir olaydır. Bu heyetin başnda bulunan
Dini İdare Müftüsü Rızauddin Fahreddinov(Ризауддин Фахретдинов) ile geri
dünüşünden sonra siyasi polis mensupları tarafından uzun bir mülakat yapılarak
Kongrede geçmiş bütün olaylar teferruatiyle öǧrenilmeye çalışıldı (Обзор
политичецкого состояниа СССР, 43-47). Müftü ise, mümkün olduǧu kadar OGPU
görevlilerini tatmin etmeye çalışarak yöneltilen sorulara cevap veriştir. Bu konu
hakkında OGPU görevlileri yabancı basın raporları ile yurtdışindaki ajanlarından da
bilgi toplamaya çalıştılar.
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Sonuç
Stalin dönemindeki Sovyet hükümetinin İslamiyete karşı yürüttüǧü siyasetini
inceleyerek onların İslamiyeti kısıtlı bir ölçüde Sovyet politkasini destekleyen, halkı
bu siyaseti kabul etmeye teşvik eden bir alet olarak kullanmaya çalıştıkları
gözümüzün önüne çarpar. Öte yandan, baǧımsızlıǧnı gerçek anlamda koruyamayan
ulema, dinin ve arasıra kendi menfaatlerini de göz önünde tutarak belirli bir ölçüde
Sovyet hükümetinin işbirlikçileri olmuş, ve saǧlanan imkanlardan mümkün olduǧu
kadar faydalanmaya çalışmıstır. İkinci Dünya savaşından önceki zamanlarda bu
işbirliǧinin doruǧa çıktıǧı dönemi ise 1926 yılı idi. Bundan sonra, bilhassa 1930'larda
başlayan büyük terör doneminde bu işbirliǧine son verilmiştir. Ancak İkinci Dünya
Savaşı yıllarında ve ondan sonraki dönemlerde çeşitli iç ve dış sebeplerden ötürü her
anlamda kısıtlı bu işbirliǧinin yeni bir dönemi başlayarak Sovyet döneminin sonuna
kadar devam etmiştir (Ro’i, 2000).
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ИСЛАМ У НОГАЙЦЕВ В 20 СТОЛЕТИИ: РОЛЬ РЕВОЛЮЦИИ И
СОВЕТСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
А ХМ Е ́ Т АМ И́ Н ОВ ИЧ Я РЛЫ КА ́ П ОВ *

Ногайцы - один из тюркоязычных мусульманских народов России. Сегодня в
России живет более 100 тысяч ногайцев (103,7 тысяч по переписи 2010 г.).
Революция 1917 г. привела к кардинальным и неоднозначным переменам в их
жизни. В частности, они оказались одним из самых обделенных по ее итогам
народов. До революции, в Российской империи ногайцы обладали гарантиями
на те земли, которые они занимали, и обладали пусть и ограниченным, но
самоуправлением в рамках военно-народного управления в пределах
Караногайского приставства Терской области. Караногайский пристав
представлял военные власти империи, а сам народ управлялся выборными
старшинами и сохранял действие собственных адатов и шариатских судов.
Имперские власти вмешивались лишь в случае, когда вступало в действие
уголовное право.
После революции ногайцы потеряли все гарантии, которые они имели в
имперский период. Ногайцы потеряли все свои земли, которые стали
«народным достоянием». Для ногайцев широко предоставлявшаяся другим
народам автономия так и не была создана. Лидеров ногайцев соблазнили тем,
что в создававшейся Дагестанской автономии будут родственные им тюркские
народы, кумыки и азербайджанцы, а государственным языком будет тюркский.
Тюркский был государственным языком Дагестана недолго – уже в 1930-е годы
наряду с переводом всех языков на кириллицу государственным языком в
Дагестане стал русский язык. В те же 1930-е годы была осуществлена
принудительная седентаризация ногайцев, с организацией колхозов, а 2/3 их
земель были переданы горским колхозам Дагестана и хозяйствам Грузии для
нужд отгонного животноводства (из 900 тысяч га около 600 тысяч га были изъяты
и переданы горцам). После 1957 года, когда с изгнания вернулись чеченцы и
восстановили Чечено-Ингушскую республику, ногайцы были еще и разделены
между Чечено-Ингушетией, Дагестаном и Ставропольским краем.
Все это сопровождалось жесткой борьбой с исламом и служителями исламской
религии. Ногайская степь впервые увидела представителей новой власти в лице
бойцов Красной Армии в 1918 г. За сравнительно короткое время (красные
пробыли здесь до начала 1919 г.) они успели проявить себя непримиримыми
*
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противниками религии. Пришедшие на смену большевикам деникинцы 4
апреля 1919 г. в городе Екатеринодаре (ныне — Краснодар) создали «Особую
комиссию по расследованию злодеяний большевиков, состоящую при
главнокомандующем вооруженными силами на Юге России». Ее материалы
сохранились в архивах Народно-трудового союза во Франкфурте и Гуверовского
института при Стенфордском университете в Калифорнии (коллекции Б.И.
Николаевского и П.Н. Врангеля) и опубликованы в Лондоне Ю.Г. Фельштинским
[Фельштинский 1992]. В этой книге в числе прочих материалов имеется также
выписка из дела об антирелигиозных действиях большевиков на территории
Ногайской степи. Она отчетливо передает методы борьбы тех лет и поэтому
стоит привести ее текст полностью:
« “Выписка об отношении большевиков к магометанской религии, из дела о злодеяниях
большевиков в Ставропольской губернии”.
В распоряжении Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков
при главнокомандующем вооруженными силами на Юге России имеется
протокол допроса духовного муллы аула Камыш-Буруна Ногайского уезда
Аджи-Антакаева о насилиях большевиков над духовенством и религией
ногайского народа. Показания муллы дословно подтверждены окружным
кадием (епископом) ногайского народа Умаром-Эфенди Кенжимуратовым,
народными головами ногайского народа Абдуллой Аджиевым, Акборды
Ибрагимовым, Стамбулом Отемисовым и председателем Чрезвычайного
духовного совещания Толкоевым.
Территория ногайского народа, согласно показаниям этих лиц, была занята в
1918 году большевиками, подвергшими насилию народ и открывшими гонения
на его религию. Так, в середине 1918 года во время вечернего намаза был задушен
в своем доме народный кадий (епископ) едисанского народа Умар Газы
Кулунчаков и зарезана жена его Аджи Ханум. Все имущество его было
разграблено. Несколько дней спустя был зарублен большевиками законоучитель
Эфенди-Нур-Магомет Эсполов, председатель ногайского комитета помощи
Добровольческой армии. Вместе с Эсполовым убит был в Ачикулаевской ставке
мулла Ахея из аула Канчигалы. В том же июне 1918 г. убиты были: духовный
мулла Суйнтли-Юсупов вблизи аула Бияш и духовный мулла Махмуд-Эфенди
Амембаев в ауле Иргакли.
Из всех мусульманских мечетей ногайского народа, число которых превышает 50,
не осталось ни одной, не оскверненной и не разграбленной. Все они носят следы
разрушения и не посещались жителями во время власти большевиков. Все
церковное имущество было разграблено. В ауле Махмуд Мектеб в главной
соборной мечети была устроена стоянка для лошадей и отхожее место для
красноармейцев. Священная книга Коран была разорвана и употреблялась
красноармейцами в качестве клозетной бумаги.
Таковы документальные данные Особой комиссии об отношении большевиков к
духовенству и религии ногайского народа. [...]» [Фельштинский 1992, с. 193-194].
С 1920 г. в Ногайской степи окончательно установилась советская власть. Борьба
с религией началась с новой силой, но она протекала довольно противоречиво.
Так, репрессиям подвергались служители культа, но тут зачастую перевешивал
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имущественный подход: в первую очередь пострадали богатые муллы, эфенди и
кади. Некоторая часть служителей культа признала советскую власть и перешла
на ее сторону, начав с ней сотрудничать. В их числе был Верховный кади
Караногайского народа Тангатар-эфенди, занявший позицию, которую сам
выразил в своей любимой поговорке: «В чью арбу сели, того песню и пойте»
(Кимнинъ арбасынынъ авызына минсенъиз, сонынъ йырын йырланъыз).
До 1928 г. ногайская письменность основывалась на реформированном арабском
алфавите [Калмыков и др. 1988, с.185-186]. Усилия новой власти по ликвидации
безграмотности были поддержаны муллами, которые составили костяк
преподавательского состава. После непродолжительной переподготовки в
Кизляре, Хасавюрте или Махачкале они обучали в школах и пунктах ликбеза
ногайское население. К примеру, в ауле Абрам-тюбе преподавал отличный
знаток
арабской
грамматики
Мустафа-эфенди.
Преподавательскую
деятельность вел и известный эфенди Абдулкерим из аула Кунбатар. Ногайцы
вспоминают, что он даже участвовал в разработке новых букварей.
Однако государство, привлекая к службе мулл, ставило жесткие ограничения на
их религиозную деятельность. К примеру, институт кади — мусульманских
судей — просуществовал лишь до 1922-23 гг., после чего основную массу их
заставили свернуть свою деятельность. С переходом в 1928 г. к новому алфавиту
на основе латинской графики надобность в муллах отпала, и их стали отстранять
от преподавательской деятельности [ГАНР. Ф.1 (170), оп.1, ед.хр.2, л.21].
Однако даже прекращение религиозной деятельности и демонстрация
лояльности не всегда спасали служителей культа от карающей руки государства.
Преследовали за былую деятельность. На севере Ногайской степи от рук
сотрудников НКВД погиб Балтен-эфенди Арсланов, обладавший богатой
библиотекой [Тарихи Кызларкала 1993, с.218]. Звания страдальца за веру (шахид)
удостоился и известный среди караногайцев эфенди Зарманбет. Рассказывают,
что в итоге всех преследований вконец измученный эфенди лишился на
некоторое время дара речи. Другого эфенди — Казимбета — сотрудники НКВД
забрали из дому во время совершения утреннего намаза. Допрос с применением
пыток был устроен в помещении кирпичного завода. Истязания почтенного
эфенди продолжались в течение трех суток.
К сожалению, для представителей новой власти вся арабописьменная
литература, изданная не в Советской России, ассоциировалась с прежним
режимом и подлежала уничтожению. Как водится, не обошлось без перегибов.
В течение 1920-х гг. была уничтожена масса книг не только религиозного, но и
светского содержания. Пытаясь спасти свои собрания книг, религиозные деятели
и простые ногайцы прятали их в самых разных местах. Наиболее надежным
способом считали почему-то зарывание книг в землю. Естественно, книги такого
«хранения» не выдерживали и уже через небольшое время истлевали. Вместе с
книгами погибли ценнейшие рукописи, личные архивы многих кади и эфенди.
Народ в одночасье лишился богатейшего арабописьменного наследия,
копившегося веками. Смена алфавита и уничтожение старых книг были
призваны окончательно и бесповоротно оторвать ногайцев от их культурных
корней, интегрировать их во вновь создающуюся общность с новыми
ценностями.
735

АХМЕ́Т АМИ́НОВИЧ ЯРЛЫКА́ПОВ

Другой репрессивной мерой было лишение религиозных деятелей
избирательных прав. Первоначально избирательных прав были лишены,
видимо, все, кто владел арабской грамотой на достаточно хорошем уровне, чтобы
считаться муллой. 24 января 1926 г. Президиум Дагестанского Центрального
Исполнительного Комитета принял специальное постановление «Об
избирательных правах духовных лиц и арабистов», согласно первому пункту
которого предлагалось «духовными лицами признать только тех, [для] которых
служение религии-культу является профессией». Второй пункт лишает
избирательных прав «духовных лиц», а третий пункт того же постановления
отмечает, что «арабисты-алимы (ученые) и мутаалимы (учащиеся)
рассматриваются, как граждане, имеющие избирательные права, при чем для
арабистов, ранее выполнявших обязанности духовных лиц, как профессию,
избирательные права предоставляются по истечении 3-х летнего срока с момента
ухода с духовной должности (прекращения выполнения духовных обязанностей,
как профессии)» [ЦГА РД. Ф.р-37, оп.20, ед.хр.73, л.34].
Пользуясь третьим пунктом названного постановления, многие люди,
оставившие
исполнение
религиозных
обязанностей,
обращались
в
райисполкомы с просьбой отменить ранее принятые решения о лишении их
избирательных прав. Большинство таких просителей получало отказ, как, к
примеру, было в случае с бывшим кади из аула Моллали-Мектеб Караногайского
района ДАССР Эрадылем Салыбаевым. Формулировка стандартная: «отказать
как бывшему кадию, члену Шариатного суда и человеку с чуждыми соввласти
идеологическими взглядами» [ГАНР. Ф.1(170), оп.1, ед.хр.2, л.22].
Самые смелые и настойчивые даже после этого пытались отстаивать свои права.
В их числе можно назвать эфенди Мамая Сетикова. Он был весьма колоритной
фигурой в Ногайской степи. Обладая обширными познаниями, Мамай в то же
время страдал дефектом речи. Могучее телосложение эфенди резко
контрастировало с его маленькой головой.
Весьма интересно проследить тяжбу эфенди Мамая с районным начальством за
возвращение избирательных прав. В архиве Ногайского района Республики
Дагестан сохранилось много таких дел, весьма отчетливо передающих ситуацию
тех лет, накал идейной борьбы, когда люди наказывались только за то, что они
когда-то занимались религиозной деятельностью.
Впервые в архивных документах заявление эфенди Мамая зафиксировано 4
апреля 1929 года. Тогда Президиум Караногайского кантонного исполкома
постановил: «Гр. Сетикову Мамаю как бывшему кадию и эксплоататору
наемного труда в ходатайстве отказать...» [ГАНР. Ф.1(170), оп.1, ед.хр.1, л.1 об.].
Последовавшее ходатайство было отклонено «как человеку с чуждыми
идеологическими взглядами» [ГАНР. Ф.1(170), оп.1, ед.хр.2, л.7]. Позднее вместе
с неугомонным 62-летним эфенди пострадали и члены его семьи. В декабре 1930
г. Караногайский райизбирком принял постановление: «Гр. Сетикова Мамая как
бывшего кади сеющего религиозный дурман в темные массы и в данное время
лишить избирправ... Членов его семьи как находящихся в его материальной
зависимости... лишить избирправ...» [ГАНР. Ф.1(170), оп.1, ед.хр.2, л.119].
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1920-30-е гг. были ознаменованы небывалым распространением среди степных
ногайцев суфизма. Как и прежде, он не был местного происхождения, — его
распространяли многочисленные горские шейхи из Чечни и Дагестана,
развернувшие широкую проповедническую деятельность. Моим информаторам
наиболее запомнился шейх Дени Арсанов, чья могила находится недалеко от
Грозного. Шейх почитался как святой человек; считалось, что между шейхом и
его мюридом устанавливалась мистическая связь. Шейх, находящийся за сотни
километров от мюрида, якобы знал обо всем, что творится с ним.
Мюриды практиковали уединение, порой переходящее в отшельничество. Часто
они имели свою отдельную кибитку, где занимались духовным
самосовершенствованием. В его программу, по словам информаторов, входили
так называемые «40 обязанностей» (кырк парыз). Кроме обязательной
пятикратной молитвы большое внимание отводилось совершению
многочисленных дополнительных молитв, взятых на себя мюридом по
поручению шейха. Судя по имеющимся в нашем распоряжении данным,
суфизм среди ногайцев распространялся в традиционной для них
накшбандийской форме.
Распространению суфизма способствовало в некоторой степени и то, что
согласно разъяснению инструкции Дагестанского ЦИКа к постановлению «Об
избирательных правах духовных лиц и арабистов» мюриды не были отнесены к
«духовным лицам» и были восстановлены в правах [ГАНР. Ф.1(170), оп.1, ед.хр.2,
л.6 об.]. Недаром шейхи неоднократно подчеркивали, что они — не муллы.
Однако и эта попытка исламских религиозных деятелей сохранить широкое
бытование ислама, пользуясь легальными основаниями, закончилась провалом.
С началом коллективизации в 1930-е гг. власти заняли более жесткую позицию в
отношении любых проявлений религиозности. Суфизм, не имеющий глубоких
местных корней, вновь быстро сошел на нет.
Архивные и полевые материалы свидетельствуют о том, что верующие не всегда
безучастно наблюдали за антирелигиозными мерами государства. Комиссии
Дагестанского ЦИКа, обследовавшие ногайские районы (Караногайский и
Ачикулакский), в своих отчетах жаловались, что «очень трудно выявить духовных
элементов, живущих на нетрудовые доходы, а председатели сельсоветов либо
скрывают их, либо находятся под влиянием последних» [ГАНР. Ф.1(170), оп.1,
ед.хр.2, л.20]. Такой авторитет служителей культа среди населения вызвал в 1930х гг. инициированную сверху новую волну гонений на мулл и эфенди. Их, теперь
уже без оглядки на имущественное положение выводили из состава сельсоветов,
избирательных комиссий, исключали из колхозов, выселяли за пределы ДАССР.
Вместе с действующими муллами пострадали и бывшие, а также члены их семей
[ГАНР. Ф.1(170), оп.1, ед.хр.4, л.104; ед.хр.7, л.11 об., 30; ед.хр.9, л.8; ед.хр.13, л.88,
94].
Одновременно уничтожались и мечети как «рассадники религиозного дурмана».
Первый удар пришелся на самое начало 1920-х гг., после чего установилось,
видимо, относительное затишье. Однако к концу 1920-х гг. позиция властей вновь
ужесточилась. Населению приходилось «добровольно» сдавать мечети под
«культурные очаги», а кое-где, как это было, к примеру, в селе Нариман
Караногайского района, мечети превращали в фермы, скотные дворы и т.д. В
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1930 г. власти уже могли удовлетворенно рапортовать, что «большинство
мечетей прекращают свое существование» [ГАНР. Ф.1(170), оп.1, ед.хр.2, л.16]. К
концу 1930-х гг. в Ногайской степи не осталось ни одной действующей мечети.
Наряду со сворачиванием деятельности служителей культа, шариатских судов и
судей и закрытием мечетей разрушалась также система религиозного
образования. Светское образование неизбежно должно было оттеснить
религиозное на задний план. Целенаправленные мероприятия властей были
призваны вовсе его уничтожить.
В то же время спрос на религиозное образование среди ногайцев все еще был
значительным. Так, в 1926-27 гг. у Биймурзы-эфенди в четырех домах-мектебах
обучалось до 40 учащихся. В начале 1930-х гг. в ауле Коммунист в собственном
доме продолжал обучать до 20 детей местный мулла Батал. Однако к концу 1930х гг. прекратили свое существование и эти домашние мектебы. Становилось
опасным обучать мусульманской грамоте даже своих собственных детей.
Религиозное образование как система прекратило свое существование.
Таким образом, за два с лишним десятилетия советская власть провела
широкомасштабное наступление на религию. В Ногайской степи были
разрушены основные исламские институты: система образования, сеть мечетей,
судопроизводство, фактически прекращено свободное отправление культа.
Одновременно прекратилась проповедь ислама, поскольку большинство
религиозных деятелей было репрессировано и опасалось за свою судьбу и судьбу
своих близких. Существование ислама было поставлено под вопрос: началось
длительное испытание его на прочность.
С течением времени муллы, получившие подготовку в дореволюционные и
первые послереволюционные годы, когда еще функционировала система
исламского образования, уступали место новому поколению мулл. Уровень
образованности этого нового поколения был в основном ниже допустимо
минимального уровня. Звания муллы удостаивался уже тот, кто кое-как умел
читать Коран, знал наизусть несколько важных для отправления культа сур (альФатиха, Йа Син, аль-Ихлас, аль-Фалак, ан-Нас и другие), умел молиться, знал
порядок совершения обрядов и исполнял основные обязанности мусульман:
молитва, пост и т.д. Кроме всего прочего от муллы требовалось вести особо
благочестивый образ жизни.
Авторитет мулл в ногайском обществе все эти годы был весьма высоким и
практически непререкаемым среди верующих. На него не влиял даже падавший
из года в год уровень их подготовки. К 70-80-м гг. XX в. в степи стали появляться
муллы, не умевшие уже читать и писать по-арабски. Вместо того чтобы учить их
этому, старшие муллы давали им транслитерированный (в кириллице) текст
упомянутых выше сур из Корана, которые выучивались наизусть.
Справедливости ради надо отметить, что ногайцы всегда различали мулл,
которые умели читать и писать по-арабски и мулл, не умевших этого делать.
Последние считались не совсем «полноценными» муллами; к их услугам
прибегали лишь в самых крайних случаях. Верующие полагали, что после
перевода текста в кириллицу он теряет часть своего священного смысла; отсюда
и молитва человека, не владеющего арабской письменностью, менее действенна.
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Система исламского образования в Ногайской степи была окончательно
подорвана. Подготовка мулл велась частным образом, да и то по настолько
урезанной программе, что это было трудно назвать получением исламского
образования. Будущие муллы получали самое общее представление об исламе,
гораздо лучше их готовили к отправлению культа. Довольно слабо разбираясь в
догматике, они в то же время хорошо знали порядок совершения молитвы
(намаз) по ханафитскому мазхабу, других обрядовых действий. Большинство
мулл имело у себя книги на ногайском, кумыкском, или татарском языках
(вернее на соответствующих вариантах тюрки), посвященные «ибадату» (т.е.
культу). Некоторым муллам по их просьбе остающиеся пока в степи эфенди
писали своеобразные пособия. Так, в собраниях мулл сохранились подобные
арабописьменные рукописные пособия на ногайском языке, вышедшие из-под
пера Мустафы-эфенди из села Абрам-Тюбе (Нефтекумский район
Ставропольского края), Казымбета-эфенди из Терекли-Мектеба, Абдулкеримаэфенди из села Кунбатар (Ногайский район Республики Дагестан) и других.
Исламская догматика из первоисточника была отныне малодоступна ногайским
муллам, поскольку мало кто из них владел арабским языком в той мере, чтобы
понимать смысл аятов Корана, хадисов или произведений арабо-мусульманских
богословов. Литература же на ногайском, других тюркских языках, как правило,
не касалась глубоких богословских проблем, ограничиваясь вопросами внешнего
проявления религиозности и наиболее общими основами исламского
вероучения. Перевод Корана на русский язык тоже был практически недоступен
ногайцам, бывшим в основном сельскими жителями. Сельские и районные
библиотеки не имели его в своих фондах, а из фондов библиотек райкомов КПСС
Коран не выдавали даже коммунистам, если они не работали в их аппарате. Уже
одно проявление интереса к нему могло вызвать подозрение со стороны
компетентных органов.
В ситуации истощения интеллектуального содержания ислама в Ногайской
степи на первое место стали выдвигаться простонародные его формы. Вполне
естественно, что ислам, если можно так выразиться, стал гораздо «ближе» к
народу. «Ближе» к народу стали и муллы, допускавшие самые различные
отклонения от исламской ортодоксии. Так, в советские годы среди ногайцев
продолжала действовать своеобразная категория мулл, занимавшихся лечебной
и гадательной практикой, известная как йинли молла (т.е. мулла, имеющий
духов).
Основываясь на данных полевых изысканий можно констатировать, что, по
крайней мере, к концу прошлого века лечебную практику в основном
сконцентрировали в своих руках муллы. Знахари же занимались лечением
мелких психических расстройств, травм и ушибов. Считалось, что власть над
духами муллам давала особая книга, обладание которой позволяло им перейти
в категорию йинли молла. Интересна легенда, объясняющая происхождение этой
книги. Рассказывают, что по воле Аллаха Сулеймен-пайхамбар (пророк
Сулейман) получил власть не только над людьми, но и над дикими животными,
птицами, а также духами-йинами, которые перед тем были побеждены
небесным воинством ангелов и изгнаны в окраины обитаемого мира. Даже после
поражения духи не освободились от своей гордыни и продолжают вредить
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человечеству, в основном насылая на него различные болезни. Если заболевал
человек, то Сулеймен собирал всех йинов и грозно спрашивал, кто из них
причинил болезнь — “ушык”. Тому йину, который причинил “ушык”,
приходилось держать ответ перед грозным царем и пророком, как можно
излечить больного, иначе Сулеймен грозился сжечь духа в огне. Все ответы духов
Сулеймен-пайхамбар собрал в одной книге, и, глядя в нее, можно было с Божьего
соизволения лечить людей.
Книгу эту ногайцы называли просто — Китап, что собственно и означает «книга».
Вообще ногайцы с большим благоговением относятся к книгам, напечатанным
арабской графикой, приписывая ей чудотворные свойства. На основе этого
почитания у ногайцев сложился целый ритуал, который называется «открытие
книги» (китап ашув). Им широко пользуются муллы. Считается, что книга
вмещает в себя всю мудрость человечества; в ней нашли отражение все знания и
умения, которые успели накопить люди. Вследствие такого взгляда на книгу
(арабописьменную, бывшую и остающуюся непонятной для основной массы
людей) муллы становились обладателями сокровенных знаний, людьми
посвященными. «Открыв книгу», они могли помочь своим посетителям
получить ответы на самые разнообразные вопросы, найти пропавшую скотину,
посоветовать тот или иной выход из трудной ситуации и т.д. Но только самые
«сильные» муллы имели право обладать книгой, которая давала власть над
духами, и только им было под силу открывать ее.
Понятие «мусульманин» отныне не увязывалось строго с исполнением основных
его обязанностей. Все ногайцы считали естественной свою принадлежность к
исламу, и их не смущало то, что редкий из них во всем следовал предписаниям
своей религии.
Советский период ознаменовался стремительным ростом популярности
занимавшего прежде более чем скромные позиции праздника — дня рождения
Пророка (маулт, арабское название его «мавлид ан-наби» или просто «мавлид»).
Имеющиеся в нашем распоряжении источники ничего не говорят о бытовании
этого праздника у ногайцев ни до революции, ни в первые послереволюционные
годы. Широко отмечать мавлид в Ногайской степи стали примерно с конца 1950х гг.
В литературе можно встретить немало упоминаний об этом празднике, но
подробного его описания встретить пока не удается. Поэтому приведем
описание того, как мавлид отмечался в Ногайской степи. Точная дата рождения
Пророка неизвестна; сохранились лишь хадисы о том, что она приходится на
понедельник. Поэтому день рождения Мухаммеда приурочен ко дню его смерти,
который приходится на 12 раби уль-авваль. Отсутствие достоверно
установленного дня позволяло ногайцам, как и другим мусульманам, не
придерживаться строго официально провозглашенной даты. Мавлид ногайцы
широко отмечали в течение всего месяца раби уль-авваль, который назывался у
них маулт айы, т.е. месяц рождения (Пророка). Почти каждый день муллы и
люди, знакомые с порядком совершения обряда, приглашались в дома
верующих. Каждый, кто считал себя мусульманином, почитал за долг и честь
провести у себя дома мавлид.
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Перед проведением мавлида хозяева резали барашка, который предназначался
для угощения. Обряд проводили обычно в доме, в одной из самых просторных
комнат. С конца 1980-х гг., когда ослабло идеологическое давление на верующих,
и месяц мавлида приходился на теплое время года, его проводили во дворе, в
тени беседок. В центре — прямо на полу или на тахте — стелили скатерть, на
которой стояла большая кастрюля со сладкой водой (сербет сув), а на кастрюле
— круглый хлеб домашней выпечки (таба оьтпек). К определенному часу
собирались муллы и чтецы, знакомые с текстами мавлида, а также гости из числа
соседей и близких, умеющих совершать малое омовение (даьрет). Совершив
омовение, все располагались вокруг сосуда со сладкой водой и хлебом. Участники
обряда выставляли в круг часы, кольца, серьги, четки (деспи), на которые, по
мнению верующих, переходит благодать от чтения мавлида. Обрядом обычно
руководил самый опытный и знающий мулла, имеющий к тому же хороший
голос, поскольку он был главным исполнителем всех текстов.
Мулла, произнеся традиционную басмалу (слова «Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного»), обращался к собравшимся с речью, в которой напоминал о той
высокой цели, с которой они пришли в этот дом, о необходимости поддержания
состояния ритуальной чистоты (даьретли болув керек), а также четкого знания и
признания формулы исповедания веры — шахады.
После этого все участники обряда в течение нескольких минут повторяли
формулу исповедания веры — шахаду. Затем один из мулл читал первую суру
Корана — аль-Фатиху, после чего мулла, ведущий мавлид, приступал к чтению
нараспев арабского текста мавлида — стихотворных историй о рождении, жизни
Пророка, его славных делах, о совершенных им чудесах. Своеобразные
«припевы», повторяемые через каждые четыре строчки текста, читались хором
всеми присутствующими. Иногда складывались настоящие «команды» чтецов
мавлида, которые читали хором весь его текст, от начала и до конца (как это
было, к примеру, в с. Нариман Ногайского р-на Дагестана). Арабский текст
мавлида читался обычно со сборников, изданных в начале XX века в дагестанском
городе Темир-Хан-Шура, которые имел в своей библиотеке каждый мулла. Мне
приходилось чаще всего видеть пожелтевший от времени сборник текстов
мавлида, который вышел в свет в 1333 г. Хиджры, т.е. в 1915 г. нашего
летоисчисления.
Своеобразной чертой мавлида является то, что на нем наряду с арабскими,
широко использовались и тексты на ногайском языке (назму). С начала 1990-х гг.
среди ногайцев широко распространились печатные сборники мавлида на
ногайском языке [Маулт 1992]. Назму — это стихотворные тексты
нравоучительного характера на религиозную тему. Излюбленная тема
сочинителей назму — идея бренности этого мира и суетности пребывания в нем,
призывы к благочестивой жизни ради спасения в будущем. Поскольку эти
тексты исполняются на родном для слушателей языке, то они оказывают на них
огромное влияние: во время чтения мавлида не были редкостью слезы на глазах
почтенных старцев и рыдания женщин и старух. Вот отрывок из одного назму
(подстрочный перевод мой — А.Я.):
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Бир деп алып айтпага,
Бир Алладан уллы йок.
Эки деп алып айтпага,
Алладынъ Расулы Мухаммед,
Оннан сыйлы кулы йок.
Уьш деп алып айтпага,
Ужмахтан уьйкен сарай йок.
Доьрт деп алып айтпага,
Тоьбеден туьскен доьрт Китап,
Доьрт Китаптинъ ишинде
Кураннан уьйкен аят йок.
Бес деп алып айтпага,
Бес вакыты бес намаз,
Оннан ийги йолдас йок.
Каранъа коьрге киргенде,
Кабырганъда лавлап янган
Шырак болар бес намаз.
Каранъа коьрге киргенде,
Кабырганъды кара ерлер сыкканда,
Калуьвет сарай болар бес намаз...

Если во-первых сказать,
Нет величественнее одного Аллаха.
Если во-вторых сказать,
Посланник Аллаха Мухаммед,
Лучше него раба нет (у Аллаха).
Если в-третьих сказать,
Нет большего дворца, чем могила.
Если в-четвертых сказать,
С верху спустившиеся четыре Книги,
Среди четырех Книг
Нет большего откровения, чем Коран.
Если в-пятых сказать,
Пятикратный намаз
Нет лучше него товарища.
Когда войдешь в темную могилу,
Сбоку с шумом горящей
Лампой, тебе будет пятикратный намаз.
Когда войдешь в темную могилу,
Когда ребра твои сожмет черная земля,
Просторным
дворцом
тебе
будет
пятикратный намаз...

Прежде стихи и песни религиозного содержания на родных языках обычно
сочиняли муталимы — учащиеся медресе [Авксентьев 1984, с.117]. Как водится,
их авторы не известны, однако у ногайцев авторство особенно популярных назму
бывает известно.
Считается, что при проведении мавлида в этом благочестивом собрании
правоверных незримо появляется и присутствует сам дух Пророка
(Пайхамбардынъ рухы), тем самым благословляя их. Кульминационным
моментом мавлида является чтение стихов с приветствиями Пророку,
перемежаемых рефреном: «Мархабан, я, мархаба!» (Добро пожаловать, о, добро
пожаловать!). Они читались стоя, с глубоким почтением к духу Пророка. Сам он
назывался лучшими эпитетами: «Солнце» (аш-Шамс), «Свет» (Нур), Имам
кыблы и т.д.
Завершался мавлид зикром (зикр шегуьв). Зикр у ногайцев носил спокойные
формы и не затягивался по времени. Обычно он проходил следующим образом.
По 33 раза произносились слова: «Астагфирулла» (Прости нас, Аллах), «Ла илаха
илла Аллах» (Нет божества кроме Аллаха), «Аллахумма, салли ала саййидина
Мухаммадин ва ала алихи саййидина Мухаммадин ва саллим» (О Аллах,
благослови господина нашего Мухаммеда и семью господина нашего
Мухаммеда и приветствуй). Затем семь раз читалась 112-я сура Корана, по разу
— 113-я и 114-я суры Корана, после чего читалась молитва с воздеванием рук,
которая и завершала собственно обряд. Чтение молитвы сопровождалось
выкриками верующих: «Амин!» (Истинно!). Молитва читалась как по-арабски,
так и по-ногайски. По завершении молитвы обычно говорили: «Алла кабыл
этсин» (Да примет Аллах (проведенный мавлид), хозяин же дома благодарил
участников словами: «Алла кыйынынъызды савапка язсын» (Пусть Аллах учтет
ваши труды как благое деяние, достойное воздаяния).
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По окончании чтения мавлида все присутствующие ломали хлеб и принимались
есть его, запивая водой «сербет сув». Оставшийся хлеб и сербет сув хозяйка
уносила, чтобы угостить детей и соседей. Ногайцы считали, что ни капли этого
напитка нельзя выливать на землю, поскольку сила прочитанных молитв
придала ему и хлебу большую святость. После небольшого перерыва подавалось
угощение, — это обычно было вареное мясо жертвенного барашка и суп-лапша.
Во время трапезы все вели чинные беседы на религиозные темы. По ее окончании
читалась молитва с воздеванием рук, а хозяин или один из его сыновей обходил
гостей по мусульманскому обычаю с медным кувшинчиком (кумган) и тазиком,
чтобы они могли сполоснуть руки и рот. Уходящих участников мавлида (чтецов)
хозяйка в знак благодарности одаривала деньгами, от трех до десяти рублей в
зависимости от достатка семьи. Можно также отметить, что мавлид отмечали не
только в месяц раби уль-авваль, но и по другим важным случаям.
Праздник в честь рождения Пророка (мавлид ан-наби) широко распространен в
исламском мире. Первые сведения о нем относятся к началу X в. [Мец 1996, с.389].
Ныне все исламоведы согласны с мнением А.Меца о том, что «первым, кто
торжественно справлял день рождения пророка (маулид ан-наби), был эмир Абу
Са‘ид Музаффар ад-Дин из Арбелы (ум. 630/1233)» [Мец 1996, с.390].
Примечательно, что «во время этого праздника особым вниманием пользовалась
легенда о Мухаммаде, а особенно история его ночного вознесения на небо
(ми‘радж), что во многом соответствовало развитию жанра биографий пророка»
[Мец 1996, с.390].
Источники свидетельствуют, что широкое празднование мавлида среди
советских мусульман началось лишь в послевоенные годы. К примеру, в
«Информационном отчете о состоянии и деятельности религиозных культов на
территории Дагестанской АССР в 1969 году» отмечается: «Как известно, до
недавнего времени религиозный обряд “Мавлид” проводился очень редко в
домах верующих в день рождения “Пойханбар” Магомеда, а в настоящее время
чаще проводятся верующими как в их домах, так и в мечетях, с участием
служителей культа и большого количества верующих — молодежи, женщин и
детей. Не только в день рождения “Пойханбар” Магомеда, но даже проводится
при радости, горе, смерти, женитьбе, по призыву в Армию, в новоселье и т.п.»
[ЦГА РД. Ф. р-1234, оп.1, ед.хр.78, л.12]. М.В. Вагабов, касаясь ситуации в
Дагестане в 1980-х гг., отмечал: «В последние годы стали праздноваться маулид
ан-Наби (день рождения Мухаммада), который в довоенные и послевоенные
годы не отмечался» [Вагабов 1988, с.64].
Мавлид получил особенно широкое распространение среди народов Северного
Кавказа, в то время как, к примеру, у среднеазиатских народов он отмечался
скромнее. Причина здесь не столько в большей религиозности северокавказских
мусульман, сколько в той позиции, которую заняли служители культа. К
примеру, в 1960-х гг. «Духовное управление мусульман Средней Азии и
Казахстана специальной фетвой предписывало служителям культа растолковать
всем верующим, что Мавлюд (день рождения пророка Мухаммеда) должен
отмечаться только в мечети, и обязательно в тот день, когда, согласно преданию,
родился пророк. Служители же культа на Северном Кавказе, в Татарии и
Башкирии, подчиняющейся Духовному управлению мусульман Северного
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Кавказа и Духовному управлению мусульман европейской части СССР и
Сибири, не препятствуют тому, чтобы верующие отмечали Мавлюд на дому на
протяжении целого месяца, и сами не упускают случая принять участие в
каждом маджлисе, посвященном этому событию, и произнести там
соответствующую проповедь» [Аширов 1972, с.22].
*

*

*

Таким образом, гигантские перемены, произошедшие в Ногайской степи после
победы Октябрьской революции, подкрепленные целенаправленными
мероприятиями новой власти, сильно поколебали здесь позиции религии. К
началу 1940-х гг. были уничтожены все мечети, репрессирована основная масса
служителей культа, разрушена система исламского образования. Между тем
принадлежность к исламу оставалась составной частью этнического
самосознания ногайцев. Недаром в советское время многие религиозные обычаи
и обряды отождествлялись с национальными. Анализ проявлений
религиозности в Ногайской степи в эти годы свидетельствует о том, что ислам
среди ногайцев продолжал бытовать, но в простонародных формах, которые
характеризуются часто как «народный ислам». В Советском Союзе, в обстановке
тотального контроля, сложились такие условия, когда ислам мог сохраниться
только лишь благодаря сближению с народными верованиями и
представлениями, отбросив многое из тех строгостей, которые привносились в
него богословами-ортодоксами.
Широкое распространение среди мусульман в советское время мавлида при
довольно скромных позициях других, более древних и, скажем так, более
«ортодоксальных» (т.е. одобряемых богословами-улемами) праздников и
памятных дат, стало свидетельством складывания особой, широкой по
территориальному охвату, локальной формы ислама. Вкупе с другими ее
характеристиками: отходом основной массы верующих от исполнения
ежедневной обрядности, резким сужением сети мечетей, разрушением системы
мусульманского образования, кризисом богословского знания, что было
характерно в той или иной мере для всех традиционно мусульманских регионов
СССР, эту локальную форму можно условно назвать «советским исламом». У
ногайцев ислам развивался как составная часть «советского ислама».
Это позволило ногайцам после распада СССР довольно быстро включиться в
процессы реисламизации. Уже в 1989 году, еще до развала СССР, в Ногайской
степи начинается строительство мечетей. Сегодня в каждом ногайском ауле есть
мечеть, в некоторых крупных селах, например, в Терекли-Мектебе, их несколько.
Готовятся новые муллы, активно начинает учиться исламу молодежь.
Восстанавливается и система исламского образования – строятся медресе, в селе
Терекли-Мектеб действует медресе имени Абу Ханифы. Восстановление
традиций ханафитского мазхаба как традиционно присущего ногайцам и
отличающего их от соседних чеченцев и дагестанцев, бывших шафиитами, было
частью национального возрождения ногайцев в первые постсоветские годы.
Серьезным вызовом стали процессы радикализации и распространения
экстремистских групп, которые были преодолены уже в 2000-е годы. Сегодня
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ислам у ногайцев стал не просто символом, но и непосредственной составной
частью общественной жизни ногайцев, проникая в глубь их религиозной жизни.
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SOVYET İHTİLALİ ÖNCESİNDE YAHUDİ POGROMLARI VE
RUSYALI YAHUDİLERİN FİLİSTİN’E YERLEŞME ÇABALARI
M UH İ TTİN EL İA Ç I K *

Giriş
Rus çarlarının Yahudilere karşı tavırları genellikle kötü olmuştur. Çar I. Nikola
(1825-1855) 1827’de askeri kampları içeren Kanton kararnamelerini çıkararak 12-18
yaşları arasındaki Yahudi erkek çocuklarının Rus ordusuna katılmasını şart koşmuş
ve bu gençler 25 yıl hizmet etmeye ve Hristiyanlığı seçmeye zorlanmışlardır.
Yahudilere karşı pogrom1 denilen yüzlerce şiddet eylemi düzenlenmiş, ayrıca Çar III.
Alexander (1881-1894) zamanında Yahudilere yönelik Mayıs kanunları adı altında
kanunlar çıkarılarak şehir ve kasabaların dışına yerleşmeleri yasaklanmış, adlarına
mülk ve ipotek kaydı durdurulmuş, pazar günleri ve Hristiyan bayramlarında ticaret
yapmaları yasaklanmıştır. III. Alexander zamanında Rusya’da büyük bir açlık çıkıp
dört yüz bin köylü ölmüş ve bir öfke seli oluşarak önce 1905’de başarısız bir devrim,
sonra da 1917’de Bolşevik devrimi meydana gelmiştir. III. Alexander’dan sonra tahta
çıkan II. Nikola’nın saltanatında ise 1903-1907 yılları arasında düzenlenen 284
pogromda elli bini aşkın kişi ölmüş ve sonunda Yahudiler Rusya’dan kitleler hâlinde
göçmeye başlamışlardır. 1881-1914 yılları arasında her yıl elli bin olmak üzere toplam
2,5 milyon Yahudinin Rusya’yı terk ettiği tahmin edilmektedir. Yahudi göçmenlerin
büyük kısmı Amerika’ya göçmüş, bir kısmı da Osmanlı yönetimi altındaki Filistin’e
yerleşmeye çalışmıştır. Ancak, Osmanlı yönetimi bu isteğe olumlu bakmamıştır.
Osmanlı arşiv belgeleri arasında Rusyalı Yahudilerle ilgili, büyük kısmı 1881-1922
yıllarına ait yüzlerce belge olup bu belgeler genellikle Rusyalı Yahudilerin Filistin’e
yerleşmelerine izin verilmemesine dairdir. Bu belgelere göz atıldığında şu konular
dikkati çekmektedir: “Filistin'e Yahudi göçünün engellenmesi konusunda Osmanlı
hükumetince çıkarılan kararname; Filistin'e yerleşen Rus Yahudilerinin himayesi; yasağa
*
1

Prof.Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye.
Pogrom kelimesi Rusçada ‘zulmetmek, şiddetle imha etmek’ manasına gelip, Rusya ve diğer
ülkelerde Yahudilere uygulanan şiddet eylemleri için kullanılmıştır. İlk pogrom örneği 1821'de
Odessa'da çıkan Yahudi karşıtı ayaklanma olarak gösterilmişse de terim olarak 1881-1884
yıllarında Çar II. Alexander suikastının ardından Ukrayna ve Güney Rusya'da yayılan Yahudi
karşıtı ayaklanmalarla birlikte kullanılmıştır. Almanya ve Doğu Avrupa'da da Yahudi holokost
döneminde (Nazi rejimince sistemli ve bürokratik yollarla yaklaşık altı milyon Yahudinin hapsi
ve katli. Holokost Yunanca, ateş başında kurban etme) Yahudi düşmanlığı güçlenip pogromlara
bahane olmuş, hükümetçe desteklenen pogrom failleri Yahudilere tecavüz, katl, yağmalama
vb. eylemler yapmış ve şiddetli pogrom korkusuyla Yahudiler Rusya'yı terk etmiştir.
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rağmen bir yolunu bulup Romanya'dan Hayfa kazasına gelip Osmanlı tebeasına giren
Musevilerle Safed kazasına gelen iki Amerikalı Museviye yapılacak muamele ve sonra
geleceklerin yerleşmelerine engel olunması; Filistin'de yerleşmeleri yasak olan ecnebî
Musevilerin sınırlı ziyaret sürelerini aşarak dönmemeleri hâlinde iadeleri; Filistin'de
yerleşmeleri yasaklanan Musevi muhacirlerin tebdîl-i kıyafetle veya müstear adla emlâk ve
arazi sahibi olduklarından bahisle, buna karşı tapu yoklama memurlarının Mabeyn senetleri
üzerine tapu varakası vermelerinin Suriye, Beyrut ve Kudüs'e mahsus olarak geçici olarak
men’i; memurların gaflet ve müsamahasından veya arazi sahiplerinin tamaha
düşürülmesinden dolayı Musevi muhacirlerin Filistin’de mal, mülk, arazi vs. edindikleri;
Kudüs'e ziyaret için giden Rusyalı Musevilere bir aydan fazla oturmamak şartıyla ikamet
tezkeresi verilip, ticaret için gidenlerin iade edilmeleri; Rusya'dan hicret eden Musevi
muhacirlerin Kudüs ve Akka sancakları dışında kalan Filistin toprağında iskânları; Filistin'de
Rusya Musevilerinin ikametleri hakkında hükümetçe alınan kararın feshi talebine dair
Hamaliç adlı gazetede çıkan yayın.”
Bu bildiride bu konuya dair arşiv belgelerinden göç ve yasak konusunu karakteristik
olarak yansıtanları incelenip tanıtılacaktır.
Filistin’e göç etmek İsteyen Rusyalı Yahudiler
Rusya’da maruz kaldıkları pogromlardan dolayı göç etmek zorunda kalan
Yahudilerin ilk düşündükleri yerlerden birisi de Osmanlı toprakları olmuş ve en
uygun yer olarak kendilerinin arz-ı mev’ûd saydıkları Filistin toprakları olmuştur.
Ancak bu duruma Osmanlı yönetimi olumlu bakmayıp buraya Yahudi göçünün
men’i konusunda kararnameler çıkarılmıştır. Bu kararnamelere rağmen Rusya ve
çevresiyle Romanya vb. ülkelerden yüzlerce Yahudi göçmen Filistin’e gelerek Hayfa,
Safed, Kudüs gibi şehirlere yerleşip toprak ve mal mülk sahibi olmak istemişler,
bunda da kısmen başarılı olmuşlardır. Bunun üzerine Osmanlı hükûmeti daha sert
ve kapsayıcı önlemler alarak bu göçün önüne geçmeye çalışmıştır. Rusya’dan Yahudi
göçlerinin özellikle 1881’de tahta oturan Çar III. Alexander zamanında yoğunlaştığı
görülmektedir. Bilindiği üzere bu dönemde Yahudilere karşı baskı iyice artarak şehir
ve kasabalar dışında yerleşmeleri yasaklanmış, üzerlerine mülk ve ipotek kaydı ve
pazar günleri ile Hristiyanlığa ait kutsal günlerde ticaret yapmaları yasaklanmıştır.
Bu dönemde Rusya’da baş gösteren büyük kıtlıkta dört yüz bin köylünün öldüğü ve
bunun sonucunda oluşan öfke seliyle 1917 Bolşevik Devriminin meydana geldiği
bilinmektedir.
Konuyla ilgili arşiv belgeleri
Rusya ve çevresinden Filistin’e Yahudi göçüne dair Osmanlı arşivlerinde bulunan
yüzlerce belge arasından seçtiklerimiz, altı kaleme ait fonlardan 18 adet belgedir. Bu
belgeler Hâriciye Nezâreti Hukuk Müşavirliği İstişâre Odası (HR.HMŞ.İŞO),
Hâriciye Nezâreti Tercüme Odası (HR.TO), Dâhiliye Nezâreti Mektûbî
Kalemi(DH.MKT), Bâb-ı Âlî Evrâk Odası (BEO), Yıldız Perakende Evrakı Tahrîrât-ı
Ecnebiyye ve Mâbeyn Mütercimliği (Y.PRK.TKM) Meclis-i Vâlâ Riyâseti
(MV) kalemlerine aittir.
Belgeler ve muhtevaları
1. 26/4/1884, Dosya nr 90, gömlek nr 53, fon kodu: HR.TO.
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Filistin topraklarına gelen Rus Musevileri hakkında alınan tedbire dair padişahın
telgrafnamesi üzerine yazılan değelendirmeleri içermekte olup, Rusya’dan göç eden
Yahudilerin Filistin topraklarına girişlerine engel olunmasına dairdir.
2. 29/5/1884. Dosya nr.90, gömlek nr.61, fon kodu: HR.TO.
Filistin topraklarında Rusya Musevilerinin ikametleri hakkında Osmanlı hükûmeti
tarafından alınan kararın feshedilmesini isteyen Hamaliç adlı gazetenin direktörü ve
Cemiyet-i İsrail Reisi Jederyum'un mektubu ve içeriği hakkında bir belgedir.
3. 28/Ni/1302 (10 Mayıs
kodu: HR.HMŞ.İŞO.

1886)

tarihli,

dosya

nr.219,

gömlek

nr.74,

fon

Bu belgede Filistin'e Yahudi göçünün engellenmesi için Osmanlı hükûmetince
çıkarılan kararnameye rağmen Romanya’dan gelen yüzlerce Yahudi göçmenin bir
yolunu bulup Hayfa’ya yerleşerek toprak ve mal mülk sahibi olmayı başardıkları
belirtilmiş ve bunun önüne geçilmesi gerektiği istenmiştir. Belgede ayrıca, çıkarılan
kararnameye rağmen Yahudi göçmenlerin Rusya üzerinden Romanya’ya nasıl
geçerek Filistin’e ulaştıkları ve yasağı aşarak nasıl mal mülk sahibi olduklarının
araştırılması istenmektedir. Bu belgeden hareketle Rusyalı Yahudilerin hangi yolları
kullandıkları ve nüfuz ve güçlerinin hangi derecede bulunduğu da görülmektedir.
4. 06 Ramazan 1303 (8 Haziran 1886), dosya nr.1351, gömlek nr. 37, fon kodu.
DH.MKT.
Yasak olmasına rağmen bir yolunu bulup iki sene önce Rusya’dan Romanya'ya
oradan da Hayfa kazasına gelip Osmanlı tâbiiyetine giren Museviler ile Safed
kazasına gelen iki Amerikalı Musevi her nasılsa Filistin topraklarında mesken
tutmuş olduklarından bunlara dokunulmayıp bundan sonra gelen ecnebi Musevilere
izin verilmemesi gerektiğinin Suriye Vilayeti'ne yazıldığına dair.
5. 29/Ha/1303 (11 Temmuz
kodu: HR.HMŞ.İŞO.

1887),

dosya

nr.157,

gömlek

nr.22,

fon

Yasak olmasına rağmen bir yolunu bularak kaçak yollardan Filistin'e yerleşip mal
mülk de edinen Rus Yahudilerinin Filistin’de uğrayabileceği çeşitli saldırı ve
muamelelere karşı himayelerinin sağlanması hususu işlenmiştir. Öncelikle, geri
çevrilmeleri mümkün olmayanların tehlikelere karşı devletçe himaye edilmeleri
üzerinde durulmaktadır.
6. 19/Ca/1304 (13 Şubat 1887), Dosya nr.1399, gömlek nr.83, Fon Kodu: DH.MKT.
Yasak olduğu halde bir yolunu bularak Filistin’e gelip yerleşen Romanyalı 272 ve
Amerikalı 2 Museviye dokunulmaması istenmiş; ancak, bundan sonra geleceklerin
yerleşmelerine izin verilmemesi gerektiği söylenerek bu muhacirlerin yerleştikleri
mevkide bir nahiye kurulması tavsiye edilmiştir. Bu belgede asıl yasak Rusya’dan
gelmek isteyen Musevilere yönelik olduğu hâlde, bunların Rusya dışına çıkarak da
Filistin’e gelme yolunu tutmaları karşısında başka önlemler de devreye girmiştir.
7. Tarih: 20/Z /1304 (9 Eylül 1887), Dosya nr.1445, gömlek nr.48, fon kodu: DH.MKT.
Yabancı memleketlerden Kudüs’e gelen Yahudilerin Filistin topraklarında uzun
müddet ikametlerinin önlenmesi amacıyla uygulanacak tedbirlerin neler olduğunun
bildirilmesi istenmiş, bu önlemlerin ise şimdiye dek gelenlerin geri gönderilmeyip,
bundan sonra gelenlerin ise men’i olduğu belirtilmiştir.
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8. Tarih: 02/S /1305
kodu: DH.MKT.

(20

Ekim

1887),

Dosya

nr.1456,

gömlek

nr.41,

fon

Filistin'de yerleşmeleri yasak olan ecnebi Musevilerin sınırlı olan ziyaret sürelerini
aştıkları takdirde geri dönmemeleri hâlinde iadeleri için sefaretlerden mahalli
konsolosluklara emir çıkarttırılması için Kudüs Mutasarrıflığının yazısı ve bu yazı
hakkında bildirilen görüşler anlatılmıştır.
9. Tarih: 05/M /1306 (11 Eylül 1888), Dosya nr.1541, gömlek
kodu: DH.MKT.

nr.81, fon

Kudüs'e ziyaret için giden Rusyalı Musevilere bir aydan fazla oturmamak şartıyla
ikamet izni verilip pasaportlarının da bu şekilde düzenleneceği; ancak, ticaret için
gidenlerin kabul edilmeyerek iade edileceğine dair Şûrâ-yı Devlet kararının
bulunduğu bildirilip, bunun da Suriye Vilâyeti ile Kudüs Mutasarrıflığı’na tebliğ
edildiği söylenmiştir. Ama, Dersaadet'te vapurlardan inmeyerek yerleşmek amacıyla
Filistin'e giden ve orada yapılan kontrollerde pasaportları kanunlara aykırı görülen
Museviler hakkında nasıl bir muamele yapılacağının Hariciye Nezareti'nce
bildirilmesi istenmiştir.
10. 03/N /1308 (12 Nisan 1891), Dosya nr.64, gömlek nr 15, fon kKodu: MV.
Rusya'dan göç eden Musevi muhacirlerin Filistin’de Kudüs ve Akka sancakları
dışında kalan yerlerde iskan edilmeleri üzerinde durulmaktadır. Bu belgeye göre bir
yolunu bularak Filistin’e gelen Musevilerin geri çevrilmeleri uygun bulunmayarak
merkez ve hassas olan yerler dışında muvakkaten de olsa iskanlarına izin verilmiştir.
11. Tarih: 07/M /1310 (1 Ağustos 1892), Dosya nr.42, gömlek nr.3096, fon kodu: BEO.
Rusya'dan Osmanlı memleketlerine göçmekte olan Musevilerin asla kabul edilmeyip
engellenmeleri için etkili bir çare bulunması ve şimdiye dek gelen göçmenlerin
Filistin'den başka Musevi sakin olan Selanik gibi uygun yerlere gönderilmeleri
hakkındaki görüş ve tedbir üzerinde durulmuştur.
12. Tarih: 08/M /1310 (2 Ağustos 1892), Dosya nr.1981, gömlek nr.45, fon
kodu: DH.MKT.
Rusya'dan göçen Musevilerin Osmanlı memleketlerine girişlerinin men’i hakkında
tedbirler alınması ile Dersaadet'teki Yahudi göçmenlerin de Filistin hariç diğer bazı
şehirlerde iskanları üzerinde durulmuştur. Rusya’dan gelenlerin asla kabul
edilmeyip, İstanbul’dan Filistin’e göç etmek isteyenlerin ise Selanik gibi Yahudi
nüfusun yoğun olduğu yerlerde iskan edilmeleri daha uygun bulunmuştur.
13. Tarih: 25/R /1310 (16 Kasım 1892), Dosya No:107 Gömlek No:7958, fon
kodu: BEO
Musevi muhacirlerin Filistin’de yerleşmeleri yasaklandığı hâlde bazı muhacirlerin
tebdîl-i kıyâfetle ve müstear adlarla emlâk ve arazileri tasarruflarına geçirdiklerinden
bahisle, bundan böyle tapu yoklama memurlarının Mabeyn senetleri üzerine tapu
varakası vermelerinin Suriye, Beyrut ve Kudüs'e mahsus olmak üzere muvakkaten
yasaklandığına dair.
14. Tarih: 06/Ca/1310, (26 Kasım 1892), Dosya nr.2025, gömlek nr.36, fon
kodu: DH.MKT.
Musevi muhacirlerin Filistin'de yerleşmeleri yasaklandığı hâlde memurların gaflet
veya müsamahası ya da arazi sahiplerinin tamaha düşürülmesi gibi sebeplerle
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Musevilerin Filistin’de mal, mülk, arazi vs. edindiklerinden bahisle, bunun men’i için
tapu yoklama memurlarının Mabeyn senetleri üzerine tapu varakası düzenleme
işinin bu bölgeye mahsus olarak muvakkaten yasaklandığı bildirilmiştir. Alınan
yasak kararlarına rağmen özellikle Rusyalı Yahudilerin bu yasağı çeşitli yollarla
aşarak Filistin’e yerleşip mal mülk edinmeleri karşısında hükûmet yeni ve etkili
tedbirler almaya çalışmakta, ancak alınan tedbirler Musevilerce aşılmaktadır. Bu
belgede ortaya konulan tedbirler de ilk başlarda etkili olmuşsa da daha sonra bunun
da aşıldığı görülmektedir.
15. Tarih: 13/Ş /1312 (9
kodu: HR.HMŞ.İŞO.

Şubat

1895),

Dosya

nr.181,

gömlek

nr.52,

fon

Rusya'dan gelecek Musevilerin Osmanlı memleketlerinin hiçbir tarafına, özellikle de
Filistin’e kabul edilmeyip iskanlarının men’i üzerinde durulup yasaktan duyulan
rahatsızlık dile getirilmiştir. Diğer belgelerle birlikte düşünüldüğünde, etkili bir lobi
ve kamuoyu gücü bulunan Musevilerin, Filistin’de gerek memurlar, gerekse arazi
sahipleri üzerinde nüfuz kullanarak isteklerini kolayca elde edebildikleri dikkati
çekmektedir.
16. Tarih:19/L/1314 (23
Kodu: Y..PRK.TKM.

Mart

1897), Dosya

nr.38,

gömlek

nr.51,

Fon

1897 yılında muhtariyet verilen Girit meselesi ve Musevilere Filistin'de yer verilmesi
taleplerine dair yazışmaları içeren bu belgede her iki konuda alınacak tedbirler
anlatılmaktadır.
17. 17/B /1332 (11 Haziran 1914), Dosya nr4291, gömlek nr.321814, fon kodu: BEO
Kalabalık biçimde Filistin topraklarına gelmekte olan Rus Musevileri hakkında
yapılacak muameleye dair bir belge olup, bu belgede, gelen bu göçmenlerin asla
kabul edilmemesi istenilmekte, ancak bir yolunu bulup gelenlerin de hassas olmayan
bölgelerde geçici iskanlarına izin verilmesine dair.
18. 26/Z /1340 (20 Ağustos 1922), Dosya nr.224, gömlek nro62, fon kodu: MV.
Filistin'e yerleşmek üzere Rusya'nın Karadeniz’deki koleralı limanlarından gelen Leh
ve Rus Musevilerinin Anadolukavağı’nda muvakkaten yerleştirilip Filistin'e
gönderilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması üzerinde durulmaktadır.
Sonuç
Rusya’da kendilerine uygulanan şiddetli pogromlardan dolayı göç etmek zorunda
kalan ve çareyi Filistin’e yerleşmekte bulan Yahudilere ait Osmanlı arşiv belgelerinde
genellikle Filistin'e bilhassa Rusya’dan gelen Yahudi göçünün engellenmesi; Rusyalı
Musevi göçmenlerin Hayfa’ya yerleşerek toprak ve mal mülk sahibi olmayı başardıklarından
bahisle buna engel olunması; Rus Yahudilerinin Filistin’de uğrayabileceği saldırı ve diğer
muamelelere karşı himaye edilmeleri; yerleştikleri mevkide bir nahiye kurulması; bir aylık
ziyaret sürelerini aştıktan sonra geri dönmemeleri hâlinde iadeleri; Dersaadet’teki Yahudi
göçmenlerin Filistin hariç diğer bazı şehirlerde iskanları; Filistin'de yerleşmeleri yasaklanan
Musevi muhacirlerin tebdîl-i kıyafetle veya müstear adla emlâk ve arazi sahibi olduklarından
bahisle buna karşı tapu yoklama memurlarının Mabeyn senetleri üzerine tapu varakası
vermelerinin Suriye, Beyrut ve Kudüs'e mahsus olarak muvakkaten men’i; memurların gaflet
ve müsamahasından veya arazi sahiplerinin tamaha düşürülmesinden dolayı Musevi
muhacirlerin Filistin’de mal, mülk, arazi vs. edindikleri; Rusya'dan göç eden Musevi
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muhacirlerin Filistin’de Kudüs ve Akka sancakları dışında kalan yerlerde iskanları; Filistin
topraklarında Rusya Musevilerinin ikametleri hakkında alınan kararın feshinin Hamaliç adlı
Yahudi gazetesinde istenmesi gibi konular geçmekte olup bunlar, Rusya’dan göçmek
isteyen Yahudilere ait ortak konulardır. Bu konular arasında en dikkat çekici olanı,
bu muhacirlerin çeşitli kabiliyet ve özellikleriyle memurların gaflet ve
müsamahasından faydalanarak, tebdîl-i kıyafetle veya müstear adla emlâk ve arazi
sahibi olmalarıdır. Bu yüzden Osmanlı hükûmeti Filistin’e gelmiş olanlara belirli
şartlarda ve yerlerde ikamet ve iskan için izin vermiş, yerleştikleri mevkide bir
nahiye kurulmasını, Filistin’de uğrayabilecekleri saldırı ve diğer muamelelere karşı
himaye edilmelerini gerekli görmüş, ancak bir aylık ziyaret sürelerini aştıktan sonra
dönmemeleri hâlinde iadelerini istemiştir. Rusyalı Yahudilerin az bir miktarı
Filistin’e yerleşmek istemiş, buna rağmen Osmanlı yönetimi titiz davranarak izin
vermemiş ve çeşitli önlemler alarak göçün önüne geçmek istemiştir.
Kaynakça
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri
HR.HMŞ.İŞO. Dosya No:219 Gömlek No:74
HR.HMŞ.İŞO. Dosya No:157 Gömlek No:22
HR.HMŞ.İŞO. Dosya No:181 Gömlek No:52
DH.MKT.Dosya No:1351 Gömlek No:37
DH.MKT.Dosya No:1399 Gömlek No:83
DH.MKT.Dosya No:1445 Gömlek No:48
DH.MKT. Dosya No:1456 Gömlek No:41
DH.MKT. Dosya No:1541 Gömlek No:81
DH.MKT. Dosya No:1981 Gömlek No:45
DH.MKT. Dosya No:2025 Gömlek No:36
BEO Dosya No:42 Gömlek No:3096
BEO Dosya No:107 Gömlek No:7958
BEO Dosya No:4291 Gömlek No:321814
Y.PRK.TKM. Dosya No:38 Gömlek No:51
MV. Dosya No:64 Gömlek No:15
MV. Dosya No:224 Gömlek No:62:
HR.TO. Dosya No:90 Gömlek No:53
HR.TO. Dosya No:90 Gömlek No:61
Elektronik Kaynaklar:
https://www.ushmm.org/wlc/tr/article.php?ModuleId=10005183
http://www.sevivon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2815
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SOVYET İDEOLOJİSİ VE HALKBİLİMİ
UYGULAMALARI

ÖZKU L ÇOBANOĞLU *

Çalışmamızın amacı Sovyetler Birliği döneminde ideolojik nedenlerle Halbilimi
disiplinine karşı alınan ideolojik tavırlar üzerine tespit ve değerlendirmelerde
bulunmaktır. Bir başka ifadeyle Sovyetler birliğinde bilimi ve bilimsel bilgiyi ideolojik
dogmaların emrine verme doğrultusundaki aşırı biçimde uygulama ve kullanmalar
konumuzu oluşturmaktadır.
Bu bağlamda, hemen söyleyelim ki, Sovyet Rusya’da bilimsel çalışmaların pek çoğu,
komünist politik ideolojilerle bütünleştirilmiş, bağımsız ilim yerine doktrinin
dogmalarının emrine verilmiş bilimsel çalışmalar yaygın bir uygulamaya
dönüştürülmüştür.1 Halkbilimi bu ideolojilerin geniş halk kitlelerini etkilemede

*
1

Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.
Esasen, Halkbilimi çalışmalarını politik sermaye olarak kullanan ilk devlet Hitler’in Nasyonal
Sosyalist (Çobanoğlu, 1999) hükümetidir. Almanya’da 1930 larda kapsamlı bir halkbilimi
neşriyatı yapılmış ve gizemli bir biçimde kan, dil, kültür ve gelenek bağlarıyla birleştirilen Nazi
kavramı, “herrenvolk” belgelendirilmiştir. “volk” teriminin Herder zamanından beri mistik bir
havası bulunmakta idi ve şimdi politik bir anlam taşımaya başlamıştı: volk, ulus demekti,
Hitler’in, “üstün ırk” ve “ırk-kan birliği” dogmaları nedeniyle folklorun kökeninin “oberschict”
yani aydınlara özgü olduğunu ve folklorun bunlardan ağır ağır “unterschicht” yani köylülere
geçtiğini savunan Hans Naumann’ın “Seçkin Kültürün Batması kuramı”nı, Naziler, kaldırıp bir
kenara atmışlar ve Naumann 1929’da, baskılar karşısında korkusundan eserinin değiştirilmiş
bir baskısını yayınlamıştır. Kan bağına dayanarak ırklarını yüceltecek mistik ve ruhani bir ata
arama çabası içinde olan Naziler bu konuda kendileriyle çalışma eğiliminde olan halkbilimcileri
yönlendirerek, Grimm, Mannahardt, Köhler ve Bolte gibi dünya çapında ünlü Alman
halkbilimcilerin teorik yaklaşımlarını dikkate bile almadan -sonraları 1858 de “Bilim Olarak
Folklor” (Die Volkskunde asl Wissenschaft) adlı eseri yayınlayan- sosyolog ve gezi yazarı
Wilhelm Riehl’e sıkı sıkıya sarılmışlardır. Halkbilimi başta olmak üzere bütün sosyal bilimlerin
Almanlıkla ilgili konulara ağırlık vermesi ve bu bilginin pratik kullanıma uygulanmasının
gerekliliği üzerine Riehl’in önerilerini, polis eğitimi ve yönlendirmesinde, görenekler
kullanılmış ve Naziler de, bundan özellikle propaganda yapma amacıyla faydalanmışlardır.
Almanya’da halkbilimi 1920’lerin sonlarında, bazı üniversitelerde çoğunlukla zorunlu ders
olarak ya da “Alman kültürbilimi” (Kulterkunde) ya da “yurttaşlıkbilgisi” (Landeskunde)
derslerine ek olarak alınan, beğeni kazanmış bir konu durumundaydı. Bu dönemde yazılmış
Alman Halkbilimi kitaplarından, Adolf Bach’ın “Deutsche Volkskunde” (1937), Hitler’in
Alman halk kültürünün hakemi durumuna geldiği “Führerschicht” kavramıyla
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propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Sovyet Rusya’da, halkbilimini, komünizmi
geniş halk kitlelerine propaganda edip yerleştirmek ve komünist rejimin temelini
oluşturan Marksist kuramı ilerletmek için kullanmıştır.
Zengin bir halk kültürüne sahip olan Rusya’da komünist devrimden önce halkbilimi
çalışmaları son derece gelişmiş bir durumda idi. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi
Rusya’da halkbilimine ilgiyi romantik edebiyat akımı uyandırmıştı ve Napolyon
savaşları esnasında Ruslar da millet olma bilinci uyanıp, Fransız ordularına karşı halk
kitleleriyle omuz omuza çarpışan soylu Rus subayları, halkın kültürünü tanımanın
gerekliliğine inanarak savaştan dönmüşlerdi. Ancak, Rusya’da Çarlık ve Kilise gibi iki
köklü ve büyük kurum, halk kültürüne duyulan ilginin yayılıp büyümesini önlemiştir.
Ortodoks kilisesi, halk kültüründe putperestlerin inanış ve törenlerinden izler
bulması, Çarlıksa halkın aydınlanmasından korkmaktaydılar. Bu nedenle de,
Rusya’da 1830 ve 1850 yılları arasında toplanan halkbilimi örnekleri ancak kilise ile
çatışmadığı takdirde yayınlanabiliyordu, nitekim toplanan malzemenin büyük bir
kısmı ancak, çarın 1855 yılında ölümünden sonra yayınlanıp gün yüzüne çıkabilmiştir.
Romantik edebiyat akımının (romantizm) Rusya’da ilgilendiği en önemli konu,
Rusçanın zengin bir yazılı edebiyat dili haline getirilmesi meselesiydi. Bu nedenle,
Almanya’da olduğu gibi Rus yazarları da halk kültürü kaynağını kullanmışlardır.
Özellikle, Almanya’daki Grimm kardeşlerle tanışan ve pek çok bakımdan onlara
benzemeye çalışan iki kardeş, Kreyevski kardeşler, bu akıma 1831’de yayınladıkları
Rus halk türküleri külliyatı ile liderlik etmişlerdir. Onları takiben pek çok Rus yazarı
sözlü edebiyat örneklerini derleyip yayınlamağa başlamışlardır.
Romantik Rus milliyetçilerinin başlattığı, Rus halk dilini bir sanat dili haline getirme
çabası, Puşkin’in (1799-1837) katılması ile büyük bir güç kazanacaktır. Puşkin, henüz
küçük bir çocukken lalasından dinlediği masallar onun üzerinde büyük, izler bırakmış
ve o her masalı şiir saymıştır. Bu nedenle de, Puşkin yayınladığı masallarında, şiir,
tiyatro ve hikâyelerinde halk dili ve anlatım özelliklerini kullanmış, Rus köylüsünün,
geriliğini, yoksulluğunu baskı ve zulümden çektiklerini anlatmış ve bu nedenle de
çarlığın gadrine uğramış ve epey sıkıntılarla karşılaşmıştır. Bu bağlamda, Puşkin’in
çabalarına çok geçmeden Lernokof, Gogol, Dostoyevski, Tolstoy gibi yazarlar da
katılır ve kısa sürede, sözlü kaynaklara eğilerek halk kültüründen faydalanan bu çalışmalar sayesinde Rusça dünyanın sayılı yazılı edebiyat dillerinden birisi haline gelir
ve Rus edebiyatı da dünyadaki en saygın edebiyatlarından birisine dönüşür.
Halkbilimini kullanarak gerçekleştirilen bu muhteşem sonuç doğrudan doğruya
Romantik Rus milliyetçilerinin başarısıdır.

sonuçlanmaktadır. Hitler “halksal” devletin kendi politik düşüncesinin odak noktasını
oluşturduğunu düşünmekteydi.
Bu nedenle de halkbiliminin verileri kendi politik görüşlerinin ve partisinin propaganda aracı
olarak kullanmak istemiştir. Bu amaca yönelik olarak 1937’de oluşturulan
“Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Volkskunde”nin kurucuları arasında, Nazi devriminin
filozofu Alfred Rosenberg, Hitler’in tarım bakanı Walter Darré, Hitler Gençlik Hareketinin
önderi Baldur von Schirach ve hatta Hitler’in içişleri bakanı Henrich Himmler’in bulunması
da, halkbilimi çalışmalarının Nazi ideolojisi yönündeki manipulasyonuna verdikleri önemi
göstermektedir. Bu konuda daha fazla bilgi çin bk. (Dow, 1991; Çobanoğlu, 1999).
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Öte yandan Rusya’nın sömürgeci yanı ve sömürgeleri de onları başka faaliyet
alanlarına çekmiştir. Özellikle, Rusya’nın 1552 yılında Tataristan’ın başşehri Kazan’ın
işgaliyle başladığı Türk dünyasını işgale, Başkurdistan, Kırım, Sibirya ve 19. yüzyılın
ikinci yarısından sonra da Türkistan ve Kafkasya’yı da katmasının bir neticesi olarak,
Rusya halkbilimcilerinden bazıları Türk folkloru derlemeğe ve bu sahada
uzmanlaşmağa başlarlar. Bu bağlamda, Castren ve Schalfer’in 1847 yılında Altay
Türklerinden derleyip yayınladıkları destanlar bu tür çalışmaların öncülerindendir.
Rusya’nın işgal ettiği veya edeceği alanlara yönelik bilimsel araştırmaları özellikle 19.
yüzyılın 2. yarısında nevi şahsına münhasır gelişmeler yaşar ve sıradışı isimler
yetiştirir. Bu bağlamda, V.V. Radlof (1837-1918) adlı büyük Türkolog Türkistanlı
Türkler arasında halkbilimi çalışmalarının asıl öncüsüdür. Radlof ilk yedi cildini
kendisinin yayınladığı “Proben der Volksliteratur der Turkischen Stamme Südsibirien” adlı
devasa derleme külliyatında Kazak, Kırgız, Uygur ve Kırım Türkleri arasından
derlenmiş sözlü edebiyat örneklerine yer vermiştir. Radloff’un ölümünden sonra da
kısa adıyla “Proben” olarak bilinen bu seri yayınına devam etmiştir. Nitekim, I. Kunoş,
N. Katanof ve V. Moshkov’un Anadolu-Rumeli, Güney Sibirya’dan Hakas
Türklerinden derledikleri halk edebiyatı örneklerini içeren sekizinci ve dokuzuncu
ciltleri ve Baserabya Gagauz Türklerinden derlenen malzemenin yer aldığı onuncu
cildi yayınlanır. V. Radlof’un çalışmalarını, VV. Barthold’un, Potanin’in,
Samayloviç’in, Kazak Türkü Şokan Velihanof’un ve Başkurt Türkü Ebubekir
Divayef’in derleme çalışmaları ve araştırmaları takip eder2. Kısaca, Rus Komünist
Devrimi, çoğu arşivlerde kalıp yayınlanmamış, büyük folklor malzemesini (Başgöz,
1992, ss. 15-18) Çarlık döneminden miras alır.
Halkbilimi derlemelerine ve çalışmalarına gösterilen Çarlık döneminde bu yoğun
akademik ilgi Rus komünist devrimi esnasında ve sonrasında hızını kaybeder. Daha
kötüsü de, R. M. Dorson’un (1972) ifadesiyle, Komünist Parti’nin 1936 yılında bir gün
uyanarak halkbilimi ve halkbilimcilerin Marksist kurama uymayan kuramlar takip
ettiklerini ve ortaya koyduklarının Marksist kuramı zayıflattığını fark ederek harekete
geçmesidir. Bu bağalmda yapılan ilk işlerden birisi Almanya’da Naziler ve Hitler’in
adeta yasaklayıp yok ettikleri Hans Naumann’ın “Seçkin Kültürün Dibe Batması
Kuramı”nı bu defa Sovyet Rusya’da Komünistler ve Stalin tarafından yasaklanacaktır.
Sonrasında da, Komünist Parti’nin emriyle komünist ideolojiye hizmet eden
halkbilimciler tarafından Hans Naumann’un kuramının tam tersini yani adeta “Halk
Kültürünün Zirveye Yükselmesi” denilebilecek bir bir tez anlayışı içinde halkbilimi
çalışmalarına devam edilir. Kısaca, Sovyetler Birliği’nde halkbilimi çalışmaları,
Marksist kurama ve komünist ideolojiye hizmet edecek onun geniş kitleleri etkilemede
kullanacağı bir ideolojik araca dönüşecektir. Bir başka ifadeyle, Sovyet Rusya’da
“halkbilimi çalışmaları”, Komünist Parti tarafından ileri sürülen “folklorun
kaynağının işçi sınıfı veya proletaryanın yaratıcı gücünden kaynaklandığı dogması”nı
doğrulama ve bu yönde bir propaganda çalışması halini (Çobanoğlu, 1999) alır.
Bu bağlamda, Komünist Parti’nin aldığı bu karar doğrultusunda ayrıca o zamana
kadar derlenmiş malzemelerin Marksist kuram doğrultusunda “temizlenip”, düzgün
bir yönde düzenlemesi, ve ideolojik bir elekten geçirilerek var olan bütün kitle iletişim
araçlarıyla radyo, sinema, tiyatro, basın vs. halka dağıtılması programlanır. Bu
2

Epik destanlar ve Türk dünyası konusuyla ilgili daha fazla bilgi için bk. (Çobanoğlu, 2003).
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halkbilimi çalışması programı ve söz konusu yapılanış uzun yıllar Sovyet Rusya ve
onun ideolojik peyklerinde bu uygulanır. Bu ideolojik halkbilimi anlayış ve
uygulaması, toplu çiftlik merkezlerinde ve köylerde yaşayan halk şairlerinin Lenin ve
Stalin3 gibi devrim önderlerini ve devrimi öğen şarkı, destan ve efsaneler yaratmaları
konusunda teşvik ve taltif edilmeleri kararlaştırılarak hayata geçirilir. Bu tür
uygulamaların belki de en yaygın olarak bilineni, Stalin’i öğen destanı nedeniyle halk
şairi Dağıstanlı Süleyman Stalskiy’in “Yirminci Yüzyılın Homeri” ilan edilip
ödüllendirilmesidir (Dorson, 1972). Sovyet Rusya’da ve peyklerinde halkbiliminin
rolünü özetleyen Sokolov “...parlak sosyalist kültürün propagandası yapmak için son
derece önemli artistik bir güçtür.”
diyerek söz konusu komünist ideolojik
yaklaşımların altında yatan gerçeği ortaya (Çobanoğlu 1999) koymaktadır.
Sovyet Rusya’da halkbilimi çalışmalarıın ideolojik bir propaganda araç ve gerecine
dönüşmesi süreci amaçlar değişmesine ragmen kolay kolay değişmez. Nitekim, İkinci
Dünya Savaşı’nın 1939 yılında başlamasıyla birlikte, alelacele harekete geçen Sovyet
halkbilimcileri motivasyon gayretiyle, halk edebiyatında yer alan yiğitlik,
kahramanlık ve vatanseverlik temaları ön plana çıkaran örnekler yayınlanarak Nazi
ordularıyla çarpışan Sovyet ordularına yetiştirilip dağıtıldığı bile görülecektir. Son
derece Makyevelist bir anlayışla amacın aracı her hâlu kârda “meşru”laştırması söz
konusudur. Aynı şekilde, 2. Dünya Savaşı sonrasında, 1944 yılında Taşkent’te
toplanan “Orta Asya Halk Edebiyatları Konferansı’’nda “Halkbilimi çalışmalarında,
geçmişte, aralarında kültür alışverişi ve ortak bağlar bulunan halklar için,
karşılaştırmalar yapılmasına” müsaade edilecektir. Bu bir zamanlar için hayal bile
edilemeyecek bir gelişmedir. Tek kelimeyle, Türk Cumhuriyetleri arasında ilişkiler
kurulmasına konulmuş olan sözde komünist uygulamada Rus yanlısı nasyonalist,
yasağın kaldırılması demektir. Bu yasağın bu şekilde kalkmasıyla Sovyetler Birliği’nde
yaşayan Türklere, kendi destanlarını ve halk edebiyatlarını derleyip yayınlamalarının
yolu açılmıştır4. Bu gelişmeden yararlanarak biri Özbek Türkü olan Zarifof diğeri,
meşhur Rus halkbilimci Jirmunski, karşılaştırmalı yöntemle hazırladıkları “Özbek
Yiğitlik Destanları” adlı çalışmalarını neşredeceklerdir. Bu eser, Özbek destanlarını
yalnızca diğer Türk destanlarıyla karşılaştırmakla ve bunların bir kısmının aynı
kaynaktan geldiklerini göstermekle kalmaz, onları eski Yunan destanları İlyada ve
Odesa ile de mukayese eden sıradışı bir çalışmadır. Fakat zamanlama yanlıştır. Artık
2. Dünya Savaşı bitmiştir ve yiğitlik temalarının kullanılması zamanı ve modası
geçmiştir. Doğrudan doğruya sadece bu nedenle 1947 yılında yayınlanan bu çalışma,
Komünist Partisi’nin yoğun ve tek yanlı eleştirilerine hedef olur ve sözde bilimsel
gerçekte ideolojik olarak suçlanırlar. Söz konusu çalışmayı yapan Zarifof ve Jirmunski,
“Rus burjuva halkbilimcisi Vesselovski’nin (1838-1906) eskimiş yaklaşımını
canlandırmakla” suçlanırlar. Dahası Marks, Homer destanlarını “Belli bir devrin ve
özel toplum koşullarının yaratması” olarak yorumlamıştır; Komünist ideologlara göre
hiçbir şekilde bunun bunun tersi savunulamaziken onların bugünün destanları ile eski
Yunan destanları arasındaki benzerlikler bulunması bu bağlamda Marks’ın

Sadece Stalin’i öğmek amaçlı olarak yaratılan sahte veya sözde folklor ürünleri hakkında daha
fazla bilgi için bk. (Miller, 1990).
4 Türklük biliminin veya Türkolojinin söz konusu devir ve bağlamdakidurumu hakkında daha
fzla bilgi için bk. (Buran, 2007).
3
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görüşlerine karşı gelmektir şeklinde yarumlanacaktır. (Başgöz, 1992). Her an
öldürülmeleri ya da çok ağır cezalara çarptırılmaları beklenirken Jirmunski ve Zarifof
çok tanınmış bilim adamları olmalarından dolayı bu ağır suçlamalardan hayatlarını
güç belâ kurtarır hayatta kalırlar.
Sovyet Rusya’da halkbiliminin Komünist ideolojik amaçlarla kullanımının yol açtığı
suçlama ve cezalandırmalar sadece bu örnekle sınırlı değildir. Hatta yukardaki
örnekten çok daha kötü bir eleştiri ve daha sert bir hücum 1951 yılında Dede Korkut
çalışmalarına yapılmıştır. Sovyet Ansiklopedisi’nde 1949 yılında, “Azeri halk
kültürünün şanlı bir yapıtı, dürüstlüğün adaletin ve vatan sevgisinin türküsünü
söyleyen bir destan” olarak öğülen Dede Korkut Hikâyeleri üç yıl sonar çok feci bir
biçimde eleştirilip yerilecektir. Bir başka ifadeyle, Azerbaycan Komünist Partisi üyesi
Mirza İbrahimof 1951 yılında şöyle demektedir: “Dede Korkut Hikâyeleri Azeri
halkının yaratmaları değildir. Ondaki yiğitlik türküleri, yurdumuzu istila etmiş ve
halkımızı sömürmüş olan yabancı soyluların türküleridir.” Parti’nin genel sekreteri ise
Dede Korkut Kitabını “Katiller ve haydutların türküleri ve Marksizm’le Leninizm’in
düşmanı ulusçuluğun zehirli kaynağı” olarak görür5. Bu ve buna benzer eleştiriler
Türkmenistan’da6 Köroğlu çalışmalarına, Kırgızistan’da7 Manas çalışmalarına
yöneltilir. Stalin’in 1953 yılında ölümünden sonra biraz rahatlayan ve daha bağımsız
hale gelen halkbilimi çalışmaları 1972’de toplanan Yazarlar Kongresi’nden sonra
halkbilimciler daha da bağımsız çalışmalarına yönelik yeni haklar elde (Başgöz 1992)
etmeye başlayacaklardır.
Sonuç olarak Sovyetler Birliği döneminde Komünist Parti’nin özellikle Stalin
döneminden itibaren başlayarak “şekilde millî muhtevada sosyalist” formülasyonuna
uygun olarak Halkbilimi çalışmalarını yönlendirdiği ve ideolojik dogmaların
propagandasını yapar hale getirdiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, Marksist
ideolojinin “toplum ve kültürün evrimi” düşüncesi de söz konusu ideolojik halkbilimi
çalışmalarının çerçevesini oluşturur. Bu anlayışa ters düşen araştırmalar ve çalışanları
Parti tarafındanşiddetle eleştirilip cezalandırılmıştır. Komünist Parti ve sistemin
propaganda aracına dönüştürülen halkbilimi çalışmalarının zaman zaman farklı taktik
hareketlerde de kullanılması söz konuausudr. Meselâ 2. Dünya savaşı yıllarında
sovyet halkbilimi çalışmaları bir “Sovyet patriotizmi” veya “sovyet vatansever”liği
yaratma kılığına da bürünerek savaşı cephelerine daha çok asker sağlama gibi yine
propaganda amaçlı lakin tematik olarak daha önceki uygulama ve teorik çerçevelerle
çelişen pratiklere de büründüğü görülmektedir. Bu uygulamalar bize ideolojik Sovyet
halkbilimciliğinin zaman zaman opurtunist ve fırsatçı uygulamaları da içerdiğini
gösterir.

Azerbaycan’da Sovyet dönemi folklor politika ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için
bk. (Akman, 2005).
6 Türkmenistan’da Sovyet dönemi folklor politika ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için
bk. (Kalenderoğlu, 2007).
7 Kırgızistan’da Sovyet dönemi folklor politika ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için bk.
(Temur, 2009; Temur, 2011).
5
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BOLŞEVİK İDEOLOJİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINDA VE
EDEBİYATINDA ETKİN BİR UNSUR OLARAK FOLKLOR
N EZİR T EM UR *

Giriş
Gerek Çarlık Rusyası döneminde gerekse Sovyet Rusyası döneminde folklora bakış
açılarını 19. yüzyıldaki romantik milliyetçilik hareketlerinin sosyal bilimlere, bakış
açısından bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu yüzyılın hemen ardından yani
20. yüzyılda gelişen yeni toplumsal olaylara bağlı kurgulamalar; kimlik inşaları, ulus
devlet kurgulamalarında Biz’i tanımlamak için dil kadar folklor sahasına ait unsurlar
da etkili bir argüman olarak kullanılmıştır.
Kolektif bilinç ve belleğin inşasında ve sürekliliğinde etkin işlevi olan folklorik yapılar,
sözlü kültürün egemen olduğu topluluklarda kültürel kodların muhafaza edildiği
hatırlama alanlarıdır. Bu nedenle folklor kavramı, 19. yüzyılda sözlü gelenekleri,
modern ideolojik amaçlar doğrultusunda birleştirmeyi arzulayan romantik milliyetçi
ideolojinin bir parçası olarak gelişmiştir, denilebilir. Bu anlamda folklor, bir kimlik
arama kaynağı olmuştur. Özellikle 19. yüzyıla damgasını vuran romantizm hareketi,
daha açık bir ifadeyle romantik milliyetçilik, folklorun 20. yüzyılda ideolojik veya
politik bir araç olarak kullanılmasında en önemli etken olmuştur. Dünyada önemli
sosyal olayların gerçekleştiği bu yüzyılda toplumların şekillenmesinde folklora
önemli işlevler yüklenmiştir. Bu kavram üzerinden sadece etno-kültürel yapı
tanımlanmamış, aynı zamanda yeni toplumsal kurgulamaları inşa eden unsurların
yaygınlaşması ve toplumsal kabulün sağlanması için anlamlı bir araç görevi
üstlenmiştir. İdeolojik ve politik bakış açısı ile yapılan çalışmalar, şu aşamaları ihtiva
etmiştir:
1.
2.
3.
4.

Derleme
Tasnif ve tanımlama
Sosyo-kültürel stratejilerin kurgulanması
Yeni yapının inşasında modern olanla uyumlaştırma

Wendy Reich, “Yeniden Canlandırma Hareketlerinde Folklorun Kullanımı” (Reich, 1973, s.
233) adlı çalışmasında, hızlı sosyal değişmelerin olduğu dönemlerde folklorun
fonksiyonlarını gözden geçirmeye ve yeniden canlandırma hareketlerini
örneklendirmeye çalışmıştır. Değişim için bir ideolojinin yaratılmasında folklorun
etkisi değişik açılardan ele alınmıştır. Bu duruma da yüzyılın toplumsal hareketleri
*

Doç.Dr. Gazi Üniversitesi, Türkiye.
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arasında oldukça göze çarpan Çin komünizmini örnek olarak vermiştir. Mao Tse –
Tung kendisini bir tip olarak alan geleneksel Çin halk hikâyelerini tekrar yorumlatarak
onlara komünizmin eninde sonunda nasıl üstün geleceğini göstermeye çalışmıştır.
Geleneksel Çin hayalet hikâyelerinin koleksiyonu Çin Halk Cumhuriyeti tarafından
yayımlanarak hayaletler, emperyalizme ve emperyalizmin unsurlarına benzetilmiştir
(Reich, 1973, s. 234). Çin’in folklor ürünlerine bu yaklaşımının Sovyet etkisiyle
oluştuğunu söylemek mümkündür.
Folklorun bu şekilde yorumu ve kullanımı sadece Doğu’da değil, aynı yöntemler Batı
için de geçerlidir. Almanya’da Üçüncü Reichl ideolojisinin kültürel temellerini
oluşturmak için İskandinav Masalları derlenir ve Nasyonal Öğretmenler Derneği’nin
denetimine tabi tutularak bir Hikâye serisi şeklinde basılıp hâkim ideolojiye göre
modifiye edilerek okullara bedava dağıtılır. Batı’daki ve Doğu’daki folklor çalışmaları
genel özellikleriyle şu şekilde karşılaştırılabilir: Batıda nosyonalist doğuda ise
sosyalist sistemler folkloru ideolojik bir olgu ve araç olarak kullanmıştır. Sosyalist
iktidarlarda folklor çalışmalarına antropolojik görüş, nasyonalist iktidarlarda ise
etnografik görüş hâkimdir denilebilir. Nasyonalist ideolojide folklor, etnik bir gruba
ait kültürel değerleri korumak ve yaşatmak için özel bir alan olarak görülmüştür.
Sosyalist ideolojide ise folklor materyalist tarih ve “toplum ve kültürün evrimi” anlayışı
doğrultusunda yaşanılan çağın gelişmelerini anlatan bir faaliyet alanı olarak
algılanmıştır. Bu farklı algılama şekilleri de sosyalist araştırmaların yapısalcı ve tarihî
materyalizm, nasyonalist araştırmaların ise tarihî–kültürel metot karakterli olmasını
sağlamıştır.
Almanya’da Hitler, Sovyetler Birliğinde Lenin ve Stalin, İtalya’da Musolini,
İspanya’da Franco 20. yüzyılda, folkloru yaratmak istedikleri yeni toplum modelinde
bir araç olarak kullanmışlar ve bu liderler folklor ürünlerinde âdeta kutsanmışlardır.
20. yüzyılda folklora olan söz konusu politik yaklaşımları Richard M. Dorson “İdeolojik
Folklor Kuramı” (Dorson, 2007, s. 25) çerçevesinde değerlendirmiştir. Folklora bu
yaklaşım biçimi, gerek dinî gerekse etnik çeşitliliğin fazla olduğu Çarlık ve Sovyet
Rusyası’nda daha bütünlüklü ve derin olarak tezahür etmiştir. Bu farklılığın sebebini
ise Rus folklor ekolünün folklora bakış açısında aramak gerekmektedir.
Vlademir Propp, Rus folklor ekolünün folklor anlayışını, Batı’daki diğer benzerleri
gibi halk gelenekleri şeklinde belirtmiş ancak kapitalizmdeki folklor ve sosyalizmdeki
folklor anlayışlarının farklı olduğunu da ifade etmiştir (Propp, 1998, s. 9). Etnografya,
tarih, dilbilim, edebiyat tarihi vb. beşeri bilimlerin hiçbiri folklorsuz yapamaz diyen
Vladimir Propp’a göre folklor, ideolojik bir disiplindir. Folklorun yöntemleri ve
amaçları, çağın genel görüşleri tarafından belirlenir ve folklor ürünleri bu görüşleri
yansıtır. Propp’un bu analizi Sovyet folklor araştırmalarının temelini oluşturmuş ve
Çarlık ve Sovyet döneminin en önemli ve her iki dönemde de süreklilik arz eden
Milliyetler Politikası ve yeni rejimin inşası için folklor etkin bir argüman hâline
gelmiştir.
Çarlık ve Sovyet Rusya’sının Milliyetler Politikasında Önemli Bir Unsur Olarak
Folklor
Self determinasyon (kendi kaderini kendi tayin etme), yerelleştirme (korenizatsiya),
kaynaştırma (siliyaniye), yaklaştırma (Sblijeniye), modernizasyon, merkeziyetçilik (bkz.
Roy, 2005, s. 2000) kavramları Çarlık ve Sovyet Rusya’nın milliyetler politikasının
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anahtar kavramlarıdır. Milliyetler politikasının bir uzantısı olan kültür politikalarını
bu anahtar kavramlar ışığında okumak farklı dönemlerde aynı coğrafyada benzerlik
gösteren kültür stratejilerini ana çizgilerinin daha kolay anlaşılmasına yardımcı
olacaktır.
Rusya’da halkbilimine ve halk edebiyatına karşı ilgi diğer Avrupa ülkelerinde olduğu
gibi romantik akımla başlar. Ancak Propp, romantik akımın görüşleriyle
yönlendirilmeye ihtiyaçları olmadığını vurgulayarak kendi çağına ve ülkesinin
şartlarına uygun yeni bir disiplin yaratmanın gerekliliği üzerinde durmuştur. Propp,
folklorun politize edilmesine karşı olduğu yönünde görüşler öne sürse de bu şekilde
vücut bulmuş yöntem ve kuramlar politik amaçlar için kullanılmasına kaynaklık
edecektir. (Miller, 1990, s. xi).
Rus aydınlarında millet olma bilinci Napoleon (1799-1815) savaşları (Napolyon
1812’de altı yüz bin kişilik bir ordu ile Çarlık Rusya’ya saldırdı.) ile birlikte ortaya
çıkmıştır. Özellikle bu dönemden sonra canlanan folklor ürünlerine ve çalışmalarına
Ortodoks kilisesi mesafeli yaklaşmıştır. Bu eserler Çarlık ve kiliseyle çatışmadığı
sürece yayımlanmıştır. Çarlığın ve kilisenin folklor ürünlerine karşı bu yaklaşımı
Rusya’da folklora olan ideolojik yaklaşımın ilk örneği olarak kabul edilebilir.
Bolşeviklerin iktidarda olduğu dönemde ise folklor ürünleri Sosyalist sistemle
çatışmadığı ölçüde kabul görmüş ve yayımlanmıştır. Aslında Çarlık Rusya döneminde
milliyetler politikası Ortodoks Kilisesinin; Bolşevik iktidar döneminde yerel komünist
parti teşkilatları tarafından yürütülmüştür.
Rus işgalinin 19. yüzyılda Türkistan coğrafyasında tamamlanmasıyla birlikte folklor
çalışmaları bu coğrafyada yaşayan toplulukların arasında da yürütülmeye
başlanmıştır. Çarlık Rusyası’nın Türk topluluklarının folkloruna olan ilgisi bilimsel
amaçlardan ziyade, izlediği milliyetler politikası çerçevesinde işgal etmiş olduğu veya
işgal etmeyi planladığı topraklardaki Türklerin kültürel yapılarını daha yakından
tanımak istemesidir. Bu bölgelerdeki Türkoloji çalışmalarının şekillenmesinde
İlminsky ve onun öğrencilerinin büyük rolü olmuştur. (Bkz. Aça, 2003, s. 23) Ortodoks
kilisesinin bu yöndeki çalışmalarını kısaca somutlamak gerekirse kiliseye bağlı
Misyonerlerin çalışmaları neticesinde Eski Tös ve Ongunlar yerlerini Ortodoks
azizlerine bırakmıştır. Çarlık Rusya’nın misyonerler aracılığıyla sokmak istediği
Hristiyanlığa mahsus kültler -bunların yerini Sovyetler Birliği döneminde Lenin,
Stalin ve diğer parti liderleri alacaktır- eski kamlık dini tarafından benimsenip yeni bir
şekil almıştır. Kamlık inancının taşıyıcısı ve koruyucusu olan kamlar bile “Rus
ilhanlarının tahripkâr faaliyetleri karşısında aciz kaldıklarını” ifade etmişlerdir (İnan, 1991,
s. 119).
Sovyetler Birliği döneminde ise Ruslar, bir millet olarak kendi folklorlarına ilk önce
estetik hazinenin kaynağı olarak bakmışlardır; fakat siyaset alanında folklorun içerik
olarak Komünist Partinin görüşleri ile örtüşen kısmına çok önem verilmeye
çalışılmıştır. Ekim Devrimi’nden sonra Sovyetler Birliği’ndeki halkbilim çalışmaları ve
halk edebiyatı ürünlerini derleme faaliyetleri iki ayrı ve birbirine karşıt çizgide
yürütülmüştür. 1925 yılında Komünist Parti Merkez Komitesi, farklı gruplar ve
akımlar arasındaki folklor çalışmaları konusundaki tartışmalara izin vermiştir (Miller,
1990, s. 5). Bundan dolayı Sovyetler Birliği döneminde folklor, devrimden sonraki ilk
on yılda altın çağını yaşamıştır denilebilir. Bu yıllarda folklor, edebiyat gibi yönetimin
doğrudan müdahalesi olmadan bağımsız bir araştırma alanı olmuştur. Folklor
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alanındaki çalışmalarda farklı eğilimlerin, akımların iç içe, yan yana bir arada
bulunması bunun göstergesidir. Bolşevik iktidarın ilk on yılında Sokolov, Jirmunski,
Propp, Azadowski gibi bilim adamları kayda değer önemli çalışmalar yapmışlardır.
Ancak bu isimlerin tamamı Çarlık döneminde yetişmiş ve alanlarında kendilerini
geliştirmişlerdir. Bu dönemdeki akımlar içinde en önemlileri tarih okulu, fin okulu ve
yapısalcılardır (formalistler). Tarih okulu, öncüsü Vsevolod Miller ile devam etmiş,
Rus Bylinilerindeki (Epik Şarkılar) somut tarihî gerçekleri araştırmışlardır. Bunun için
tarihî okulun eğilimlerine göre 1918 ve 1919 yıllarındaki Bylini koleksiyonları
açıklanmış, ayrıca Miller disiplini Boris ve Yuri Sokolov kardeşlerin çalışmalarında
açıkça kendisini göstermiştir. Propp, Nikiforov, Skaftymov, Jirmunsky gibi
formalistler folkloru sanatsal açıdan (yapı, üslup, nazım şekli ve dil, biçimciler için
birinci dereceden önemli çalışmalardır.)
incelemiş, belki de Rus folklor
araştırmalarında yüksek başarı bu sayede sağlanmıştır. Bununla ilgili olarak örneğin
V. Propp’un ünlü çalışması “Masallarda Yapı”, bütün Rus halk masallarında yer alan
yapı ve biçimi, kahramanların temel fonksiyonunu tek tek gözden geçirmiştir.
Nikiforov ise çalışmalarında bu konulara kısmi olarak değinmiştir (Oinas, 1973, ss. 4548).
Bu metotların her birinin esası bir topluluğun kültürü, folkloru ile ilgili hangi
çalışmaların yapılabileceğini tespit etmek olmuştur. Ancak 1917’den sonra bu
yaklaşımların yeni toplum düzeninde problemler yaratacağı düşünülmüştür. Çünkü
1920’lerde yönetimdekiler, geleneksel folklorun kapitalizmi teşvik ettiğini,
burjuvaziye ait değerleri ön plâna çıkarıp, bunları desteklediğini, her birinin sosyalist
düşünceye zarar verdiğini dile getirmişlerdir (Goff, 2004, s. 1-7).
Yirmili yılların sonlarına gelindiğinde Rus folklorcuların kazandığı büyük özgürlük
ortamı yerini Stalin döneminde yapılan beş yıllık planlara, endüstrileşme ve
kolektivizme (Kolhoz ve Sovhoz) bırakmıştır. 1929’da yürürlüğe konulan Beş Yıllık
Plan ile birlikte folklor alanına ait çalışmalar resmî olarak mercek altına alınmıştır.
1929 yılında ilk beş yıllık kalkınma planı yürürlüğe girdiğinde bütün yazın hayatı
RAPP1 (Russian Association of Proletarian Writers – Rusya Emekçi Yazarlar Birliği)
kontrolü altına girmiştir. Folklor bu tarihten itibaren daha çok eleştiri ve tartışma alanı
haline gelmiştir. Hem RAPP hem de onun selefi olan PROLET KULT2 (Emekçi Kültür
Rusya Proleterya Yazarları Derneği (RAPP), prolet-kult geleneğini devam ettirmeye çalışan ve
komünist olmayan yazarlara kapalı olan bir dernektir. PROLETKULT, RAPP, VOAPP, LEF,
KOMFUT gibi dernekler Komünist Partisi’nin 23. 04. 1932 tarihli kararıyla kapatılmıştır.
2 “Proletkult”, “Proleterya Kültürü” adını taşıyan bir Bolşevik derneğinin kısaltmasıdır. Söz
konusu dernek çarlık rejimini deviren 1917 Şubat devriminden sonra kurulan kısa ömürlü
demokratik hükümetler devrinde, eylül ayında, kurulmuştur. Kurucuları Bolşeviklerin ileri
gelenlerinden Dr. A. A. Bogdanov ile V. F. Pletnev’dir. Bu derneğin amacı emekçi sınıf için
yepyeni bir “proletarya kültürü” yaratarak, bütün güzel sanatlar dallarında –edebiyatta,
tiyatroda, müzikte, resimde...” devrim yapmaktı. İktidar bütün Rusya’da Bolşeviklerin eline
geçtikten sonra bu dernek Maarif Komiserliği’ne bağlanmıştır. Prolet–kültçüler, burjuva–
kapitalizm döneminde ortaya çıkan bütün gelenek ve göreneklerinden arınmış bir emekçi
kültür yaratılmazsa proletarya diktatoryasının yaşayamayacağını iddia etmişlerdir.
“Gorn(Demirci Ocağı)”, “Gudki(Düdükler)”, “Prolet–Kultura” adlı dergilerin aracılığıyla bu
düşüncelerinin propagandasını yapmışlardır. Bu gruba göre büyük Rus şairi Puşkin Feodalizm
devrinin yıkılışına ağlayan bir şairdi, Tolstoy ise sömürülen sınıfa tahammül ve sabır telkin
eden bir dervişti. 1920 yılının Ekim ayında toplanan “Proletkult” genel kongresinde Lenin bu
1
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ve Eğitim Örgütü) tarafından folklorun Sovyet toplum yapısı için zararlı olduğu iddia
edilmiştir. PROLET KULT yandaşları folklorun bütün yönleriyle yok edilmesi
gerektiğini dile getirmişler ve çocuklar için zararlı olduğuna inandıkları halk
hikâyelerini ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. RAPP, folklorun ideolojik arka
planının olduğu eleştirisini, folklorun kültürel olarak bir sanat değeri olmadığını
geçmişten gelen zararlı süreci devam ettirdiğini ve bunlardan işaret taşıdığını dile
getirmiştir. Diğer gruplar LEF (Sanatın Sol Tarafı), KOMFUT (Komünist Fütüristler)
ve bunların takipçileri folkloru ataerkil toplumun basit bir kalıntısı olarak görmüş,
bunu otomobilin yerine at arabasını getirmeye benzetmişlerdir. Bu akımlara göre
emekçi folkloru işçi sınıfının kültürel geriliğinin bir kanıtıydı. Bazı araştırmacılar (V.
M. Jirmuskiy, O. M. Freidenberg, M. Viner ve diğerleri) geçmiş kültüre ait bilgilerin
folklor ürünlerinden anlaşılabileceğini söylemişlerdir. Rus Emekçi Müzisyenler
Örgütü (RAPM) bu yıllarda geleneksel halk şarkılarına karşı bir hareket
başlatmışlardır (Miller, 1980, s. 50). Daha sonra 1932 yılında RAPP ve diğer edebiyat
toplulukları etrafında oluşturulan kuruluşlar dağıtılmış, edebiyat özellikle folklor
ürünleri ile ilgili çalışmalar hükümet tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur.
Böylece folklor, hem sosyalist kültürün oluşturulmasında önemli bir unsur hem
partinin faaliyetlerini insanlara anlatmada bir araç olarak kabul görmüştür (Temur,
2011, s. 16).
Lenin’in ölümüyle 1920’lerin sonu ile 1930’ların başında folklor çalışmalarıyla ilgili
faaliyetlerde diğer toplumsal kurumlarda olduğu gibi gözle görülür bir değişiklik fark
edilir. 1920’lerden sonra Rus folkloristlerinin etkisi folklor çalışmalarında açık bir
şekilde hissedilmeye başlanmıştır. Stalin döneminde folklor, eski hayat tarzının
yıkımında ve yeni düzenin (komünizm) yapılanmasında önemli bir araç olarak
görülmüştür. Bu işleve sahip olan folklor ürünü Sovyet ideolojisini, kültürel değişimi
insanlara telkin etmek üzerine kurulmuştur. Folklor araştırmalarındaki bu görüş Batı
tarzı düşünce ile taban tabana zıtlık içermekteydi (Miller, 1990, s. 13). Yüzyılın ilk
dönemlerinde Batı’daki genel görüş “folklorist, geleneksel şarkı, halk hikâyesi gibi
türleri toplayarak ülkenin çeşitli bölgelerindeki yaşayan grupların geleneklerini
koruma altına almalıdır” şeklindedir. Ancak Stalin dönemi Sovyetler Birliği’nde
folklor ürünleri eski şekillerle yeni hayat tarzını anlatmalıdır görüşü hâkim olmuştur.
Yani, şekil olarak millî içerik olarak sosyalist anlayışı kabul görmüştür (Temur, 2011).
Ekim Devrimi’nin ilk yıllarından 1930’lu yılların başına kadar sistem tam olarak
kurumlarıyla birlikte yerleşmemiş bu durum her alanda olduğu gibi folklor alanında
da kendini pek hissettirmemiştir. Ancak 1930’ların başından 1953’e kadar parti,
doktrinini, hedeflerini tam olarak belirlemiş ve bu yöndeki politikalarını oldukça net
bir şekilde yürürlüğe sokmuştur. Başta Sokolov olmak üzere Rus folkloristleri
folklorun sistemdeki fonksiyonunun ne olacağını tartışmışlar ve folkloru yeniden
tanımlama yoluna gitmişlerdir. Onlara göre folklor yeni sistemin geniş halk kitleleri

derneğin faaliyetini ve yayınlarını şiddetli bir şekilde tenkit etmiştir. Komünist devriminden
önceki kültürü kapitalist ve Burjuva kültürü diye ortadan kaldırmak isteyen bu hareket Birliğe
bağlı Türklerin yazarlarını da etkilemiştir. Kazanlı Komünist yazar G. Tulumbayskiy’nin “Tatar
burjuva dili bizim dil değildir.” adlı bir eseri Tataristan Komünist Partisi tarafından
yayımlanmıştır (1932 Kazan).( Abdulkadir İnan, “Rus İhtilali Tarihinde -Proletkult-”, Makaleler
ve İncelemeler, II. cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991, s. 291)
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tarafından benimsenip tanınması için önemli bir propaganda aracıdır. Folklorun yeni
ideolojinin sesi haline gelmesiyle ortaya çıkan yeni folklorik ürünler artık folklor ve
iktidar ilişkisinin o dönemde ne kadar güçlü olduğunun açık delili olmuştur.
1930’ların başında önemli Rus folkloristlerin başında gelen, aynı zamanda Sovyet
Yazarlar Birliği’nin folklor bölümünün başkanı da olan Yuri Sokolov resmi parti
doktrininin işçi sınıfı arasında hızla yayılması için folklorun önemli bir araç olduğunu
vurgulamıştır (Sokolov, 1931, ss. 91-114). Folklorist Yuri Sokolov, kendini bu yeni
folklor anlayışının sadık bir savunucusu olarak göstermiştir. 30’lu yılların başlarında
Sokolov ve diğer folkloristlere göre, edebiyat ile folklorun özdeşleşmesi ve yazarlar ile
folklor ürünlerinin icracılarının geleneksel folklor türlerinde yeni çağdaş hayatı tasvir
etmesi gerekiyordu; onun iddiasına göre folklor, folkloristlerin denetiminde
geliştirilmeliydi,
propaganda
faaliyetlerinde,
yeni
Komünist
toplumun
yapılandırılmasında folklor oldukça değerli bir araçtı. Ayrıca, Sokolov bizzat kendisi
folklor ürünlerini icra edenlere yol göstermiş, onlardan “kendi çağlarının ihtişamını
tasvir etmelerini, eski hayat ile yeni hayat arasındaki büyük uçurumu dile getirmelerini ve
Sovyetler Birliği’nde yaşamanın büyük mutluluk olduğunu göstermelerini” (Miller, 1990, s.
55) istemiştir.
Çağdaş folklorun amaçları belirlendikten sonra Sokolov’a göre Sovyet edebiyatının ve
folklorunun amacı aynıydı, politik aydınlanma, din karşıtı propaganda, ülkenin askeri
olarak savunulması, kolektivizm ve endüstrileşme. Mc Connan’ın (Cannon, 1998, s.
128), “Niçin folklor ?” sorusuna Sokolov’un şu ifadesi cevap niteliği taşımaktadır:
“Folklorun propaganda aracı olarak kullanılmasındaki en büyük etken folklor ürünlerinin
anonim olması ve kolay ezberlenmesidir.”(Sokolov, 1933, s. 312) 1931’de ise işçi sınıfının
yeni gelişen şiiri hakkında folkloristlere direktif verilmesinin ve gelişen folklorun
denetim altına alınmasının şart olduğunu beyan etmiştir. Sokolov’a göre:
“Sözlü şiir yaratımı edebiyat sanatının alanlarından biridir. Folklorda modern işçi
ve çiftçi (kolhoz) sınıfının gerçek amacı tam olarak emekçi edebiyatının amacıyla
aynıdır. Hem sözlü ürünlerde hem de emekçi sınıfının bilincinde kendi içinde
bulunduğu süreci destekleyen unsurlar olmalıdır.” (Miller, 1990, s. 52)

Yuri Sokolov, 1933’teki bir yazısının sonuç bölümünü 1934 yılında yapılacak olan
Yazarlar Birliği’nin Toplantısı’nda mevcut problemlerin ortadan kaldırılması ve yeni
Sovyet folklorunu daha da ileriye götürecek kararların alınması temennisinde
bulunarak bitirmiştir (Sokolov, 1933, s. 312). 1934’teki makalesinde ise “Priroda
fol’klora i problemy fol’kloristiki”(Folklorun Doğası ve Folklorun Problemleri)
Sokolov, sonraki yirmi yılda Rus folklorunun rehberi olacak folklor teorilerini
açıklamıştır (Miller, 1990, s. 54). Sokolov’a göre bütün Sovyet folkloristleri folkloru,
“geniş halk kitlelerinin sözlü yaratıları” ve “edebiyat araştırmalarının bir alanı olarak”
tanımlamıştır. Modern hayatta folklorla ilgili göstergelerin “geçmişin yankısı ve aynı
zamanda bugünün kuvvetli sesi” olduğunu bildirmiştir. Onun iddiası göre folklor
sınıf çatışmasının her çağ için önemli bir silahıdır. Bu da folklorun edebiyatla birlikte
önemli bir sosyal fonksiyon üstlenmesini sağlamıştır (Temur, 2011).
Bu gelişmelerde Maksim Gorki’nin payı küçümsenmemelidir. Gorki’nin 1934’te
Sovyet Yazarlar Birliği’nin ilk kongresindeki açılış konuşması folklor sahasında birçok
kişiyi etkilemiştir. Bu konuşmada Gorki, Sokolov gibi folklor ve işçi sınıfı arasındaki
ilişkiden bahsetmiş işçi sınıfının sözlü yaratıcılığını tarif etmiştir. Gorki edebiyat ile
folklor arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğunu vurgulamış ve derlemeler,
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araştırmalar için çağrıda bulunmuştur. Ayrıca Gorki konuşmasında folklorun sanatsal
değeri hakkında da şunları vurgulamıştır:
“En etkili ve derin düşünce; sanatkârane, mükemmel bir kahraman tipi sözlü gelenek
yoluyla folklor tarafından yaratılmıştır. Herkül, Promoteus, Mikula Selyaninoviç,
Svyatogor, D. Faust, Vassilissa Premudraya, ironik bir tip olan Aptal İvan, her şeyi
büyük başarıyla, mükemmel bir şekilde kendi yöntemleriyle yapmışlardır. Halk
kendi mantığıyla ve sezgisiyle yarattığı bu kahramanlarda düşünce ve duygu
dünyasını uyumlu bir biçimde birleştirmiştir. Böyle bir bileşim sadece insanların
hayat için verdikleri mücadelelerin doğrudan düşünce dünyalarına olan etkisiyle
gerçekleşebilir.” (Goff, 2004, s. 2)

Gorki’nin yorumu parti liderlerini derinden etkilemiş ve bu konuşmadan sonra
folkloristlerin çalışmaları için gerekli olan destek parti tarafından temin edilmiştir.
Daha sonra Komünist Parti ciddi bir şekilde folklor derlemelerini ve bu derlenen
materyallerin yayımlanmasını desteklemiştir. Moskova örgütünün önderliğinde
büyük bir derleme çalışması başlamıştır. Çalışmayı, Stalin’in yakın arkadaşı
Kaganoviç denetlemektedir. Parti halk edebiyatının hem eski, hem yeni örneklerinin
derlenmesini istemiştir. Bunlar bir yandan bilim adamlarının incelemesine sunulacak,
bir yandan da, elden geçirilip sosyalist ilkelere göre yeniden işlenecek ve köylere,
kolhozlara, işçi çevrelerine bir şekilde sızmış olan burjuva sanat anlayışını yok etmek
için kullanılacaktır. Yeni bir güzel sanatlar ve edebiyat görüşü, bu halk kültüründen
faydalanmak suretiyle gelişecektir (Azadovski, 2002, s. 22). Folklor çalışmaları bu
yönde yürütülürse folklorun Rus tarihinde komünizm ve vatanseverliğin (Sovyet
Patriotizmi) geliştirilmesinde önemli rol oynayabileceği vurgulanmıştır (Temur, 2011).
Bu dönemde aynı zamanda Komünist Parti’nin ideolojisini geniş halk kitleleri
arasında yaymak için Rus folkloristler ve folklor ürünlerinin icracıları tarafından
yapay folklor ürünleri üretilmeye başlanmıştır. Bu dönemde bu tip folklor ürünleri ile
folklor çalışmaları parti kontrolü altında gelişmeye başlamıştır (Miller, 1990, s. xiii).
1930’ların ortasında söz konusu ürünlerle Rus epik geleneğinin yeniden doğuşu
folkloristlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu yıllarda folklor ürünlerini icra edenler
ve folkloristlerdeki değişimler göze çarpmaktadır. Yeni çalışmalarda icracılar artık
geleneğin koruyucusu,
dağıtıcısı ve mirasçısıydı. Ancak yazarlar edebiyat
çalışmalarında ve araştırmalarında bu geleneği temel almaya dikkat etmişlerdir.
Folklor materyallerinin derleyicilerine folkloristler, edebiyat editörleri ve temsilcileri
rehberlik yapmışlardır.
Yeni folkloru (Sovyet Folkloru) çalışanların birçoğu Sovyet Yazarlar Birliği’ne üye
olmaya başlamışlardır. Ayrıca bu araştırıcıların yazıları günlük gazetelerde, edebiyat
dergilerinde, almanaklarda, geleneksel folklor antolojilerinde geniş bir şekilde yer
almaya başlamış ve ayrı basımları yapılmıştır. 1933’ten itibaren sık aralıklarla
Literaturnia Gazeta ve Literaturnyi Kritik adlı gazeteler folklor çalışmalarının
desteklenmesi yönünde kampanya başlatmıştır. Bu gazetelerde Sokolov’un
görüşlerine yer verilmiş ve aynı yıl içerisinde Sokolov, Sovyet Yazarlar Birliği’nin
genel sekreterliğine getirilmiştir. Bu yazılarda Sokolov, sık sık sınıf mücadelesinde
folklorun etkili bir silah olduğunu vurgulamıştır. Ulusal radyo ve televizyonlar
aracılığıyla folklor ürünlerinin usta icracıları daha geniş dinleyici kitlesiyle
buluşturulmuş, folklorik eserler okullarda genel müfredata dâhil edilmiştir. Yirminci
yüzyılda yeni halk şairlerinin rolleri Sovyet yazarlarınki ile aynı olarak belirlenmiştir.
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Bazı halk şairlerinin eserlerini nasıl anlattıkları, nasıl tasavvur ettikleri, nasıl ortaya
çıkardıkları anlatılmaya çalışılmıştır. Stalin, bizzat kendisi Kızıl Ordu’nun üst düzey
sorumlularına, “Repertuarlarına folklorik şarkıları eklemelerini; olabildiğince bunları
kullanmaları gerektiğini” söylemiştir (Goff, 2004, s. 3).
Bolşeviklerin gündeminde yeni ideoloji temelinde yeni bir toplum (Sovyet toplumuna
yeni bir toplumsal kimlik yaratma “Sosyalist kimlik”) yaratma vardı. Buna paralel
olarak yeni değerler, törenler, sosyal yapı ve kültürel pratikler ortaya çıkmıştır.
Bolşevikler bu amaçlarına ulaşabilmek için toplumda bir heyecan yaratmayı, etkili bir
propaganda yapmayı zorunlu görmüşlerdir. Bunun aracı ise folklor ürünleri
olmuştur. Bu esas, Leninist tutumun savaş yıllarında onaylanmıştır. Brovkin, bu
politikaların Rus imparatorluğunu yeni semboller altında canlandırmak anlamına
geldiğini iddia etse de (Brovkin, 1998, s. 226) artık folklor ürünleri komünist ideolojiye
uyduğu takdirde kabul görmektedir. Gerek folklor ürünlerinde gerekse folklor
çalışmalarında gözle görülür bir değişim ve canlanma başlamıştır. Medya bazı
tasvirlerinde folklor ürünlerindeki motifleri kullanmıştır. Metro için Lenin’in elindeki
“Yer Altı Krallığı” gibi (Cannon, 1998, s. 125) ilerlemeler ve bilimsel gelişmeler bu
çalışmalarda oldukça önemli bir tema olarak kullanılmıştır. Folklor ürünlerinde yollar,
köprüler ve tarımda makineleşme, Komünist Partinin övgüye değer başarılarından
sayılmış, Moskova’nın modern bir şehir oluşu ise Rus teknolojisinin büyüklüğünün
bir sembolü olarak gösterilmiştir. Metro yeraltı krallığına; makineleşmiş tarım, cennet
bahçesine benzetilmiştir. Bunların yanı sıra bu çalışmalarda uyarı her zaman
olmuştur. İnsanlar ilerlemenin engellenmesini isteyen içerdeki düşmanların sistemin
muhafızları tarafından yok edilmelerini istemiştir. İnsanlar, faşistlere karşı ülkeyi
savunmak için hazırlanmakta ve Kızıl Ordu’nun yenilmezliğine inanmaktadır.
Kışlalarda, koğuşlarda toplumsal hayatla ilgili folklor ürünleri üretilmeye
başlanmıştır (Temur, 2011) .
Bu dönemde yazarlar ve yeni halk şairlerinin çalışmalarında gerçeğin yapay resmi
gösterilmiştir. Bu dönemin en popüler temalarından biri de kolektivizmin başarısıdır.
Halk sanatçılarına göre kolhozlar bir aile gibi yaşayan, mutlu insanlardan oluşan bir
ülkedir. Kolhozlarda çalışmak yüceltilmiştir. Kolhoz çiftçileri makineler işlerini
hafiflettiği için istekli ve neşeli çalışmaktadır. Söz konusu eserlerde Sovyetler Birliği
sürekli bayramların olduğu coşkulu şarkıların söylendiği bir ülkedir (Miller, 1990, s.
56).
Yeni Sovyet folklor ürünleri parti liderlerinin yüceltilmesi -özellikle Lenin ve Stalin-,
sosyalizmin ortaya çıkardığı teknoloji ve ilerleme şeklinde iki büyük temayı ele
almaktadır. Birinci tema belki de en çok tutulan Lenin (Panchenko, 2007, ss. 137-167)
ve Stalin’in kişisel kültleri olduğu için Sovyet propagandasında önemli bir yere sahip
olmuştur. Bu tür eserlerde Lenin ve Stalin âdeta Sovyet azizlerinin merkezindeydi;
Lenin hayatını devrimin başarısına adamış ve bunun için çabalarken ölmüştü. Onun
ölümsüz tanrısal gücü kardeşi Stalin’in üzerindeydi, onun zor görevlerini korkusuz
bir şekilde tamamlamasına yardım edecekti. Stalin, yardımsever ve bilge lider için
insanların rüyasının yaşayan deliliydi. O, Lenin’in sadık yardımcısı ve seçilmiş
takipçisi, Lenin’in kutsal hayalinin iktidardaki gerçekleştiricisiydi. 1924’te Lenin’in
ölümü üzerine Stalin, Lenin’e sadakat yemini eden bir konuşma yapmıştır. Bu
konuşmada Lenin geleneksel inanışta âdeta bir ikon yerini almıştır (Boobyer, 2000, s.
14).
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Folkloristler ve halk sanatçıları yeni çalışmalarında bu dönemi, özellikle de Sovyet
liderlerini, yönetimini, Sovyet insanlarının hayatını öven eserler vücuda
getirmişlerdir. Böylece “Sovyet Folkloru” terimi kısa zaman içinde önem kazanmaya
başlamıştır. Gorki’nin, Dağıstan’dan kongreyi onurlandırması için kongreye davet
edilen okuma–yazması olmayan halk şairi Süleyman Stalskiy’i, Stalin’i öven destanı
dolayısıyla “Yirminci yüzyılın Homeri” ilan edip ödüllendirmesi bu yaklaşıma çarpıcı
bir örnek olarak verilebilir (Çobanoğlu, 1999, s. 169). Bu yaklaşıma başka bir örnek de
Sovyet folkloru ve oyun yazarları arasında önemli isimlerden biri olarak
değerlendirilen S. Kriukova’nın eserleridir. Kriukova kahramanlık şiirini “Stalin’in
Şanı Ebedî Olacak” şeklinde adlandırmıştır. Bu şiirin gerek şekil, gerek tema açısından
geleneksel bylina için oldukça iyi bir örnek olduğu iddia edilmiştir. Bu şiir aynı
zamanda Bolşevik ihtilalinde Stalin’in oynadığı rolü anlatmaktadır:
Bu uçan parlak bir şahin değildi
Şanlı Stalin’in ışığı çevrede dolaşıyordu
Cesur arkadaşlarıyla
Sadık Kızıl Orduyla
Savurarak ve döverek Beyaz gücü
Savurarak ve vurarak bir veya iki gün (Miller, 1980, s. 160)
Lenin, klasik Rus peri masalları örnek alınarak hikâyelerin asıl öznesi yapılmıştır.
Cenazesinde, plachi (ağıtlar) geleneksel şekliyle söylenmiştir. Nina Tumarkin
tarafından anlatılan bir hikâyede Lenin’in ölmediği, gündüz mozalede yattığı ve gece
ruhunun çiftçiler, işçiler arasında gezdiği anlatılmaktadır. Hikâyede Lenin’in ruhunun
komünizmin geliştiğini, toplumun ilerlediğini gördüğü dile getirilmiştir. Hikâyenin
başındaki kahramanın ölümsüzlüğü teması birçok halk hikâyesinde müşterek
temadır. Lenin’in ölümündeki yas ile ilgili yazanlardan birisi de Krukiova’dır. O bu
yas töreninin Lenin’in ölümüyle ortaya çıktığını iddia etmiştir. Miller’e göre ise bu
durum geleneksel yas törenlerinin müşterek motifleri arasındadır:
Konuşun, tatlı dudaklar
Uyan ve yeniden ortaya çık sevgili Ilic (Lenin)
Kalemin yeniden hızlı yazsın
Bir hızlı notu yaz, yaz
Bu hızlı not bütün değerli Rusya için (Goff, 2004, s. 1-7)
Bu tür şarkılarda ve insanlara anlatılan hikâyelerde Lenin ve Stalin doğan güneş, ışık
şeklinde tasvir edilmiştir.
Sosyalizm döneminde teknolojik alandaki gelişmeler bylinylerde çoğunlukla yer alan
ana temalardan olmuştur. Böyle bir şiirde Moskova metrosundaki uzun bir
asansörden sihirli merdiven olarak bahsedilmiştir. Traktörler sivri burunlu domuzlar
olarak tasvir edilmiştir. Burada geleneksel folklor ürünlerindeki müşterek sihir, büyü
motifleri işlenmiştir. Yine Byliny’lerin temel yapısında sembolizm yükselmiştir. Bu
eserlerde modernizasyonun insanlar için faydaları dile getirilmiştir (Saussure, 2006, s.
262). Modernizm aynı zamanda bu dönemde kendi efsanelerini de üretmeye
başlamıştır.
Sovyet hükümetinin görevi folkloru sadece, sosyalist ideolojinin propagandası için
kullanmak değil aynı zamanda kitleler arasında yaymaktı. Bunun yollarından birisi
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de sadece yeni folklora ait ürünleri yazılı araçlarla (kitap, dergi, gazete) değil oyunlar
ve filmlerle göstermek, radyo ve halka açık yerlerde ezbere okumaktı. Hükümet,
icracıları her açıdan desteklemiş ve bu insanlar kısa zaman içinde toplumda saygı
gören ve oldukça ünlü kişiler olmuşlardır. Bununla birlikte icracıların çoğu küçük
köylerden gelen herhangi bir tahsili olmayan insanlardı. Bu insanlar büyük şehirlere
davet edilmiş, müzeler gezdirilmiş ve konserlere götürülmüşlerdir. Ayrıca bu kişilere
sık sık ödüller verilmiştir. Buralarda parti ideolojisine göre bu insanların eğitimi ve
çalışmaları özel görüşmelerde ele alınarak tartışılmıştır. Sovyet tipi folklor, Stalin
döneminde bir akım şeklinde yayılmaya başlamıştır. Bu folklorun konularını Sovyet
tarzı hayat (Kolhozlar, tarım, traktör, Sovyet kadınları, Sovyet kanunları) ve bu tarz
hayatın kahramanları, liderleri (Lenin, Stalin, Kirov, Pilotlar, Kolhoz liderleri vb.)
oluşturmaktadır. Beş yıllık plandan sonra Stalin rejiminin kültürel alanda radikal bazı
politikalar uyguladığı şüphesizdir. Boobyer (2000, s. 222), Stalin’in Musolini ve
Hitler’den farklı olmadığını dile getirmiştir. Nazi Almanyasındaki propaganda
amacıyla kullanılan folklordan daha uç noktada folklor konuları işlenmiştir.
Mark Azadovski bu dönemde kaleme aldığı Novıye Temı v Sovetskoi Folkloristike (Sovyet
Folklorculuğunda Yeni Konular) adlı makalesinde Rus folklorunu devrim öncesi ve
sonrası olmak üzere ikiye ayırmıştır. M. Azadovski çalışmasında folklorun, edebiyatçı
ve yazarların ilgi alanı dışında kaldığının söylenmesinden, Sovyet yazarlarının
folklorun varlığına ve tabiatına yapmış oldukları yeni katkıların ve bu alanda
yaptıkları birçok önemli çalışmanın az bilinmesinden yakınmıştır.
Rusların, folklor olgusunun özelliklerini gösteren bütün süreçlere sahip olduğunu
belirten M. Azadovski’ye göre, önemli olan bu özelliklerin süreklilik kazanması,
ileride yazardan kopmaması, ortamın özelliklerine göre tekrar işlenilmesidir.
Azadovski’ye göre bunların hepsi şunu göstermekteydi:
“Sivil savaşla ilgili hikâyeler artık gözümüzün önünde bir folklor olgusu olmaya
başladı. Bu, ihtilalin esas folklorudur ve onun öğrenilmesi, incelenmesi sadece sosyal
ve tarihi öneme sahip değildir ama teorik bir öneme sahiptir ki o teorik önem,
folklorun hayat sürecine başka bir şekilde bakmamız için bizi zorluyor. Lenin,
Komünist Parti ve komünizmin inşası ile ilgili kaydedilmiş birçok şarkı da birer
ihtilal folklorudur. Bu akım özellikle SSCB’de daha güçlü ve parlaktır. En güzel
örneklerden biri de Buryat şarkılarıdır. Çağdaş Buryat şarkılarının konuları: Lenin
’in kişiliği, özellikleri, ulusal özgürlük, Komünist Parti’nin rolü, komsomol (genç
komünistler) ve kadının özgürlüğüdür. En çok duygusal ve sanatsal değeri olanlar
ise Lenin ile ilgili şarkılardır.” (Azadovski, 1933, s. 4).

Folklorun tanımından yöntemlerine geçiş otuzlu yılların sonunda tamamlanmıştır ve
Sovyet tarzı folklor yaratılmıştır (Goff, 2004, ss. 1-7). Stalin döneminde folklor ülkenin
resmi kültür politikaları içinde ayrı olarak düşünülmüştür. Sovyetler folklor üretmeye
başlamıştır (Cannon, 1998, s. 99). Bu tarz 1953 yılından Stalin’in ölümüne kadar
sürmüştür.
XX. yüzyıl dünyasında ideolojilerin iktidar olduğu toplumlarda söz konusu
ideolojilerin kendilerini geniş kitlelere benimsetmesinde ve fikirlerinin
propagandasında folklor önemli bir işleve sahip olmuştur. Söz konusu ideolojilerin
şekillendirdiği rejimler (totaliter rejimler) mevcut toplumsal bellekleri silerek yeni
toplumsal bellekler, ulusal kimlikler yaratma çabası içine girmişlerdir. 1950’lerden
sonra ideolojilerin belirlediği keskin çizgilerle kutuplaşmaya başlayan ve uzay çağına
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girmeye hazırlanan dünyada diğer toplumlarda da folklor, üzerinde durulması
gereken önemli bir kültürel olgu olarak savunulmuştur.
5 Ekim 1961 tarihinde Richard Dorson Amerikan senatosundan Senatör Morse’a
yazdığı rapor niteliğindeki mektupta folklor araştırmalarının ve çalışmalarının ulusal
savunma eğitimindeki önemini ve bu alanın Amerika’da ihmal edildiğini, Sovyetler
Birliği başta olmak üzere çeşitli ülkelerle ilişkilendirerek kısaca şöyle açıklamıştır:
“Son zamanlarda folklor çalışmalarını eleştirenler, onun komünistlerin elinde
doğrudan oynadığı önemli rolün cahilliği içerisindedir. Folklor, Sovyetler Birliğinin
en güçlü propaganda silahlarından biri haline gelmiştir. Naziler(as It was of Third
Reich), kan, gelenek ve mitoloji ile birleştirdikleri hakim olma teorilerini geliştirmek
için folkloru kullanmıştır. Sovyetler, sınıf çatışması temalarını ilerletmekte folkloru
kullanmıştır. Komünistler; 1936’ta folklorun olanaklarını keşfettiklerinde, bilim
adamlarına, folkloru üst sınıfları alt sınıflardan ayıklama ürünü olarak gördükleri
teorilerini değiştirip, yeni teori olarak folklorun yaratıcılarının çalışan insanlar
olduğunu duyurmalarını emretmiştir. Sovyet bilim adamları, sürekli olarak parti
çizgisini takip etmiş ve burjuva folkloristlerinin gerici teorisini kınamıştır. Sovyet
hükümeti, kolhoz çalışanlarını kahramanlık şarkıları ve efsane yazmaları konusunda
cesaretlendirmiş, onlara ödül verilmesini emretmiş ve Sovyet yazarları için
düzenlenen ulusal bir kongrede onları onurlandırmıştır.
Neticede komünist çizginin gereklerini yerine getirmiştir. Sovyetler, folklordaki
gayretlerini hiç gizlememişlerdir. Folklorun çok önemli sanatsal bir güç olduğu,
komünizmin propagandasının yapılmasında, Sovyet Sosyalist kültüründe büyük bir
yer işgal ettiği Y.M Sokolov tarafından “Rus Folkloru” adlı kitapta yazılmıştır. Sözlü
şiir Rusya tarihinin hiçbir döneminde, Sovyet döneminde olduğu kadar güçlü ve
yoğun olarak sosyal amaçlara hizmet etmemiştir. Sovyet folkloristler, folklorun
propagandadaki öneminin açığa çıkartılmasına yardım etmiştir. Böylelikle, Sovyet
Folkloristler sosyal hayatın unsurları ile folkloru, büyük bir gayretle birbirine
bağlamışlardır.
Ocak 1961, Sovyet Edebiyatı Dergisinde, insanların heterojen yapısında Sovyet
amaçlarının sağlamlaştırılmasını sağlamak ve gelecekteki folklor araştırmaları için
planlar V. E Gusev tarafından ayrıntılarıyla açıklanmıştır. (“USSR’de Folklor
Araştırmaları” cilt. II, s. 51-58) Gusev, USSR Bilimler Akademisi’nin Rus Edebiyatı
Enstitüsü tarafından “Folklorun genel Marksist tarihini geliştirmek” için yapılan
planlama çalışmasını kaynak olarak gösterir.
Demokratik sistem ile totaliter sistem arasındaki ihtilaf, tabii olarak bir fikir
ihtilafıdır. Kendi nüfuslarının fikir kanallarına ve bunları kontrol etmeye giriştikleri
için, diğer ülkeler, faşist ve komünist devletler folkloru en etkili propaganda aracı
olarak keşfetmişlerdir. 23 Nisan 1961’de Peggy Durdin New York Times
Magazine’de yayımladığı bir makalede, Laos’daki durumu, halk geleneklerinin
yardımıyla komünistlerin sızma tekniğini açığa çıkarmıştır. Komünist ajanlar, sade
bir şekilde halka saygı göstererek, onların yerel lehçelerini konuşarak, onlara
komünist balatları söyleyerek (onlar müziği sevdikleri için), dış dünya hikâyeleri ile
onların ilgisini çekerek yaklaşmışlardır. (s. 72) (Ajanlar halkın arasına bu şekilde
sızmışlardır). Kuzey Vietnam sınırları karşısındaki Komünist devrimciler (Vietminh:
Vietnam’daki Komünist devriminin adı) birçok Laosluya askeri eğitim vererek,
Komünist halk şarkıları, balatları söyleyerek ve parlak sözlerle vaatlerde bulunarak
şehirde yaşayanlara karşı onların kızgınlıklarını harekete geçirmek için her metodu
kullanmışlar ve onları komünist yapmaya çalışmışlardır (s. 110).
Geleneksel masalları ve şarkıları yeniden yazarak, folklordan propaganda amaçlı
yararlanmak komünistlerin kullandığı diğer bir yoldur. Bir haber ajansı 21 Eylül
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1961’de Vienna’dan, Komünist Bulgar Yazarları Derneğinin (yayın) organı “Edebiyat
Önü (kıyısı)”’ndan alıntı bir haber göndermiştir. Habere göre: “ Çocuk kitaplarındaki
peri masalları tamamıyla tatmin edici değildir. Yeni komünist durumu dikte eden
yeni kahramanlar yaratmalıyız.” denilmiştir.
Sovyetlere bağımlı ülkeler, komünizmi güçlendirmek için folklordan yararlanan
Sovyet folkloristlerinin stratejilerini hızlı bir şekilde taklit etmişlerdir. Macar
folkloristlerinin önemli isimlerinden Gyula Ortutay tarafından “Kurtuluşu Takip
Eden Periyotta ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında Macaristan’daki Folklor Bilimi
(Acta Etnografi, 1955, ss. 6-89)” adıyla yazılan ayrıntılı bir makalede bu gelişmeler
bildirilmiştir. Ortutay, Macar Folklorunun yeni dalını oluşturan ve İşçi sınıfının
problemlerini araştıran Macaristan Folklor çalışmalarında, Marksisim-Leninizimin
etkisinin yükseltildiğine değinmiştir.
Komünist ülkeler, halk geleneklerinin tabiatının farkında olduğundan Amerika
üzerinde büyük bir avantajı elinde tutmaktaydı. Demokrasi tabi olarak folkloru
propaganda amaçlı kullanmamıştır ama bilgi ve olayları daha iyi kavrayabilmek için
folklora başvurmuştur. XIX. yüzyılda, İngiliz yönetici ve misyonerler folklor
bilgisinin değerini, folklorla uğraşan ve folklorun en iyi koleksiyonunun çoğunu
üretenleri anlamaya çalıştıklarında tamamıyla fark etmişlerdir. Yeni Zelanda valisi
Sir George Grey, Maori geleneklerinin ilk koleksiyonunu yapmıştır. Bir çalışma alanı
ya da bilgi sahası değil, değerler, inançlar, gelenekler ve töreler gibi folklor unsurları
ile insanların kalbine doğrudan ulaşırlar. Eski tarih, ekonomi, hükümet disiplinleri,
milyonlarca anonim deyim ve geleneksel fikirlere ödenek ayırmamıştır. Eğitimli
folkloristler, demokratik rejimlerde işçi sendikası içinde ve Demir perde arkasında,
komünistlerce folklorun istismarına maruz bırakılmışlardır.
Maalesef Amerika’da folklor çalışmaları amatörler, şarlatanlar, komedyenler
tarafından kirletilmeye başlanmıştır. Ülkemizde sahte folklor (fakelore) yaklaşımları
ve profesyonel folklor çalışmaları arasındaki farkı, 1950 yılında American
Mercury’da bir makalede fakelore (sahte bilim) kelimesini kullanarak yayımladım...”
(Dorson, 1962, ss. 160-164), (Temur, 2011).

Burada özeti verilen Dorson’un mektubu folklor çalışmalarının Amerika’da da ciddi
bir şekilde ele alınmasına yöneliktir. Dorson mektubunda 20. yüzyılda önemli
toplumsal değişimler yaşayan ülkelerde folklorun üstlendiği önemli sosyal işlevlere
vurgular yapmıştır.
Stalin döneminde, Gorki önderliğinde 15 Aralık 1933 tarihinde Moskova’da Sovyet
Şuralar Birliği toplanmış ve bu toplantıda birliğe bağlı bütün cumhuriyetlerde hızlı bir
şekilde Şura Edebiyatı Düzenleme Komiteleri oluşturulmasına ve kurulan Şura
Yazarlar Birliği’ne üye kabul edilmeye başlanmasına karar verilmiştir. Komünist
rejimin edebiyat ile ilgili izlediği kültür politikalarının daha net ortaya konulabilmesi
için Şura Yazarlar Birliği’nin Tüzüğü’ SSCB Yazarlar Birliği Düzenleme Komitesinin
başkanlık divanı, düzenleme komitesinin üçüncü toplantısında temel olarak kabul
edilen ve 25 Eylül 1934 tarihinde toplanacak olan, Şura Yazarlar Kurultayı’nda son
defa kabul edilmesine ilişkin olan “Şura Yazarlar Birliği’nin Tüzüğünü”(Şedeyev, 1934,
ss. 21-24) onaylamıştır (Temur, 2011).
1917 yılında gerçekleşen Bolşevik devriminden sonra bütün Sovyetler Birliği’ni
oluşturan halkların meydana getirdikleri edebiyata genel olarak Sovyet Edebiyatı adı
verilmiş ve bu edebiyatın temel ilkeleri 1934 yılında yapılan Yazarlar Kurultayında
ortaya konmuştur. Maksim Gorki sunduğu bildiride masalların, efsanelerin, mitlerin
tarihteki emekçi toplumların emeklerini dile getirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca
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kapitalizmin şekillendirdiği dünyada kentli – işçi veya burjuva – emekçi gibi sınıflar
oluşturduğunu ve burjuvanın emekçi sınıfı nasıl ezdiğini açıklamaya çalışan Gorki,
emekçi halkın tarihini öğrenmek için sözlü halk yaratıcılığını öğrenmek gerektiğine
dikkatleri çekerek “Çok eski zamanlardan beri folklor yorulmadan kendine has özelliğiyle
tarihe yoldaşlık etmiştir.” (Gorki, 2007, s. 243) demiştir. Folklordan “emekçi halkın sözlü
yaratıcılığı” şeklinde bahseden Gorki’ye göre folklor kolektivizmin bir ürünüdür
(Gorki, 2007, s. 227). Gorki bildirisinde folklorun yarattığı kahraman tiplerden de
bahsetmiştir:
“Ben sizin dikkatinizi, en önemli ve çarpıcı her yönden en mükemmel kahraman
tiplerinin, halkbilimi (folklor) yani emekçi halkın sözlü yaratıcılığı tarafından
yaratıldığı gerçeğine çekmek isterim. Herkül, Prometheus, Mikula Selyaninovic3,
Svyatogor4, Doktor Faust5, Akıllı Vasilisa6, Alaycı ve şanslı Saftoloz Ivan 7 ve son
olarak –doktoru, keşişi, polisi, şeytanı ve hatta ölümü yenen Petruşka8… Bütün bu
canlıların gelişmesinde, duygu ve düşünce uyum içerisindedir. Bu uyum, yalnız
yaratıcının, varlık yaratma çalışmasına, hayatı yenileştirmek uğrundaki
mücadelesine katılmakla mümkündür.” (Gorki, 2007, s. 235)
“Ülkemizde patates ekiminin arttırılması için çalışmalar başlatıldığında, patatesin,
şeytanla ahlaksız bir kız arasındaki ilişkiden meydana geldiği hakkında bir sürü
efsaneler ve masallar doğmuştur. Bu, kilise düşüncelerinin ahmaklığı ile gelenek
haline getirilmiş bir barbarlığın eski ve değişik biçiminden başka bir şey değildi ki:
güya “İsa ve azizler patates yemezdi”. Fakat bugün aynı folklor, Vladimir Lenin’i
Prometheus ile eski çağların efsane kahramanının seviyesine yükseltmiştir.” (Gorki,
2007, s. 243).

Bu kurultayda Sovyet edebiyatının özünü Sosyalist Realizm (Toplumcu Gerçekçilik)
anlayışının oluşturduğu kabul ve dikte edilmiştir. Fakat bu durum edebiyatın ihtiyaç
duyduğu estetik ifade ve endişeleri geri planda bırakmıştır. Sosyalist Realizm
doğrudan siyasal işlevle görevlendirilmiş yazarın eserini oluştururken uyması
Rus folklorunun köylü kahramanıdır. Mikula Selianinovich ünlü Rus destanı Byliny ve çeşitli
halk hikâyelerinde güçlü ve yakışıklı bir çiftçi kahramanı olarak ortaya çıkar. Mikula, zirai
üretimi
ve
Rusların
toprak
üzerindeki
hakimiyetini
sembolize
eder.
(www.pantheon.org/articles/m/mikula.html)
4 Rus mitolojisinin ve folklorunun savaşçı kahramanlarındandır. Bir dev olan Svyatogor atıyla
beraber Holy dağlarında yaşar.
(www.pantheon.org/articles/s/svyatogor.html)
5 Cristopher Marlowe’nin yazdığı İngiliz dramı. 1604’te yayımlanır. Genç, epikürosçu, tutkulu bir
ütopyacı olan Faust, Truvalı Helene’nin simgelediği güzellik inanışından hıristiyan
umutsuzluğuna geçer. Prometheusçu bir dram ya da bir tanrıtanımazlık trajedisi olan Faust,
komik bir kontrapuntoyla süslenmiştir. (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 8. cilt, Faust
maddesi)
6 Rus masalı. Yaratıcılık ve cesaretin heyecan verici bir örneği olan bu masalda kahraman,
güzelliğinden ziyade zekiliği ve yetenekliliğiyle ön plana çıkarılan bir kadındır. Çoğu peri
masalında kadınların pasif rolü, bir erkek tarafından kurtarılmayı beklemesi gibi özellikler
göstermesine rağmen bu masalda tam tersi bir kadın profili çizilmiştir.
(www.slais.ubc.ca/PEOPLE/students/resumes/K_Foley/kfoleyPortfolio/Projects%5CReading%
20Log%20Final.htm)
7 Rus masalı. Saf bir çocuk olan İvan’ın başına gelen gülünç olayların anlatıldığı bir masaldır.
(www.activated-storytellers.com/ folktales/simple_ivan.html)
8 Kamış ve talaş torbasından yapılmış bir kuklanın anlatıldığı bir rus masalıdır. İtalyanların
Pinokyo’suna benzer, Petruşka sevme hissine de sahiptir. (en.wikipedia.org/wiki/Petrushka)
3
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gereken ilkeleri de belirlemiştir.9 Bu ilkeyle yazılmış eserlerde siyahla – beyazın savaşı
yoktur, her şey beyazdır, olumludur. Gorki bu çerçevede, folklora kötümserlik
duygusunun tamamıyla yabancı olduğu düşüncesini savunmuştur. Bu edebiyatın
temel konuları şunlardır:
1. Eski değerlere yergi, bilimi öne çıkarma
2. Dine ve geleneklere karşı çıkış ve yeni sistemin değerlerine övgü
3. Sistemin yönetici ve kurucularını övme
4. Kolhoz ve sovhoz yaşamına teşvik
5. Kadınları iş ve sosyal hayata katılım konusunda aktif olmaya davet
6. Proletarya ve burjuva, zengin ve yoksul çatışmalarını işleyerek işçi ve köylü
sınıfını ön plana çıkarma gayretleri
Sanat alanında rejimin ideolojisine paralel olarak ortaya konulan bu ilkeler doğal
olarak folklor ürünlerini de etkilemiştir. Çünkü Sovyet anlayışına göre folklor, emekçi
kitlenin önemli bir sanatsal faaliyeti ve edebiyatın kaynağı olarak algılanmaktatır. Bu
çerçevede Sovyetler Birliği döneminde kültür politikalarının bir uzantısı olarak folklor
politikaları farklı dönemlerde çok yönlü olarak yürütülmüştür. Stalin dönemine kadar
folklor araştırmalarına rejim tarafından çok fazla müdahalede bulunulmamıştır. Bu
döneme kadar çalışmalar derleme ağırlıklı olmuştur. Ancak Stalin döneminde
özellikle de otuzlu yılların başından itibaren folklor araştırmalarında rejimin
doğrudan müdahalesi açıkça görülmektedir. Bu müdahaleler iki yönde olmuştur.
Birincisi rejimin ideolojisine uygunluk göstermeyen ürünler ya sansüre uğrayarak
arşivlerin tozlu raflarına mahkûm edilmiş ya da ekleme veya çıkarmalarla rejimin
ideolojisine uygun hale getirilmiştir. İkinci ise folklor ürünleri ile ilgili çalışmalara
yapılan müdahalelerdir (Temur, 2011).
Sovyetler Birliği dönemi folklor ile ilgili çalışmalar ve bu alandaki teorik tartışmalar
hükümetin resmi emriyle, Marksist ideoloji ve bu ideolojiye has toplum ve kültürün
evrimi düşüncesi rehberliğinde yürütülmüştür. Viktor Gusev, folklorun uyarlanma,
yeniden üretilme ve dönüşüm süreci gibi yönlerinin olduğunu vurgulayarak şu
düşünceleri dile getirmiştir:
“Folklor, tinsel kültürün, toplumun ilerici gelişimi sırasında hayatta kalan
muhafazakar bir öğesi olarak değil, eski dönemlerin kalıntılarının yeniliklerle
birarada yer aldığı dinamik bir yapı olarak düşünülmelidir. Halkın yeni gündelik
yaşam koşullarının etkisiyle... kalıntılar çağdaş yaşama uyum sağlayarak yeni
anlamlar kazanırlar. Folklor, bu bağımsız olarak gelişebilme yönü sebebiyle, sınıflı
toplum kültürünün muhafazakar ya da yabancı bir öğesi değil, bu kültürün ilerici
gelişimine uyum sağlayan ve bu sürece katkıda bulunması için üzerinde çalışılan bir
alandır.” (Smidhchens, 2000, s. 83).

Bu dönemdeki sözlü gelenek ürünleri devrime ait düşünceyle takviye edilip
emekçileri mücadeleye davet ederek onları heyecanlandıran güçlü bir propaganda
unsuru haline getirilmiştir. Bu açıdan ele alındığında Kırgızların Sovyet dönemi sözlü
gelenek ürünleri birliğe bağlı diğer halkların folkloruyla aynı düşünceleri dile
getirmiştir. Kırgızların sözlü türdeki eserleri biçim açısından özelliklerini korumuştur
(Kabirov, 1947, s. 5). Sovyet dönemindeki halk şiirleri Kırgızların geçmişteki sözlü

9

Bk. Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, İstanbul, Everest Yay., 2003.
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geleneğe ait ürünlerinin örnekleriyle yaratılmıştır. Toplumun değişimine bakarak
günlük hayata giren yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır (Temur, 2011) .
Maksim Gorki’nin Sovyet edebiyatının nasıl olması gerektiği konusunda sunduğu
bildiridir. Gorki, 1934 yılında Birinci Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi‟nde yaptığı
konuşmada toplumcu gerçekçi sanatçıların folklordan yararlanması gerektiğine şu
cümlelerle dikkat çekmiştir: “Tekrar ediyorum: sanatın başlangıcı folklorda. Folklorunuzu
derleyin, onunla öğrenin, onu işleyin. Folklor sizlere de biz şair ve yazarlara da çok malzeme
sağlar. Geçmişimizi ne kadar iyi bilirsek şu anın büyük anlamını o kadar derin ve mutlu bir
şekilde kavrarız.” Toplumcu gerçekçilik yazın akımını formülleştiren Maksim Gorki,
1934 yılında Birinci Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi‟nde yaptığı konuşmada,
toplumcu gerçekçi yazarlara folklordan yararlanmalarını önermiştir (Temur, 2011).
Gorki, emekçi halkın sözlü folklor ürünlerinin halk tarafından oluşturulduğunu ifade
etmiştir. Eserlerdeki ifadelerin güzelliği, olayların ilginçliği, kahramanların
özgünlüğü, dinleyicileri güçlü bir şekilde etkilemesi açısından folklorik ürünler dünya
edebiyatın temeli, kaynağı olarak gösterilmiştir (Miller, 1980, s. 55). Gorki, Sovyet
Yazarlar Birliğinin toplantısında sonuç olarak söylediği sözde:
“Sözlü folklor ürünleri derlenmeli, araştırılmalı ve halktan öğrenilmelidir. Süleyman gibi şiir
hazinesini yaratan becerikli insanlar himaye edilmelidir. Söz sanatı folklordan başlar, herkes
kendi sözlü folklor ürünlerini derlemeli, onu öğrenmeli, tekrar işlemelidir. Bu sizlere ve bizlere
birliğin bütün yazar ve şairlerine birçok materyal vermektedir.” demiştir (Miller, 1980, s. 52).
Böylece Gorki yazarlar birliğinin toplantısında düzenlediği raporda birliğe bağlı
cumhuriyetlerde folklor ürünlerini derlemenin, araştırmanın programını geniş bir
şekilde belirleyen, yön veren, rehberlerden biri olmuştur.
Sonuç
Self determinasyon, yerelleştirme, yakınlaştırma, kaynaştırma, modernizasyon, merkeziyetçilik
gibi temel kavramlar etrafında beliren ve Çarlık Rusyası döneminden itibaren
yürütülen milliyetler politikası çerçevesinde beliren kültür politikaları Sovyet
Modernizasyonu ve Sovyet Kimliğini oluşturmak ve yaygınlaştırmak için etkili araçlar
ortaya koymuştur. Dil, folklor ve edebiyat çalışmaları bu amaç için önem taşıyan
faaliyetlerin başında gelmiştir. Bu çerçevede öncelikle, yeni Sovyet toplumu ve kimliği
için tehlike arz eden idaresi altındaki etnisite ve din merkezli üst kimlikleri
merkeziyetçi yapının belirlediği sosyal norm ve yaptırımlarla alt kimlikler yaratarak
etkisiz hâle getirmek olmuştur. Bir sonraki adım ise yeni toplumsal zihnî yapıyı hızla
yaygınlaştıracak ve temellendirecek araçlar bulmaktır. Birliğe bağlı bütün topluluklar
Sovyet Edebiyatı, Sovyet Kültürü, Sovyet İnsanı gibi bir üst kimliği temsil eden model
yapıda aynı esaslar ve değerler içerisinde merkeziyetçilik esasında birleştirilmeye
çalışılarak söz konusu kültür stratejileri yürütülmüştür. Model merkezdir ve bu kimlik
modeli merkezden periferiye doğru gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda folklor alanına
ilişkin çalışmalar şu başlıklarla ele alınabilir:
a.
b.
c.
ç.
d.

Derleme
Propaganda İçin Yapay Folklor Üretimi (Fakelore, Pseudofolklore)
Folklor Ürünleri Üzerinden Mikro Kimlikler Tanımlama
Derlenen Ürünlerden Bolşevik İdeolojisine Aykırı Unsurları Ayıklama
Geleneksel Folklor Ürünlerinde Bolşevik İdeolojiyle Uyuşan Kısmını
Yaygınlaştırma
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e. Folklor Ürünlerinin İcracılarını Propaganda için Destekleme ve Teşvik
Çalışmaları
Yeni zihnî yapının kültürel kodları ise linguafranca olarak kabul edilen Rusçanın
egemenliği altında yeni bir Sovyet edebiyatı ve bu edebiyatın temel referansı olan
folklor ürünleri tarafından yapılandırılacaktır. Artık folklor ürünlerinin özünü
oluşturan icra ve söz yerini Walter J. Ong’un ikincil sözlü kültür araçlarına bırakmıştır.
İcracılar şehir merkezlerine davet edilerek Sovyet hayatının ve modernizasyonunun
ihtişamlı şiirlerini (poema) icra ederek bu ihtişamlı yapının kahramanlarını eserlerinde
dile getirmektedir.
Kolektif bilinç ve bellek tamamen Sovyet değerleri tarafından yeniden şekillendirilir.
Ancak periferide geleneksel folklor ürünleri bir nehrin zayıf kolları şeklinde kendi
kültürel havzasında cılız bir şekilde akmaya devam eder. 1950’li yılların sonuna doğru
gelindiğinde ise hedeflenen Sovyet toplumsal zihnî yapısı kısmen de olsa hedefine
ulaşır. Aslında gerek Çarlık Rusyası gerekse de Sovyet Rusyası döneminde milliyetler
politikası çerçevesinde yürütülen folklor ürünlerini derleme faaliyetleri, hangi amaca
müteallik yapılırsa yapılsın günümüz Türkoloji çalışmaları için zengin bir envanter
oluşturmuştur.
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SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE II. DÜNYA SAVAŞINA KADARKİ
DÖNEM ÇUVAŞ FOLKLOR ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
B ÜL EN T BA YRA M *

1. Giriş
Orta İdil bölgesinin Türk boylarından olan Çuvaşlar dilleri, dinleri, tarihleri, kültürleri
ile sosyal bilimlerin çoğu alanında bilim adamlarının ilgisini çekmektedir. Genel Türk
kitlesinden ayrılan özelliklerini büyük ölçüde günümüze kadar taşıyan Çuvaşların
Rus hâkimiyeti öncesine ait tarihleri, kültürleri, dilleri, dinî inanışları üzerine kesin
bilgiler içeren kaynakları günümüze kadar ulaşmamıştır. Rus hâkimiyeti öncesi
Çuvaşlar ile ilgili kaynakların tamamı tartışmalı, sadece Çuvaşlarla
ilişkilendirilemeyecek kaynaklardır. Çuvaşların, Ana Türk kitlesinden ayrılışları
Türkçenin yazılı belgelerinden çok daha eskiye gittiği için söz konusu kaynaklar,
Çuvaş tarihinin eski dönemlerini adeta yeniden kurgulamaya dönük çabaların neticesi
olarak sahiplenilmeye çalışılan kaynaklar olarak karşımıza çıkar. Çünkü 16. yüzyıl
öncesindeki Çuvaşlarla ilişkilendirilen kaynakların hiçbirisinde Çuvaşlar
günümüzdeki etnik adlandırmalarla karşımıza çıkmaz. Ancak 16. yüzyılda Rusların
doğuya güçlü bir şekilde gelmeye başlamaları ile birlikte bölgedeki halklarla ilgili
Rusça kayıtlardan daha açık bilgiler elde edilmeye başlanır. Dolayısıyla günümüzde
Çuvaş folkloru ile ilişkili belgelerin de bu dönemden sonra ortaya çıktığını
söyleyebiliriz. Bu daha önceki dönemlere ait bilgilerin Çuvaşlarla ilgili olmadığı
anlamına gelmemektedir. Orta İdil bölgesi ile ilgili bilgi veren seyahatname, yıllık,
tarih kitaplarında günümüz Çuvaş folkloru metinleri ile paralel özelliklere sahip
kayıtlar bulunmaktadır. Ancak Çuvaş folkloruna ilişkin ilk net kayıtların da Rus
hâkimiyeti döneminde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Söz konusu dönemden
başlayarak günümüze kadar Çuvaş folklor araştırmaları artık zengin bir külliyatı bir
araya getirmiştir. Bu çalışmaları bölgedeki siyasî gelişmeler ve değişmelerle ilişkili
olarak belirli devrelere ayırmak mümkündür. Çünkü dönemin siyasî şartlarını dikkate
alarak yapılan bir sınıflandırma aynı zamanda folklor araştırmalarının genel
yaklaşımları konusunda da bizlere bilgiler sunmaktadır. Geçiş dönemlerindeki özel
durumlar dikkate alındığında dönemleri birbirinden keskin çizgilerle ayırmak tam
anlamıyla mümkün değilse de 16. yüzyıldan günümüze yapılan çalışmaları; 1. Çarlık
Rusyası dönemi folklor araştırmaları, 2. Sovyetler Birliği dönemi folklor araştırmaları,
3. Rusya Federasyonu dönemi folklor araştırmaları olarak üç ana bölüme ayırabiliriz.
*
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Çarlık Rusyası dönemi folklor araştırmaları aslında doğrudan folklor metinlerini
derlemek ve incelemek fikrinden öte Rusya’nın bölgedeki inorodets (yabancı)’ler
arasında yürütülen özellikle misyoner çalışmaları neticesinde elde edilen metinlerin
farklı kaynaklarda kayda geçirilmesiyle ilişkilidir. Misyonerlik çalışmalarının
tıkandığı andan itibaren Rus-Hristiyan olmayan yabancı halkları daha yakından
tanıma ihtiyacı onların gelenekleri, görenekleri, inançları, halk edebiyatları üzerine
birçok malzemenin derlenip kaydedilmesini sağlamıştır. Burada amacın sadece folklor
çalışması yapmak olmadığını, aynı zamanda bu dönem içerisinde oldukça zengin,
özellikle de geleneksel Çuvaş dinî inançlarına yönelik malzemenin derlenip kayda
geçirildiğini görmekteyiz. Bu dönem folklor araştırmaları tarihî kaynaklar, günlükler,
seyahatnameler, misyoner kaynakları, resmî raporlar, mektuplar gibi oldukça farklı
belgelerde karşımıza çıkmaktadır. Ancak bildirimizin konusu bu dönemi
kapsamamaktadır. Bu dönemin bizi ilgilendiren tarafı Çarlık Rusyasının son dönem
araştırmacılarının aynı zamanda Sovyet döneminin de ilk dönem araştırmacıları
olmasıdır.
2. Sovyet Döneminde Folklor Derlemeleri ve İncelemeleri
Çarlık Rusyası döneminde Çuvaş folkloru konusunda bilgi veren kaynakların çok
büyük bir bölümünü Çuvaş olmayanlar kaleme almıştır. Çünkü bu dönemde
neredeyse 19. yüzyılın sonlarına gelene kadar bu tür eserler verecek Çuvaş aydını
henüz yetişmemiştir. Bu tür eserler verecek kişilerin önemli bir bölümü 19. yüzyıl
sonuna doğru dönemin misyonerlik merkezli dinî okullar ya da Simbir şehrinde İvan
Yakovlev tarafından kurulan Simbir Çuvaş (Öğretmen) Okulu’nda yetişmiştir.
Buralardan yetişenler ise Çarlık Rusyasının son dönemlerine rastlamış ve ilerleyen
bölümlerde göreceğimiz gibi Sovyetler Birliği’nin ilk dönemi bu kişilerin eserlerinin
önemli bir bölümünü ürettikleri dönem olmuştur.
Sovyetler Birliği döneminin ilk yıllarında folklor çalışmalarında ciddi bir dönüşümün
yaşandığını söylemek zordur. Öncelikle yukarıda belirtildiği üzere yeni dönemin ilk
araştırmacılarının doğal olarak Çarlık Rusyası döneminin araştırmacıları olduğunun
altını çizmeliyiz. Yeni sistemin ideolojisi doğrultusunda araştırmacılar daha sonraları
yetişecektir ki bu durum çalışmaların yönelişine ve incelenmelerine doğrudan etki
edecektir.
Bu bakımdan çalışmaları yeni bir sürece sokacak olan en önemli değişimin 1920
yılında Çuvaşskaya Avtonomnaya Oblast’ (ЧАО-Çuvaş Otonom Bölgesi)’ın
kurulmasıdır. Çuvaşlar bu otonom bölgenin teşekkülü ile birlikte kaynaklardan takip
edilebilir dönem içerisinde günümüzdeki etnik adlandırmalarını taşıyan ilk
özerkliklerine kavuşmuşlardır. Otonom bölgenin idarî sınırlarının son şeklini alışı
1925 yılına kadar devam etmiştir. Otonom bölge 21 Aralık 1925 yılında Çuvaşskaya
Avtonomnaya Sovetskaya Sotsialistiçeskaya Respublika (ЧАССР – Çuvaş Otonom Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti)’ya dönüştürülür. Başkenti Çeboksarı olan bu özerk
cumhuriyet 1990 yılına kadar bu statüde varlığını sürdürmüştür. Sovyetler Birliğinin
dağılması ile birlikte geçiş döneminin ardından 13 Şubat 1992’den itibaren de
Çuvaşskaya Respublika (ЧР – Çuvaş Cumhuriyeti) kurulmuştur (Klementyev 2011a:
522-523; Klementyev 2011b: 525-527). Çuvaşların kendi adlarını taşıyan özerk bölgeye
kavuşmuş olmaları Çuvaşların dilleri, tarihleri ve kültürleri ile ilgili çalışmaları da
doğrudan etkilemiştir. Özerk cumhuriyetin tesisi çalışmaların daha organize ve
kurumsal bir şekilde yapılmasının önünü açmıştır.
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Kurumsallaşmanın ilk örneklerinden biri olarak bünyesinde sadece tarihçileri ve
etnografları değil folklorcuları da barındıran Çuvaş ülkesinin yerli araştırma
topluluğunun oluşturulmasını gösterebiliriz. Bu topluluğun oluşturulması ile birlikte
sistemli derleme çalışmalarının da önü açılmıştır. Düzenlenen bilimsel gezilerde
derlenen malzemelerin dönemin Çuvaş gazete ve dergilerinde yayımlanmış olması
Çuvaş folklor araştırmalarına yeni bir soluk getirmiştir. Bu çalışmalar Çuvaşlar
arasından daha fazla araştırmacının yetişmesi için de uygun bir zemin hazırlamıştır.
Sovyet döneminin başlangıç yıllarında folklor araştırmalarına önemli katkı yapan
isimler olarak N.İ. Aşmarin (1870-1933)1, N.V. Nikolskiy (1878-1961)2, G.İ. Komissarov
(1883-1969)3 isimleri öne çıkmaktadır. Onların Sovyet Devrimi öncesi yapmış olduğu
çalışmaların önemli bir bölümü ancak Sovyetler Birliği döneminde basılmıştır. Her üç
araştırmacının da Çuvaş dili, kültürü, folkloru üzerine yapmış olduğu çalışmalar
günümüze kadar kıymetini yitirmemiş halen temel kaynaklar arasında yer almaktadır.
N.İ. Aşmarin o dönemde Kazan’a bağlı olan Yetirne (Rusça Yadrin)’de 22.09.1870
tarihinde dünyaya gelir. Önce Kırmış köyünde ilköğrenimi daha sonra da
Nijninovgorod Gimnazyumu’nda orta öğrenimini tamamlayan Aşmarin,
yükseköğrenimini ise Moskova’da Lazarev Doğu Dilleri Enstitüsü’nde 1894 yılında
tamamlar. 1895-1919 yılları arasında N.İ. İlminskiy’in öğretmen yetiştiren Kreşin
(Vaftiz) Tatar Okulu’nda Tatarca dersler verir. 1901-1917’de Çuvaşça ve Tatarca çıkan
kitap-dergileri denetleyen sansür heyetinde yer alır. 1917 yılında Arkeoloji ve
Etnografya Enstitüsü’nde çalışmaya başlar ve burada Tatarca ve Çuvaşça dersler verir.
Bunun ardından 1920-1923’te Simbir’de Çuvaş okulunda da dersler verir. 1923-1926
yılları arasında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümünde çalışır. 1925
yılında doktor unvanını alan Aşmarin Bakü’den döndükten sonra 1931 yılında emekli
olana kadar Kazan’da Doğu Eğitim Üniversitesi’nde çalışır. 1929 yılında Sovyetler
Birliği Bilimler Akademisi üyeliğine seçilen Aşmarin 26.08.1933 yılında Kazan’da vefat
eder (Kalaşnikov-Kamalov 2011: 14; Dementsova-Matrosova 2006: 38).
N.İ. Aşmarin’in yayımlanması 1928-1950 yılları arasında olan 17 ciltlik Словаря
чувашского языка (Çuvaş Dilinin Sözlüğü) adlı sözlüğü sıradan bir sözlük olmanın
ötesinde tıpkı Kaşgarlı Mahmud’un Divânu Lugati’t-Türk’ü gibi bir ansiklopedi
niteliğindedir. Çuvaş folkloruna ilişkin bilgiler madde başlarının açıklanması için
sözlükte verilmiştir. Çuvaş folklorunun neredeyse bütün türlerine ilişkin örnekleri
sözlükten tespit etmek mümkündür. Çuvaşça günümüzde Rusya Federasyonu
sınırları içerisinde kalan Orta İdil bölgesinde yaşayan Çuvaş Türklerinin konuştuğu
Türkçedir. Türkiye Türkçesine en uzak lehçe olarak bilinmektedir. Dil özellikleri
bakımından diğer bütün Türk şivelerinden farklı özellikler taşıyor olması sebebiyle
incelenmeye başladığı günden bu yana Türkologların özel olarak ilgisini çekmektedir.
Çuvaşça çalışmaları özellikle Türk dili tarihi ve etimoloji çalışmaları için önemli bir
noktada bulunmaktadır.

N.İ. Aşmarin’in bazı makale ve yazılarının bir bölümü V.G. Rodionov tarafından derlenerek
2003 yılında Çeboksarı’da yayımlanmıştır (bk. Aşmarin 2003).
2 Nikolskiy’in çalışmaları Çuvaş Devlet İnsanî Bilimler Enstitüsü tarafından dört cilt olarak
yayımlanmıştır (bk. N.İ. Nikol’skiy 2004, 2007, 2008, 2009).
3 Komissarov’un çalışmaları ile ilgili üç derleme kitap yayımlanmıştır (bk. ÇİVDP 2003; İS 2014).
1
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N. İ. Aşmarin’in hazırlamış olduğu Çuvaşça sözlük Çĭvaş Sĭmaĭ sen ĭ neki-Slovar
Çuvaşskogo Yazıka Türk dili tarihinin en önemli eserlerinden birisidir. Aşmarin’in
yaklaşık 30 yıllık çalışması neticesinde bir araya getirdiği kelimeden oluşan 17 ciltlik
sözlük sadece hacmi ve kelime zenginliği bakımından değil kelimelerin açıklanması
için verilen örnekler bakımından da Çuvaş dili ve kültürü için gerçek bir hazine
konumundadır. Çalışma sadece kelime karşılıklarının verildiği sıradan bir sözlük
değildir. Türkçe sözlükler arasında onu Kaşgarlı Mahmud’un Divânu Lugati’t-Türk,
Edouard Pekarskiy’in Yakut Dili Sözlüğü ve Andreas Tietze’nin Tariĭi ve Etimolojik
Türkiye Türkçesi Lugati gibi farklı bir yerde konumlandırmak gerekmektedir.
Aşmarin 1920-1921 yıllarında Atıl Yurri (İdil Türküsü) adlı dergide Çuvaş masalları ve
türkülerini yayınlar. Bunun yanı sıra 1925 yılında da Çuvaş atasözü derlemesini
Ваттисем каланӑ сӑмахсем (Atasözleri) başlığıyla Rusça tercümeleriyle birlikte
yayımlar (Yumart 1993: 28).
Aşmarin’in Çuvaş folklor araştırmalarına yapmış olduğu katkı sadece yayınlarıyla
sınırlı değildir. Bu dönemde halk kültürü dersler de çeşitli eğitim kurumlarında
verilmeye başlanır. Bu çerçevede Aşmarin’in 1923 yılında Ulyanovsk Pratik Halk
Eğitimi Enstitüsü’nde Çuvaş folkloru dersleri verir. A.İ. Vasilyev tarafından
kaydedilen ve Aşmarin tarafından kontrol edilen bu ders notları (NA ÇNİİ, Bölüm IV,
Arşiv 67 muhafaza edilmekte olup 1982 yılında Vvedeniye v ĭurs Çuvaşskoy Naronoy
Slovesnosti (Çuvaş Halk Kültürü Derslerine Giriş) başlığı ile yayımlanmıştır (Aşmarin
1982). Bu ders notları Çuvaş halk kültürü konusunda genel bilgileri, geleneksel Çuvaş
dinî inançlarının temel özelliklerini, Tanrı inancını, iyi ve kötü ruhları ile çeşitli
törenleri ve bu törenlerde söylenen halk edebiyatı örneklerini içermektedir. Aşmarin’e
göre folklor halkın dilinden, tarihinden ve yaşadığı hayattan ayrı düşünülemez. Halk
şiiri onun bütün hayatıyla ilgilidir. Aşmarin’in dikkat çektiği bir başka konu da Çuvaş
kültürünün az bilinen eski sanatına ait gösterimlerinin diğer Türk halklarının kültürü
aracılığıyla ortaya çıkarılabileceği gerçeğidir (Aşmarin 1982).
Burada folklor araştırmalarında yavaş yavaş sosyalist tesirin de ortaya çıktığını
görmekteyiz. Araştırıcılar halkın imgesel söyleminin etnosun sınıfsal bakış açısından
kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Folklorun halkın hayatında var olan her şeyi
yansıtmadığının da altını çizerler. Bunun yanı sıra dilin halkı çevreleyen doğal ortam
ve doğuştan gelen özel niteliklere sahip olduğunu da belirtmişlerdir.
Aşmarin ile birlikte Çarlık Rusyası döneminde yetişmiş olan N.V. Nikolskiy’in 1921
yılında yayımlanan Tvorçestvo Çuvaş (Çuvaş Sanatı) adlı çalışması dönemin önemli
eserleri arasındadır. Nikolskiy bu çalışmasında masallar, efsaneler, atasözü ve
deyimleri ele almıştır. Nikolskiy bu eserlerin halkın manevî hayatında önemli
rollerinin olduğuna dikkat çekmektedir. Onların tarihi kökenleri, temel sanatsal
özellikleri Nikolskiy’in üzerinde durduğu başka konulardır. (Nikolskiy 1921; Yumart
1993: 29). Sovyet döneminde Çarlık döneminden farklı olarak eldeki metinlerin
değerlendirilmesine yönelik ilk analitik çalışmalardan birisi olarak da
değerlendirilebilir. Söz konusu çalışmasında masalların kökeni ile ilgili olarak
alıntılama teorisine de antropolojik okulunun görüşlerine de karşı çıkar. Öncelikle
bütün halkların masallarının incelenmesi gerektiği üzerinde durur. Efsaneleri ise
halkın sözlü tarihi olarak değerlendirmektedir. Nikolsiy’in bu çalışması daha sonra
genişletilerek 1960 yılında Yumaĭsem (Masallar) adı ile tekrar yayımlanmıştır
(Nikolskiy 1960).
780

ÇUVAŞ FOLKLOR ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Aşmarin’in ders notlarında olduğu gibi Nikolskiy’in de sınıflandırma çalışması Çuvaş
folklor araştırmaları için önemlidir. Nikolskiy de 1920 yılında Çuvaş sözlü kültürü
üzerine Kazan’da Vostoçnıy Pedagogiçeskiy İnstitut (Doğu Pedagoji Enstitüsü)’te dersler
vermiştir. Onun programı bütün folklor türlerini içermektedir (Yumart 1993: 29).
Dönemin folklor alanındaki diğer önemli ismi N.Y. Zolotov’dur. ĭratkiy Oçerk
Narodnoy Poezii Çuvaş (Çuvaş Halk Şiiri Üzerine Kısa Deneme) (1928) ve Materialı po
Çuvaşskomu Folkloru. Skazki (Çuvaş Folkloru Üzerine Malzemeler. Masallar) (1930) adlı
iki çalışması dikkat çekmektedir. Bu eserlerde çok sayıda Sovyet dönemi halk türküleri
de yayımlanmıştır. Zolotov çalışmasında halk edebiyatı eserlerinin derlenmesi ve
incelenmesi tarihini de ele almaktadır aynı zamanda Rus metinleriyle de
karşılaştırmalar yapmaktadır. Bu çalışmada da yavaş yavaş Sovyet etkisinin Sovyet
türkülerinin derlemeye girmesiyle etkisini hissettirmeye başladığını görmekteyiz.
Özellikle masalların kökeni toplumsal şekillenmenin gelişim tarihiyle açıklanmaya
çalışılmaktadır. Çünkü onun kökeninde toplumsal hayatın izleri bulunmaktadır
(Yumart 1993: 29).
1920-1930’lu yıllarda İvan Muçi, P. Petrov, N.R. Romanov, T.M. Akimova ve S.
Metsenatov zengin malzeme temelinde halk tiyatrosu, alametler, halk şarkılarının
tekniği ve formu, yirih4 ve iş türkülerinin ele alındığı makaleleri yayınlarlar.
1930 yılında Çuvaşlar sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaları doğrudan
ilgilendiren bir kuruma kavuşurlar. Bilim ve kültür sovyeti temelinde Sanayi ve
ekonomi, ziraat, orman işleri, kültür ve hayat, Marksist –Leninist eğitim sektörleriyle
birlikte Çuvaş bilim-araştırma enstitüsü kurulur. Enstitü Çuvaş ASSR’de yaşayan
halkların güncel kültürel ekonomik sorunları ile ilgili çalışmalar yapar; çeşitli
alanlarda bilimsel geziler düzenler, diyalektoloji, eğitim, geleneksel Çuvaş işlemeleri
vb. konularda çalışmalar yapar. Enstitü 1933 yılında Çuvaşskiy ĭompleksnıy Nauçnoİssledovatel’skiy İnstitut Promışlennosti (Çuvaş Kompleks Sanayi Bilimsel-Araştırma
Enstitüsü) ve Çuvaşskiy Nauçno-İssledovatel’skiy İnstitut (ЧНИИ - Çuvaş BilimAraştırma Enstitüsü) şeklinde 2 ayrı kurum olarak yeniden yapılandırılır. 1938 yılında
Çuvaşskiy Nauçno-İssledovatel’skiy İnstitut Yazıka, Literaturı i İstorii (ЧНИИ ЯЛИ –
Çuvaş Dil, Edebiyat, Tarih Bilim-Araştırma Enstitüsü) adını alır. 1941 yılının ağustos
ayından 1942 yılının kasım ayına kadar geçici olarak çalışmalarını durduran enstitü
1956 yılından itibaren Nauçno-İssledovatel’skiy İnstitut Yazıka, Literaturı, İstorii i
Ekonomiki pri Sovete Ministrov ÇASSR (НИИ ЯЛИЭ – Çuvaş Otonom Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Dil, Edebiyat, Tarih ve Ekonomi Bilim-Araştırma
Enstitüsü) adı ile çalışmalarına devam eder. Günümüzde Çuvaşskiy Gosudarstvennıy
İnstitut Gumanitarnıĭ Nauk (ЧГИГН – Çuvaş Devlet İnsani Bilimler Enstitüsü) adı ile
sosyal bilimlerin her alanında Çuvaşlarla ilgili çalışmalarına devam etmektedir
(Prohorova 2011: 573).
Bu dönemde yayınlanan bir metin Çuvaş folklor araştırmaları için oldukça önemlidir.
Çuvaş folklor araştırmaları tarihinde destan türü meselesi araştırmacıları günümüze
kadar meşgul eden en büyük problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çuvaşlar arasında tekâmül etmiş bir destanın sözlü kaynaklardan derlenememiş
olması sebebiyle destan türüyle ilişkilendirilebilecek metinlerin derlenmesi ve
yayımlanması konusunda özel bir hassasiyetin olduğu dikkat çeker. Bu konuda
4

Geleneksel Çuvaş inancında bir ruh.
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meselenin bir başka boyutu da derlenen malzemelerden yola çıkılarak bir Çuvaş
destanının yaratılıp yaratılamayacağı meselesidir. Bu konuda da Çuvaş şairlerinin
gayretlerini görmekteyiz. Aslında bu sorun aynı zamanda Çuvaş modern kimliğinin
inşası sürecinin de en önemli aşamalarından birisidir. Bildirinin başlangıç
kısımlarında da belirttiğimiz Çuvaş tarihinin aydınlatılamamış dönemleri adeta bu
eserlerle ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İşte bu sürecin ilk eseri de S. Elker tarafından
1927 yılında kaleme alınan Ulıp adlı manzumedir (bk. Bayram 2012). Bu eser millî
Çuvaş destanını yaratma konusunda kaleme alınmış ilk eserdir bu Çuvaş şairleri
arasında bir geleneğe dönüşmüştür. Son örnek ise Şuyın Hivetiri’nin Ulıp Destanı ile
zirveye ulaşmıştır5.
Bu dönemde Çuvaş folklor araştırmaları okul programlarına da girmiştir. Özellikle
folklor metinlerinin derlenmesi ve yayımlanması işine hız verilmiştir. Burada
Общество изучения Чувашского края (Çuvaş Bölgesi Araştırmaları Derneği)’nın
önemli katkıları olmuştur. 1927 yılında itibaren derlenen bütün malzemeler bu
derneğin arşivinde bulunmaktadır. 1930 yılından sonra ise arşiv ÇNİİ’nin bilimsel
arşivine taşınmış olup günümüzde de bu malzemeler söz konusu enstitünün arşivinde
bulunmaktadır (Yumart 1993: 30).
1927-1933 yılları arasında sosyal bilimlerin farklı alanlarından ekonomist, etnograf,
bestekâr, tarihçilerin de katılımıyla bilimsel derleme gezileri organize edilir. Bilimsel
derlemeler bu tarihten sonra ilk meyvelerini de yayınlarla vermeye başlar. 1934 yılında
V. E. Mitta tarafından hazırlanan Çastuşki (Maniler), 1937 yılında N.V. Şubossinin
hazırladığı Çuvaşskiye Skazki (Çuvaş Masalları), 1938’de İ. Tuktaş tarafından
hazırlanan Detskiye Skazki (Çocuk Masalları) yayımlanır (Yumart 1993: 30).
Bu dönemin temel eseri olarak 1941 yılında İ. S. Tuktaş tarafından hazırlanan Çuvaşskiy
Folklor (Çuvaş Folkloru) adlı eseri sayabiliriz. Bu eser düzenleme ve eklerle birlikte
1949 yılında tekrar yayımlanmıştır. Bu çalışma Çuvaş folklorunun bütün türlerinin
konu ve estetik planda araştırılmalarının sorunlarının bir arada ele alındığı ilk
çalışmadır denilebilir (Tuktaş 1941; Yumart 1993: 30).
II. Dünya Savaşı öncesinde ise Çuvaş yazarlarının savaş karşıtı söylemleri giderek
kuvvetlenmeye başlar. Bu konuda da verilen eserlerde halk ağzından derlenmiş savaş
karşıtı ve antifaşist duyguları dile getiren malzemelerin de kullanılmaya başlandığını
görmekteyiz. 1941-1945 yılları arasında çoğalan bu tür çalışmalar arasında 1941 yılında
G.İ. Krasnov’un hazırlanan Antifaşistkiy Folklor (Faşist Karşıtı Folklor) ve F.E. Uyar
tarafından hazırlanan Zaşçita Rodinı (Ülke Savunması) adlı eserler yayımlanmıştır. Bu
çalışmalarda vatan sevgisini aksettiren birçok masal, efsane, koşma, atasözü, deyim
yayımlanmıştır (Yumart 1993: 30).
Bu yıllarda halk kültürünün bazı modern edebiyat eserlerinde sıkça kullanılmaya
başlandığı da dikkat çekmektedir. Hikâyeciler Kaşkır Miguli (N.G. Volkov), A.
Antonov, Z. Kapitanov ve şarkıcılar A. Romanova, M. Vasilyeva, nesir yazarı İvan
5

Şuyın Hivetiri’nin Ulıp Destanı 1996 tarihinde yayımlanmıştır. Eser tarafımızdan Türkiye
Türkçesine de aktarılmış olup üzerinde inceleme çalışması da yapılmıştır. Kendisinden önceki
destan yazma çalışmalarının birikimden faydalandığı kadar Türk boylarının destan
geleneğinden hatta Finlerin Kalevala destanından olduğu kadar başka milletlerin
destanlarından faydalandığı da eserin şekil ve içerik özelliklerinden anlaşılmaktadır (ayrıntılı
bilgi için bk. Bayram 2012; Bayram 2013).

782

ÇUVAŞ FOLKLOR ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Muçi, halk şairi N.İ. Şelepi eserlerinde halk kültürü ürünlerini geniş bir şekilde
kullanmışlardır. Yine bu dönemde S. A. Şavlı Rus blinalarını Çuvaşçaya tercüme
etmiştir (Yumart 1993: 30-31).
3. Sonuç
Sovyetler Birliği’nin ilk dönemi olarak kabul edebileceğimiz 2. Dünya Savaşı’na
kadarki sürede gerçekleştirilen folklor çalışmalarını tek bir bildiride kapsamlı bir
şekilde ele almak elbette mümkün değildir. Burada söz konusu dönemin temel bakış
açısını ve eğilimleri tespit etmeye çalıştık. Sonuç olarak şunlara ulaştığımızı
söyleyebiliriz.
Rus hâkimiyetinin ilk dönemlerinde Rus yıllıkları ve çeşitli seyahatnamelerde Çuvaş
folkloru ile ilgili ulaşabildiğimiz bilgi ve belgeler misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde
çoğalmışsa da bu çalışmalar daha çok misyonerlik faaliyetlerinin daha etkili bir şekilde
yürütülebilmesine yönelik çalışmalardı. Sovyetler Birliği döneminde bu çalışmalar
daha kurumsal hale gelmiş ve doğrudan folklor metinleri derleme, yayımlama ve
inceleme çalışmaları başlamıştır. Kurumsal hale gelmeye başlayan çalışmalar
neticesinde bilimsel derleme gezileri ile sistemli derleme çalışmaları da
gerçekleştirilmiştir.
Çuvaş Sovyet Sosyalist Özerk Cumhuriyetinin kuruluşu ile kurumsal anlamda da
daha sistemli hale gelen çalışmaların muhtevası ile ilgili yenilikler ortaya çıkmaya
başlamıştır. Türkiye’de ideolojik oldukları gerekçesiyle zaman zaman acımasızca
eleştirilse de ülkemizde sadece Çuvaşların değil diğer Türk boylarının folkloru
üzerine yapılan çalışmalar da Sovyetler Birliği’nin bu ilk dönemlerinde temelleri atılan
folklor araştırmaları çerçevesinde derlenen metinler üzerine gerçekleştirilmiştir.
Çuvaş folkloru farklı alanlar üzerine yapılan çalışmaların malzemesi olması ötesinde
araştırmanın temel konusu olarak bilim sahasına girmeye başlar. Çuvaş folklorunun
farklı türlerini içeren ilk kapsamlı antolojiler bu dönemde yayımlanır. Dolayısıyla ilk
sınıflandırma denemelerinin de bu dönemde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Eğitim
kurumlarında okutulmak üzere ilk ders notları da bu dönemde hazırlanmıştır.
Çarlık döneminde misyonerlik faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi
için kullanıldığını belirttiğimiz folklor malzemeleri, yavaş yavaş yeni sistemin tesisi
için de kullanılmaya başlanmıştır. Derlenen ve daha önceden derlenmiş olan folklor
malzemelerinin tahlil denemeleri de bu dönemde başlamıştır. Sosyalist ideolojiye
yaklaşan tahlil denemeleri kadar 2. Dünya Savaşı’nın yaklaştığı dönemlerde
vatanperverlik, antifaşist propaganda ile Çuvaş folklor araştırmaları yeni bir döneme
girmiştir.
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SOVYET İDEOLOJİSİNİN ÇUVAŞ HALK
KÜLTÜRÜNE ETKİSİNE BİR ÖRNEK:
PROPAGANDA İÇERİKLİ ÇUVAŞ ATASÖZLERİ
S İNA N GÜZEL *

1. Giriş
1917 yılında Bolşevikler, Çar II. Nikola’nın tahttan çekilmesinin ardından kurulan
geçici hükümeti devirmiş, böylelikle Çarlık Rusyası topraklarında yeni bir siyasi
düzenin tesisini amaçlayan büyük bir toplumsal dönüşüm faaliyeti hayata
geçirilmiştir. 1921 tarihli kanlı Kronstadt ayaklanmasının bastırılmasından sonra
Bolşevikler iç siyasetteki yegâne rakipleri olan Menşevikleri yasadışı ilan etmiş, Sovyet
organlarının denetimi tamamen Lenin’in başını çektiği Bolşeviklerin kontrolüne
geçmiştir. Toplumun her alanını sovyetleştirme ideali bulunan Lenin, temelde
ekonomi ve eğitim alanlarında kayda değer sonuçlar almayı hedefliyordu. Bu süreçte,
Savaş Komünizmi uygulamasının çökmesi ile ortaya atılan Yeni Ekonomi Politikası
[Novaya Ekonomiçeskaya Politika] ve Leninist-Marksist tabanlı yeni eğitim sistemi ile
eski Çarlık toprakları üzerinde yaşayan geniş halk kitlelerini hedef alan yeni bir insan
modelinin inşasına da başlanılmıştır. Homo-sovieticus [Sovyet İnsanı] adı verilen bu
model, Sovyet düşüncesine ve değerlerine mükemmel şekilde adapte olmuş yeni bir
kimliği ifade etmekteydi. Bilhassa, 1920li yılların ardından, ilgili toplumsal dönüşümü
gerçekleştirmeyi amaçlayan Sovyet yöneticileri, son derece hızlı ilerletilen bir
programı uygulamaya koymuşlar başta eğitim olmak üzere basın, edebiyat gibi
alanlardaki faaliyetleri yeniden yapılandırma yoluna gitmişlerdir. Bu kapsamda atılan
en önemli adım ise dil hayatının bütün alanlarına Rusçanın aktif olarak sokulup
uygulanmasıydı. Bu düşünceyi hayata geçirmek amacıyla Sovyet Halklarının
Komiserliği ve Bütün Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi 13 Mart 1938’de
“Bölgelerin ve Özerk Cumhuriyetlerin Okullarında Rusçanın Mecburi Öğretimi” adlı
kararnameyi yürürlüğe koymuştur (bk. Alpatov, 2016, ss. 127-128). Böylelikle
Sovyetler Birliğinin birçok bölgesinde Rusça eğitim dili hâline gelmiş, bilhassa da
Başkurt, Çuvaş, Mari, Mordva gibi bölge okullarında eğitimin Ruslaştırılmasına hız
verilmiştir.
Sovyet insanı yaratma projesindeki diğer önemli adım ise yazın faaliyetlerinde yeni
içeriklerin oluşturulmasıydı. Lenin’in Komünist partisine bağlılık, halkına bağlılık,
sınıfına bağlılık, parti ülkülerine bağlılık, kendi sınıfına karşı insan severlik şeklindeki
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prensipleri (bk. Tagızade, 2006, s. 10), yazılı edebiyat ürünlerinin yayımlanması için
birer ön koşul durumundaydılar. Bağımsız ve tarafsız bir edebiyatın olamayacağı
düşüncesinin hâkim olduğu söz konusu prensipler ile bir bakıma sosyalist gerçekliğin
de tarifi yapılmaktaydı.
Lenin’in belirlediği prensipler doğrultusunda Komünist Parti yöneticileri özellikle
edebiyat faaliyetlerini sıkı bir denetim altına almış, onu toplumun politik zihniyetini
istenilen doğrultuda biçimlendiren bir araç olarak görmüşlerdir. Sosyalist
gerçekliğinin ölçütlerine göre şekillenen bu yeni yazın faaliyetinin Komünist Parti’nin
ideolojisini geniş halk kitlelerine başarıyla ulaştırması, folklor ürünlerinin de sosyal
bir fonksiyon üstlenebileceği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Böylelikle Rus
folkloristler ve folklor ürünlerinin icracıları tarafından yapay folklor ürünleri
üretilmeye başlanmış, Sovyetler Birliği topraklarında yaşayan diğer halkların da
nasibini aldığı bu gelişme neticesinde halk edebiyatının pek çok türünde ideolojik
metinler oluşturulmuştur.
2. Yapay Folklor: Folklorun Sovyetleştirilmesi
Sovyet ihtilalinin ilk yıllarında Sovyet idarecilerinin folklora karşı bakış açısı oldukça
sert olmuştur. Mevcut folklor ürünlerinin kapitalizmi destekleyen, burjuvaziye ait
değerleri ön plana çıkaran bir içeriğe sahip olduğu kanısında olan bazı kesimlerce
folklorun tamamen yok edilmesi gerektiği düşüncesi bile dile getirilmiştir. Buna karşın
Lenin’in folklor ürünlerine yönelik olumlu açıklamaları söz konusu keskin tutumu
yumuşatmış, bilhassa Stalin dönemimde folklor yeni Sovyet kimliğinin
gerçekleştirilmesinde bir araç olarak görülmüş (bk. Temur, 2001, ss. 16-18), folklor
fikirsel olarak resmî propaganda kampanyaları tarafından desteklenen şeyler
üretmeye başlamıştır (Dundes, 2007, ss. 85).
Folklorun ideolojik bir malzeme olarak kullanılmaya başlanması beraberinde folklor
metninin neye benzemesi gerektiği, onun sosyal önemi ve estetik değerinin ne olduğu
konularını da tartışılır hâle getirmiştir (Panchenko, 2007, s. 139). Buna göre
ezberlenmesi oldukça kolay olan folklor ürünlerine, yeni sistemin geniş halk
kitlelerince benimsenmesi noktasında işlevsel bir rol yüklenmiş, böylelikle folklor
büyük bir hızla yapaylaştırılmaya başlanmıştır (bk. Temur, 2001, s. 18).
Yapay folklor üretiminin hangi türlerde daha başarılı olacağı konusu da oldukça
önemsenmiştir. Sovyet ideolojisini halka taşımada halk masallarının şekil ve konu
itibariyle çok da uygun olmadığı düşünüldüğünden -her ne kadar Sovyet folklorunun
başarılı bir şekilde genişlemesine katkı sağlasalar da- sıklıkla sözlü ve yazılı folklorun
diğer şekillerine de müracaat edilmiştir (Panchenko, 2007, s. 141). Bilhassa Stalin’in
iktidar yıllarında, çalışmamızın konusunu da oluşturan yapay atasözleri gerek Çuvaş
gerekse diğer halkların rejime adaptasyonunda başvurulan söz konusu şekillerden biri
olmuştur.
3. Bir Propaganda Aracı Olarak [Çuvaş] Atasözleri
1920 yılında Çuvaş Otonom Bölgesinin kurulmasının ardından Çuvaş folkloruna
ilişkin çalışmalarda yeni bir döneme adım atılmıştır. Bu gelişmenin akabinde tarihçi,
etnograf ve folkloristleri bir araya getiren bir araştırma topluluğu hayata geçirilmiş,
böylelikle çok sayıda bilimsel araştırma gezisi düzenlenip sayısız folklor malzemesi
derlenmiştir. İlgili malzemenin bir kısmı anılan kuruluşun gayretleri ile Çuvaş gazete
ve dergilerinde düzenli olarak yayımlanırken, diğer bir kısmı da müstakil kitap olarak
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basılmıştır (bk. SSS, 1993, s. 29). Çuvaş Araştırmaları Merkezinde N. İ. Aşmarin’e ait
Vattisen Kalanĭ Sĭmahsem (1925) ve Slovar’ya Çuvaşskogo Yazıka (1928-1950) gibi bugün
dahi önemini koruyan birtakım bilimsel eserler basılmış olsa da temelde Sovyet
rejiminin propaganda faaliyetlerine hizmet eden çalışmalara imza atılmıştır.
Sovyetler Birliğinin diğer bölgelerine koşut biçimde, Çuvaşistan’da da folklor
aracılığıyla yürütülen propaganda faaliyetleri büyük ölçüde masallar, ağıtlar ve epik
anlatmalar ile gerçekleştirilmiştir. Önemli bir kısmı halk şarkıcısı ve anlatıcısı olmaya
zorlanan amatör veya profesyonel folklorculara ait olan bu dil ürünleri dışında gazete
ve dergilerde çok sayıda Çaştuki [kısa şarkılar] ile atasözünün de yayımlandığına tanık
oluyoruz (bk. Panchenko, 2007, s. 140). Bilhassa 2. Dünya Savaşı’nın habercisi olan
yıllarda ortaya çıkmaya başlayan, takip eden yıllarda ise sayıları hızla çoğalan bu
yapay atasözleri folklor çalışmaları için büyük bir karmaşaya da neden olmuştur. Bu
yapay söz birlikleri, “Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal
olmuş, öğüt verici nitelikte söz.” (GTS) şeklindeki basit atasözü tanımı ile
örtüşmemektedirler. Söz konusu yapay atasözlerinde halka mal olma değil halka mal
etme, öğüt verme değil propaganda vardır. Ayrıca bu tipteki atasözleri uzun deneme
ve gözlemlerin ürünü değillerdir. Dönemin siyasi olaylarına koşut biçimde hızla
gazete ve dergilerde yayımlanarak birer slogan şeklinde halka ulaştırılmışlardır. Diğer
halk edebiyatı türleri ile kıyaslandığında propagandadaki rolleri ikincil görülen bu
atasözlerinin Stalin’in ölümü ile üretimlerine son verilmiş, açıklamaya çalıştığımız
yapaylıkları nedeniyle de halkın dilinde kalıcı olamamışlardır.
Halkın Sovyet rejimine bağlılığının arttırılması ve rejimin düşmanlarına karşı
toplumsal bir refleks yaratılması amacı ile üretilen atasözlerini1 konularına göre şu
başlıklar altında kısımlandırmak uygun görünüyor:
a) Kadın Meselesi ve Kadının Toplumdaki Konumu İle İlgili Atasözleri
(1) Авал хӗрарӑм алӑк хыҫӗнче, халь совет ӗҫӗнче.
Aval hĩrarĭm alĭk hĭşĩnçe, hal’ sovet ĩĩnçe.
“Eskiden kadın kapı arkasında, şimdi Sovyet işinde.” (13857)
(2) Совет влаҫӗ хӗрарӑма ҫын турӗ.
Sovet vlaĩ hĩrarĭma ın turĩ.
“Sovyet iktidarı kadını insan yaptı.” (14035)
(3) Ҫӗнӗ законра арҫынпа хӗрарӑм пӗр тан.
ĩnĩ zakonra arınpa hĩrarĭm pĩr tan.
“Yeni kanunda erkek ile kadın eşit.” (14055)
b) Hitler, Hitler Almanyası ve Almanlar Karşıtlığı İle İlgili Atasözleri
(4) Гитлер мулӗ — халӑх юнӗ.
Gitler mulĩ halĭh yunĩ.
“Hitler’in malı halkın kanı.” (13864)

1

Çalışmamızda, Çuvaş atasözleri ile ilgili en güncel ve geniş yayın olan Vattisem Sĭmahĩsem
[Atasözleri] (Terent’yeva, 2007) adlı eser temel alınmıştır. Konularına göre tasnif edilerek
numaralandırılmış 14102 atasözünden oluşan eserin altıncı ve son bölümü ise çalışmamızın ana
malzemesini oluşturmaktadır. Samana [Zaman] başlığını taşıyan bu bölüm, “Patşa Taphĭrĩ – Sovet
Taphĭrĩ [Zaman Çarlık Dönemi - Sovyet Dönemi]” şeklindeki tek alt başlık ve 245 atasözünden
oluşmaktadır. Söz konusu atasözleri, ilgili eserdeki numara sıraları korunarak çalışmamıza
dâhil edilmişlerdir. Çuvaş atasözlerinin farklı dillerdeki yayınları için bk. Bläsing (1994) ve
Ceylan (1996).
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(5) Гитлер чури пуличчен чунсӑр пул.
Gitler çuri puliççen çunsĭr pul.
“Hitler’in kölesi olmaktansa cansız ol (öl).” (13870)
(6) Гитлера шаннӑ, куҫсӑр юлнӑ.
Gitlera şannĭ, kusĭr yulnĭ.
“Hitler’e inanmış, gözsüz kalmış.” (13875)
(7) Нимӗҫ куҫӗ — выҫӑ куҫ.
Nimĩ kuĩ vıĭ ku.
“Alman’ın gözü aç göz.” (13974)
(8) Геббельсӑн сӑмаххи суя хутаҫҫи.
Gebbelsĭn sĭmahhi suya hutai.
Goebbels’in sözü yalan torbası. (13862)
c) Faşizm Karşıtlığı İle İlgili Atasözleri
(9) Ӑҫта фашист — унта вилӗм.
Ĭta faşist unta vilĩm.
“Nerede faşist orada ölüm.” (13858)
(10) Фашист килсен сурӑхна ан шыра.
Faşist kilsen surĭhna an şıra.
“Faşist gelince koyununu arama.” (14067)
(11) Фашист пӗтмесӗр вӑрҫӑ пӗтмест.
Faşist pĩtmesĩr vĭrĭ pĩtmest.
“Faşist bitmeyince savaş bitmez.” (14070)
(12) Фашистӑн чунӗ те, юнӗ те хура.
Faşistĭn çunĩ te yunĩ te hura.
“Faşistin ruhu da kanı da kara.” (14089)
(13) Фашист янтта юратать.
Faşist yantta yuratat’.
“Faşist bedavayı sever.” (14082)
ç) Çalışma ve Kolhoz Hayatı İle İlgili Atasözleri
(14) Ӗҫлемесӗр колхозӑн мулӗ пулмасть.

Ĩlemesĩr kolhozĭn mulĩ pulmast’

“Çalışmayınca holhozun malı olmaz.” (13882)
(15) Колхоз вӑйӗ халӑхра.
Kolhoz vĭyĩ halĭhra.
“Kolhozun gücü halktadır.” (13893)
(16) Колхоз ӗҫӗ — халӑх ӗҫӗ.
Kolhoz ĩĩ halĭh ĩĩ.
“Kolhozun işi halkın işi.” (13896)
(17) Колхозра вилме вӑхӑт ҫук.
Kolhozra vilme vĭhĭt uk.
“Kolhozda ölmeye vakit yok.” (13929)
d) İdeal İnsanı Tanımlayan Atasözleri
(18) Кам тӑшмана парӑнмасть, ӑна халӑх манмасть.
Kam tĭşmana parĭnmast’, ĭna halĭh manmast’
“Kim düşmana boyun eğmez, onu halk unutmaz.” (13886)
(19) Кахала ӗҫ кунӗ ӗҫлеме вӗрентнӗ.
Kahala ĩ kunĩ ĭleme vĩrentnĩ.
“Tembele iş günü çalışmayı öğretmişler.” (13887)
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(20) Паттӑр Ӑраман фашистран хӑраман.
Pattĭr Ĭraman faşistran hĭraman.
“Kahraman Romen faşistten korkmamış.” (13979)
e) Sovyet Ordusunu ve Askerliği Öven Atasözleri
(21) Командир ик хут каламасть.
Komandir ik hut kalamast’
“Komutan iki defa konuşmaz.” (13937)
(22) Командир катаран курать.
Komandir kataran kurat’.
“Komutan uzaktan görür.” (13938)
(23) Командир мӗнле — салтакӗсем ҫапла.
Komandir mĩnle saltaksem apla.
“Komutan nasılsa askerler de öyledir.” (13939)
(24) Совет Ҫарӗнче чухӑн ҫук.
Sovet arĩnçe çuhĭn uk.
“Sovyet ordusunda fakir yoktur.” (14045)
(25) Совет Ҫӑрӗ — халӑх ҫарӗ.
Sovet arĩ halĭh arĩ.
“Sovyet ordusu halkın ordusu.” (14042)
f) Komünizm ve Organlarını Tanıtan ve Öven Atasözleri
(26) Коммунизм — пӗтӗм этемлӗхӗн ҫутӑ пуласлӑхӗ.
Kommunizm pĩtĩm etemlĩhĩn utĭ pulaslĭhĩ.
“Komünizm bütün insanlığın aydınlık geleceğidir.” (13941)
(27) Коммунист яланах малта.
Kommunist yalanah malta.
“Komünist her zaman önde.” (13942)
(28) Комсомол — пысӑк вӑй.
Komsomol pısĭk vĭy.
“Komsomol büyük güçtür.” (13943)
(29) Комсомолецсем йывӑрлӑхран хӑрамаҫҫӗ.
Komsomoletssem yıvĭrlĭhran hĭramaĩ.
“Komsomoletsler zorluktan korkmazlar.” (13944)
g) Lenin’i, Marks’ı ve Stalin’i Tanıtan ve Öven Atasözleri
(30) Ленин — халӑхсен ҫул пуҫӗ.
Lenin halĭhsen ul puĩ.
“Lenin halkların yolbaşçısıdır.” (13970)
(31) Ленин калани — атте каланипе пӗр.
Lenin kalani atte kalanipe pĩr.
“Lenin’in söylediği babanın söylediği ile birdir.” (13957)
(32) Ленин ҫулӗ — тӗрӗс ҫул.
Lenin şulĩ tĩrĩs ul.
Lenin’in yolu doğru yoldur.” (13964)
(33) Сталин сӑмахӗ ылтӑн пек.
Stalin sĭmahĩ ıltĭn pek.
“Stalin’in sözü altın gibidir.” (14053)
(34) Маркспа Ленин вӗрентӗвӗ — коммунистсен иксӗлми ҫӑлкуҫӗ.
Markspa Lenin vĩrentĩvĩ kommunistsen iksĩlmi ĭlkuĩ.
“Marks ile Lenin öğretisi komünistlerin eksilmeyen kaynağıdır.” (13973)
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ğ) Sovyet Rejimini Tanıtan ve Öven Atasözleri
(35) Октябрь ӗҫ халӑхне чуралӑхран хӑтарчӗ.
Oktyabr’ ĩ halĭhne çuralĭhran hĭtarçĩ.
“Ekim işçi sınıfını kölelikten kurtardı.” (13975)
(36) Совет влаҫӗ — халӑх влаҫӗ.
Sovet vlaĩ halĭh vlaĩ.
“Sovyet iktidarı halkın iktidarı.” (14034)
(37) Социализм — малалла, капитализм — каялла.
Sotsializm -malalla, kapitalizm kayalla.
“Sosyalizm ileri kapitalizm geriye.” (14052)
h) Çarlık Rejimini Kötüleyen ve Sovyet Rejimi İle Karşılaştıran Atasözleri
(38) Патша влаҫӗ кӗлмӗҫе янӑ, совет влаҫӗ космоса янӑ.
Patşa vlaĩ kĩlmĩe yanĭ, sovet vlaĩ kosmosa yanĭ
Çarın iktidarı dilenci çalıştırmış, Sovyet iktidarı uzaya göndermiş” (13982)
(39) Патша йытти юн ӗҫет.
Patşa yıtti yun ĩet
“Çarın köpeği kan içer” (13986)
(40) Патша лаши шурӑ тет.
Patşa laşi şurĭ tet.
“Çarın atı beyazmış.” (13990)
(41) Патша саккунӗ пуяна хӳтӗлет те, чухӑна ҫыртать.
Patşa sakkunĩ puyana hütĩlet te çuhĭna ırtat’.
“Çarlığın kanunu zengini korur, fakiri ısırır.” (13996)
(42) Ӗлӗкхи закон кама чышкӑ, кама ҫӑкӑр ҫитернӗ.
Ĩlĩkhi zakon kama çışkĭ, kama ĭkĭr iternĩ.
“Eski düzen kimine yumruk kimine ekmek ulaştırmış.” (13878)
4. Sonuç Yerine
Bolşevik İhtilali’nin gerçekleşmesinin ardından, Sovyet makamlarınca inşasına
başlanılan yeni insan modelinin gerçekleştirilebilmesi adına birer halk edebiyatı
ürünü olarak sunulan yapay üretimlerin halka mâl edildiği bir süreç yaşanmıştır. A.
A. Panchenko’nun aktardığı yaşanmış bir olay, söz konusu “halka mal etme”
belirlemesinin ne denli haklı olduğunu gözler önüne sermektedir:
“İlk Sovyet ağıtının tarihi ilginçtir. Khandzinskii Lenin'in ‘cenaze ağıtını’ lrkutsk'da
hizmetçi olan 16 yaşındaki genç bir köylü kızı Katia Peretolchina’dan derlemiştir.
Fakat bu ağıt, daha önce Katia’nın köyündeki Kimiltei’den köyde Ocak 1924'te
gerçekleştirilen kış toplantılarında (pasidenki) oluşturulmuştur. Kaynak kişiye göre,
bu ağıt Lenin’in ölümünü öğrenen ve köylerindeki komşularına ölenin ‘işçi sınıfının
lideri’ olduğunu söyleyen Komsomol üyelerinin önerisiyle yaratılmıştır.”
(Panchenko, 2007, ss. 144-145).

Bu olay, çalışmamızın ana malzemesini oluşturan Çuvaş atasözleri arasından
seçtiğimiz yapay örneklerin üretilme sürecini de bir bakıma ortaya koymaktadır. Öyle
ki yapay oldukları belirlemesinde bulunduğumuz atasözlerinin bir kısmının, başka
birtakım atasözleri üzerinde oynamalar yapılarak oluşturulduğunu belirledik.
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Aşağıda ilgili atasözlerinin özgün biçimleri ile yeniden oluşturulmuş biçimleri birlikte
verilmiştir2:
Özgün Biçim
Yapay Biçim
(44) Фашист Турри те Гитлер майлӑ.
(43) Чӑваш Турри чӑваш майлӑ.
Faşist Turri de Gitler maylĭ
Çĭvaş Turri çĭvaş maylĭ
“Faşist Tanrısı Hitler gibi.” (14064)
“Çuvaş tanrısı Çuvaş gibi.” (9045)
(45) Тутар Турри те туя тытнӑ.
Tutar Turri te tuya tıtnĭ.
“Tatar’ın tanrısı baston tutmuş.” (8902)

(46) Фашистӑн Турри те туя тытнӑ тет.
Faşistĭn Turri te tuya tıtnĭ tet.
“Faşistin tanrısı da baston tutmuş.” (14080)

(47) Чӑваш юрри янравлӑ.
Çĭvaş yurri yanravlĭ.
Çuvaş’ın türküsü yankılıdır.” (9084)

(48) Колхоз юрри инҫене янрать.
Kolhoz yurri inene yanrat’
“Kolhoz türküsü uzaklara yankılanıyor.”
(13915)

(49) Вырас куҫӗ - выҫӑ куҫ.
Vırĭs kuĩ vıĭ ku.
“Rus’un gözü açtır.” (8768)
(51) Чӑваш халӑхӗ - хастар халӑх.
Çĭvaş halĭhĩ hastar halĭh.
“Çuvaş halkı yetenekli halktır.” (9057)
(53) Тутарӑн чунӗ те чуллӑ.
Tutarĭn çunĩ te çullĭ.
“Tatarın kalbi de taştandır.” (8952)
(55) Ӗҫ кахала юратмасть.
Ĩ kahala yutarmast’
“İş tembeli sevmez.” (10043)
(57) Ӗҫ вӑл ӗҫчене юратать.
Ĩ vĭl ĩçene yuratat’
“İş çalışkanı sever” (10029)

(50) Нимӗҫ куҫӗ - выҫӑ куҫ.
Nimĩ kuĩ vıĭ ku.
“Alman’ın gözü açtır.” (13974)
(52) Совет халӑхӗ - хастарлӑ халӑх.
Sovyet halĭhĩ hastar halĭh.
“Sovyet halkı yetenekli halktır.” (14027)
(54) Фашистӑн чунӗ те чуллӑ.
Faşistĭn çunĩ te çullĭ.
“Faşistin kalbi de taştandır.” (14080)
(56) Колхоз кахала юратмасть.
Kolhoz hakala yutarmast’
“Kolhoz tembeli sevmez.” (13899)
(58) Колхоз ӗҫчене юратать.
Kolhoz ĩçene yuratat’
“Kolhoz çalışkanı sever” (13897)

Son olarak, bir bütün olarak ele alındıklarında Sovyet propagandası için yazılmış birer
mottodan öteye gitmeyen yapay atasözlerinin güncel yayınlarda artık birer folklorik
öge olarak tanımlanmaması gerektiği düşüncesindeyiz.

2

Üzerinde oynamalar yapılan atasözlerinin daha çok İdil-Ural halklarına ilişkin Çuvaş
atasözlerinden seçildiği görülmektedir. Çuvaşların komşuları olan halklara ilişkin bakış açısını
yansıtan bu atasözlerine yönelik bir değerlendirme için bk. Durmuş, 2014, ss. 321-362.
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SOVYET SİSTEMİNE UYGUN BİR KARAKTER:
“KIZIL ŞAMAN”

M UV AF FAK DUR AN L I *

Giriş
Çağdaş bir edebiyatın oluşması için gereken temel, genel olarak tek bir yazar veya
şairin adı ve çalışmalarıyla bağlantılı değildir. Bazı küçük halklar için bu durum söz
konusu olsa da, çağdaş bir edebiyatın oluşma süreci kolektif bir nitelik taşımaktadır.
Pek çok yazar, şair sağlam bir temelin oluşmasında yer alır. Bu durum, Yakut/Saha
çağdaş edebiyatı için de söz konusudur. Bugün çağdaş Yakut edebiyatından
bahsederken birkaç adı ardı ardına sıralamak gerekmektedir. Örneğin, Aleksey
Eliseyeviç Kulakovskiy (1877-1926), Nikolay Denisoviç Neustroev (1895-1929),
Anempodist İvanoviç Sofronov- Alampa (1896-1935), ilk akla gelen adlar arasındadır.
Adını verdiğimiz bu sanatçıların doğum tarihleri, onların üretim döneminin
günümüz Yakut edebiyatının temelinin oluşma dönemiyle bağlantısını ortaya
koymaktadır. A. E. Kulakovskiy, çağdaş şiir alanında verdiği eserlerle, N. D.
Neustroev hem hikâye hem de tiyatro eserleriyle, A. İ. Sofronov, hikâye ve düz yazı
alanında verdiği eserlerle, çağdaş Yakut edebiyatına temel taşı koymuş
sanatçılardandır. Bütün bu sanatçıların en belirgin özelliği ise çağdaş edebiyatı
oluştururken yüzyıllar içinde oluşmuş sözlü geleneği eserlerinde bir şekilde
kullanmış olmalarıdır.
Bildirimizde üzerinde durmaya çalışacağımız Platon Alekseyeviç Oyunskiy ise sözlü
geleneği kaynak alan çağdaş bir edebiyatın oluşmasında, yukarıda adı geçen
sanatçılar kadar, başarılı ve yaşadığı dönem açısından önem taşıyan bir sanatçıdır.
İ. V. Puhov, P. A. Oyunskiy ve diğer pek çok yazarın da sözlü gelenekten
yararlandığını belirtmektedir. “Aynı zamanda P. A. Oyunskiy büyük bir olonho
icracısı idi. Burada, istisnasız ilk Yakut yazar ve şairlerin (gerek devrim öncesi
gerekse Sovyet döneminde) olonho alanında bilgili, ona sevdalı ve değer veren
kişiler olduğunu belirtmek gerekir” (Puhov, 2007, s. 382).
Platon Alekseyeviç Oyunskiy’in Hayatı ve Eserleri
Şair, 10. 11. 1893 tarihinde Tatta ulusu III. Johsogon nasleginde dünyaya gelir. Yoksul
bir aile ortamında büyüyen P. A. Oyunskiy, sistematik eğitime yaşıtlarından oldukça
geç bir dönemde başlamıştır.

*
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Yazarın kendisinin kaleme aldığı otobiyografisi olmadığı için onun çocukluk
dönemine ait bilgiler, onun çocukluk arkadaşı olan K. A. Sleptsov tarafından
verilmiştir.
“Platon çocukluğunda… ciddi bir uğraşı vardı. O, olonho dinlemeyi çok severdi…
küçük çocuk sık sık komşusu Panteleymon Sleptsov’a giderdi... Saatlerce Platon bu
bilge ihtiyarın yanında oturur ve onun anlattıkları dinlerdi. O, 8- 9 yaşlarında
yaşıtlarına olonho anlatmaya başladı” (Puhov, 2007, ss. 383-383).

Bir köy okulunda eğitime başlayan Oyunskiy, bu okulu bitirdikten sonra Yakutsk’a
gelir ve 1917 yılında bitireceği Yakut Öğretmen Semineri’ndeki eğitimine başlar.
Doğduğu günden okulu bitirdiği güne dek Platon’un soyadı kaynaklarda “Sleptsov”
olarak yer almıştır. Bu soy ad şairin gerçek soyadıdır ve daha sonraki belgelerde bazı
durumlarda “Oyunskiy” soyadıyla birlikte kullanılmıştır.
Yazarın “Oyunskiy” şeklindeki soyadının ardında onun şaman inancının yer aldığı
bilinmektedir. Bütün yaşamı boyunca kaleme aldığı eserlerde yer alan şaman
karakteri, onun soyadıyla bir bütünlük oluşturmaktadır.
Kaynaklarda “Oyunskiy” adının resmi olarak ne zaman alındığı gösterilmemesine
rağmen şairin 1917 yılında yayınlanan ilk şiiri olan “Ülehit Irıata” (Emekçinin
Şarkısı) bu soyad ile yayınlanmıştır.
Bu ilk şiir, ardından gelen onlarca çalışma ve çalkantılı dönem, şairin sağlığında ve
kişisel yaşamında olumlu olumsuz pek çok etkiyi neden olmuştur.
1917-1918 yılları arasında Tomsk Öğretmen Enstitüsü’nde öğrenim gören Platon
Oyunskiy, 1918- 1922 yılları arasında Tomsk’ta ve Yakutsk’ta Sovyet iktidarını
Yakutistan topraklarında yerleştirme çalışmalarına aktif olarak katıldı.
1922 yılında Yakut ÖSSC Sovyet Halk Komiserliği’nin başkanı oldu, daha sonra
Yakut Özerk SSC Merkez İcra Komitesi başkanı oldu, SSCB Merkez İcra Komitesi’nin
ikinci üçüncü toplantılarında üye, RKP(b) Onuncu kongresinde, XI. Bütün Rusya, II.
Sovyet Müttefikleri Kongresinde ve Sovyet yazarları I. Genel Kongresinde delege
oldu. I. Genel kongrede Sovyet yazarlar birliği üyesi oldu. Sovyet yazarları I.
Yakutistan Kongresinde (1934 yılı) SSCB Yazarlar Birliği Yakut bölümü yönetici
başkanı seçildi.
1931 yılı sonbaharından 1935 yılı Haziran ayına dek SSCB Merkez İcra Komitesi
bünyesinde yer alan Uluslar Enstitüsü’nde dilbilim alanındaki tezini savundu. Daha
sonra (1935 yılı) bu tez P. Oyunskiy’in S. P. Haritonov ve G. S. Tarskiy ile birlikte
hazırladığı Russko-Yakutskiy Termino- Orfografiçeskiy Slovar (Rusça- Yakutça Terimİmla Sözlüğü) adlı çalışmada “Giriş” bölümü olarak yer almıştır (İvanova, 1998, ss.
196- 197).
Yakut ÖSSC Halk Komiserliği bünyesinde kurulan dil ve kültür bilimsel araştırma
enstitüsünün müdür oldu. Aralık 1937’de SSCB Yüksek Şura milletvekili seçildi
(Uçenıe, 1995, s. 7).
Müdür olarak kısa faaliyet döneminde (iki buçuk yıl) P. A. Oyunskiy, Enstitünün
bilimsel bir organizasyona dönüşmesi için büyük bir çalışma yürüttü. Üç sektör
kuruldu: dil ve yazı, edebiyat ve sanat, halk eğitimi ve tarih. Kadro sekiz kişiden
oluşuyordu, bilimsel araştırmalara Moskova, Leningrad ve diğer şehirlerden bilim
adamları geliyordu. P. A. Oyunskiy’in redaktörlüğünde Enstitü’nün ilk çalışmaları
yayınlandı (Uçenıe, 1995, s. 7).
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Bütün bu süre içinde edebi çalışmalarına bir şekilde zaman ayıran şair, üretmekten
vaz geçmedi.
Şairin 1923 yılında kalem aldığı şiirlerde Kırım, Kafkasya motifleri yer almakta ve
şair şiirlerinin yazıldığı yer olarak Yalta ve Batum şehirlerini göstermektedir. Şairle
ilgili az sayıdaki biyografik malzemede onun bu şehirlerde bulunma nedeni hiçbir
şekilde açıklığa kavuşmamaktadır. Adı geçen bu şiirler şu adları taşımaktadır.
“Kırım” (Şubat 1923), “More” (Ağustos 1923, Yalta şehri), “Mimoza” (Ağustos 1923).
Platon Oyunskiy, az sayıda da olsa tiyatro için eser yazmıştır. Bunlardan biri
“Bolşevik” (Bassabıık- Bolşevik) (1926’da sahneye konulmuştur) ve olonho tarzı bir
anlatı temelinde oluşturduğu “Tuyaarıma Kuo” (1928’de sahnelenmiştir) ve eserin
Rusça çevirisi “Tuyaarıma Kuo. Poyetik Dram” adıyla 1930’da yayınlanmıştır.
Platon Oyunskiy, SSCB Yüksek Şura toplantısından dönerken İrkutsk şehrinde
tutuklanmış, başlangıçta Moskova’da sürdürülen soruşturma, daha sonra 31 Ocak
1939’da Yakutsk’a alınmıştır. Şair, 31 Ekim 1939’da Yakutsk hapishane hastanesinde
ölmüştür (İvanova, 1998, s. 197).
Platon Oyunskiy ve Kızıl Şaman
“Kızıl Şaman”, Saha dilinde “Kıhıl Oyuun” adıyla 1925 yılında Yakutsk’ta 46 sayfa
olarak yayınlanmıştır. Daha sonra eser Petr Çernıh1 ve Aleksey Fedotoviç Boyarov2
tarafından Rusçaya çevrilmiş ve 1930 yılında Yakutsk’ta 55 sayfa olarak
yayınlanmıştır.
Şairin yaklaşık sekiz yıllık (1917-1925) bir süre içinde ürettiği “Krasnıy Şaman”
anlatı şiiri, bütün çalışmaları içinde ayrıcalıklı bir yer almaktadır.
Bu anlatı şiir dönemi içinde de eleştirmenlerden farlı nitelikte eleştiriler almıştır.
Örneğin Araştırmacı İnnokentiy Vasilyeviç Puhov (1904-1979), bu eser için şu
tanımlamayı yapmaktadır. “Kızıl şaman, halk efsanelerini yorumlanması veya
kâğıda dökülmesi, şamanizmin tasvir edilmesi değil, o sanatsal edebiyatın bir
eseridir” (Puhov, 1980, s. 69).
Diğer bir araştırmacı ise G. Ergis- Germogenov, şair hayattayken yazdığı biyografide
“Kızıl Şaman” adlı eseri şu şekilde tanımlamıştır. “Şairin pek çok şarkısı halk şarkısı
olmuş. Yaratıcılığının ilerleyen döneminde lirik motifler hâkim olmuştur. Yazarın ilk
büyük eseri olan “Kızıl Şaman” anlatı şiirinde (son tercümesi 1929 yılına aittir) Yakut
destanının mistisizmi ve Rus sembolistlerin şiir sanatının etkisi dile belirginleşmiştir.
Konu halk mitolojisinden alınmıştır. Anlatı şiirde şaman devrimin peygamberi ve
emekçilerin çıkarlarının savunucusu olarak gösterilmiştir. Devrimci düşünceyi sözlü
destanın arkaik formuna sokma girişimi tam bir başarısızlığa uğramıştır” (Ergis,
1934, ss. 266-267).

Petr Çernıh 26 Mart 1882 tarihinde Primosrkiy bölgesinde doğmuştur. Baba tarafından Rus,
anne tarafından Yakut’tur. Takma ad olarak “Yakutskiy” adını almıştır. Çernıh- Yakutskiy, A.
M. Gorki ile karşılaşmasından sonra daha çok Yakut edebiyatına yönelmiş ve A. F. Boyarov ile
birlikte Oyunskiy’in Kızıl şaman adlı eserini Rusçaya çevirmiştir. Şair 1933 yılında Yakutsk’ta
vefat etmiştir.
2 Aleksey Fedotoviç Boyarov, (1896-1942), 1938 yılında vatana ihanetten tutuklanmış 1941
yılında cezası kesinleşmiş ve sekiz yıl hapis cezası almış olmasına rağmen1942 yılında vefat
etmiştir.
1

795

MUVAFFAK DURANLI

Araştırmacı Ramonova, Oyunskiy’in kendisinin eleştirmenlerin saldırılarından
koruyarak kendi çocuğunu savunduğunun kanıtı olarak Oyunskiy’in eserinin Rusça
çevirine yazdığı önsözü göstermektedir. “Ben birkaç yıldır sözlü halk yaratıcılığı ile
ilgileniyorum, halk yaratıcılığının sanatsal şekillenmesini bu çalışmadan çekemem.
Halk yaratıcılığına kendi aptal ölümcül marşlarını söyleyen benim bazı çağdaşlarım
her ne olursa olsun buna cesaret etmemişlerdir, onların marşlarının gürültüsü beni
halk yaratıcılığı alanındaki bu tamamlanmamış çalışmayı bıraktıramaz ve halk
yaratıcılığının yargılanması yoluna beni koyamaz” (Romanova, 2004, s. 62). Bu yazı,
Oyunskiy’in 1962 yılında Yakutsk şehrinde yayınlanan toplu eserlerinin yedinci cildi,
118- 119 sayfaları arasında yer almaktadır.
Bizim burada inceleme için kullandığımız kaynak 1993 yılında Moskova’da
yayınlanan “Oyunskiy P. Stihotvoreniya i Poyemı” adlı yayındır. Bu yayının 83- 113
sayfaları arasında yer alan “Kızıl Şaman” anlatı şiiri V. Korçagin’in çevirisidir ve
eserin başında “dört bölümlük şarkı- olonho” açıklaması yer almaktadır.
Kızıl Şaman Anlatı Şiirindeki Belirgin Karakterler
Orakçılar:
Eserin ilk dizelerinde yer alan orakçılar, eserin ikinci yarısından sonra hiçbir şekilde
anlatım içinde yer almazlar. Üç işçi, eserde halkın ve işçi sınıfının temsilcisi olarak
yer alır. Genel olarak eserin kaleme alındığı tarihte gelişmiş bir sanayi üretime sahip
olmayan Yakutistan toprağında işçiler ya zenginlerin yanında çalışan ırgatlar ya da
şehir ve yerleşimlerin uzağında yer alan madenlerde çalışanlardır. Burada
orakçıların belirgin bir sembol olarak alınmış olması Sovyet ambleminde yer alan
orak sembolü ile de uyumludur.
Tilki Şaman
Kızıl Şaman’ın karşıtı olarak eserde yer alan Tilki Şaman, sahneye her zaman küçük
bir erkek çocuk ile çıkar. Kızıl Şaman’ın tek başına olmasına karşın o tek başına yer
almaz. Bu durum eserin sonunda daha net olarak ortaya çıkar. Kızıl Şaman tek
başınadır, ölümü şamanlığın ölümüdür. Tilki Şaman ise geleneğin devam edeceğini
ortaya koyan karakterdir. Kızıl Şaman ve Tilki Şaman arasında geçen tek diyalogda,
Tilki Şaman güç karşısında eğilmek gerektiğini savunur. O var olmak için güçlü
olanın gölgesinde yer almak zorunda olacaktır.
Oros Bay
Eserin olumsuz karakteri Oros Bay, zenginliği ile ön planda yer alır. Oyunskiy, onu
çok olumsuz bir karakter olarak çizmez, zira onu yaratanlar onun zenginliğine
tapanlardır.
Kızıl Şaman
Esere adını veren baş karakter, Kızıl Şaman gerçekte şairin ikilemlerinin de
yansımasıdır. Kendisi şaman olsa da bir taraftan şamanlık sisteminin çömesini
isteyen Kızıl Şaman, yeni kurulan sistemin temelinde yer alamsı gereken felsefeye de
kuşkulu bir şekilde yaklaşmaktadır. Genel olarak anlatımda Kızıl Şaman’ın soru
cümleleri ile konuşması, bu ikilemin yansımasıdır. Bu anlatı- şiiri Platon Oyunskiy’in
kendi yaşam algılayışının kesinleşmediği dönemin yansıması olarak görmek gerekir.
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Ayıı Kuo
Oros Bay’ın çok güzel olan ve bir ilahla evlendirilerek babasının bu dünyada değil,
öbür dünyada da güç kazanmasını sağlayacak karakter. Eserde çok kısa bir bölüm
içinde yer alır.
İnsan Dışı Karakterler
Ebe Hotun, toprağın ruhu;
Ağaçların ve otların ruhları;
Hatan Temiriye, ateşin ruhu;
Kuturgan Kuo- sonsuz bilgeliğin ruhu;
Orulos Dohsun- gurur ve kibirin ruhu;
Hatan Temiriye, anlatı şiirin girişinde ve bitişinde yer alan tek ilahtır. Eserde daha
insancıl, insanlara yakın bir ilah olarak yer alır.
Kızıl Şaman: Anlatı- Şiirin Yapısı ve Özeti
Kızıl Şaman anlatı şiiri şairi tarafından yakın dostu M. K. Ammasov’a ithaf
edilmiştir. Eser anlatı şiir niteliğinde olmasına karşın yer yer tiyatroya uyarlanmaya
yönelik açıklamalar da içermektedir. Bu nedenle eser günümüzde Yakutsk ve diğer
pek çok şehirde teatral bir şekilde sergilenmiştir.
Şiirin başlangıcında Kızıl Şaman’ın içinde bulunduğu durum şu şekilde belirtilmiştir.
“Bunaltıcı bir yaz gecesinin alaca karanlığı. Gök gürler, şimşekler çakar. Kulübesinin
yanında bir dizi üzerine çökmüş Kızıl Şaman durmaktadır. O yüzü doğuya dönmüş,
eliyle davulunu tutmakta. Altında siyah- beyaz kareli bir yaygı yer almaktadır”
(Oyunskiy, 1993, s. 83).
Şaman bir alkış söyler:
“Sekiz yollu dünyanın üzerinde durarak,
Onun iniltilerini tedirgin bir kulakla dinleyerek,
Onun karanlık güçlerinin sinsiliğini bilerek,
Ezilenlerin gözlerine ışık vererek,
Bütün fikirleri fakirlerle bağlantılı,
Öfkeli, hileli acımasız savaşın
Alevini halkın kalbine üflersem
Benim adım Kızıl Şaman mı olur?
Eğer laneti ateşle doldurursam,
Ezilen halı özgürlüğe götürecek
Yolları ona gösterirsem
Halkın körelmiş bir uğultusunun davulları
Uğuldayacak mı yoksa susacak mı?”
Bu giriş bölümü şamanın kendisini tanımlaması ve halkının yanında nasıl yer
aldığını göstermektedir. Bu girişte halk için sıkça kullanılan “ezilen” sıfatı dönemin
ruhuna uygundur. Giriş 83- 85 sayfaları arasında yer almaktadır.
Daha sonra “birinci perde” olarak çevrilecek olay örgüsünün başlangıç bölümü yer
alır. Bu bölüm de girişte olduğu gibi bir tanımlama içermektedir.
“Yaz sabahı. Uzakta şimşeklerin parıltısı, gök gürültüsünün yankısı. Amga
nehirinin kıyısında bir kayanın dibinde yer alan küçük kulübesinde Kızıl Şaman
uyumaktadır” (Oyunskiy, 1993, s. 86).
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Yeryüzünün ruhu Ebe Hotun sahneye çıkar ve ağaçların, otların ruhlarını çağırır.
Onlar canlı renklerde giysilere bürünmüş gençlerdir ve yerlere kadar eğilerek Ebe
Hotun’u selamlar ve daha sonra onun çevresinde bir halka oluştururlar. Ebe Hotun
ve ağaçların, otları ruhları alkışlarını söyledikten sonra osuohay dansına başlarlar.
Dansın ardından ruhlar ağaçların ardında kaybolur.
Bu giriş bölümü taşıdığı görsel zenginliği şairin ifade gücüyle dile getirir.
Oyunskiy tarafından çağdaş şiire inanç unsurları başarılı bir şekilde yerleştirilmiştir.
Artık uyanan Kızıl Şaman ateşin başına oturur ve gördüğü rüyayı anlatır. Bu rüyada
bir kartala dönüşen şaman tüylü bir yılanla savaşır. Daha sonra mecazi anlamlar
yerini gerçeğe bırakır ve Kızıl Şaman bir anda gerçek savaşımının kimle olduğunu
açıklar.
“Ben büyük mücadelenin ateşini yaktım,
Ben, insanlara korku salan, toprağın efendisi,
Toprağın sahibi olan Oros Bay’ı
Gülerek toza ve küle savurmak istiyorum…
İleride bir mızrağa dönüşüp
Düşmanın külü iz bırakmadan silinsin
Düşmanın gölgesi ebediyen yok olsun diye
Düşmanın ocağına lanetimi saplayacağım!” (Oyunskiy, 1993, s. 89).
Bundan sonra gelen sahneye Oros Bay’ın işçileri orakçılar girer. Onlar sadece buzağı
derisinden pantolonlar giymişlerdir. Ellerinde sarı at kurularından tutamlar
(sivrisinekleri kovmak için) vardır, omuzlarında kınlı oraklar taşırlar” (Oyunskiy,
1993, s. 89).
Üç orakçı da sırayla içinde bulundukları zor durumu tarif eder ve Oros Bay’ın aç
gözlülüğünden şikayet ederler. Şiirde orakçılar çalışan, işçi sınıfının temsilcilerdir.
Birinci orakçı:
“Ağabey! Karın boş,
Açlıktan gırtlak yapışıyor…
Senin kımızın var mı?
Varsa- cimri davranma!” (Oyunskiy, 1993: 89).
Orakçılar ve Kızıl Şaman uykuya yatar, hepsi farklı rüyalar görür.
İkinci sahne, yine bir önceki gibi durum tasviri ile başlar.
“Sonbahar akşamı. Yontulmuş kütüklerden yapılmış Kızıl Şaman’ın kulübesi. Ön
köşede kanatlarını açmış doldurulmuş bir kartal asılıdır. Ana direğe bir şaman
kurban ağacı dayalıdır; sütunun altında kurumuş at kafatası. Köşede, büyük tek
ayaklı masada kımız dolu kadeh. Törene hazırlanan Kızıl Şaman, şaman kostümünü
giymiş, davulunu ısıtarak yanan ocağın önünde oturur” (93).
Şaman dua eder ve ateşten Hatan Temeriye belirir ve şaman mavi bir alev gönderir.
Bu sırada Tilki Şaman bir erkek çocukla gelir. Tilki Şaman bir ulak gibi haberi verir.
Oros Bay, “Orta dünyanın sahibi”, küçük kızını Orulos Dohsun ile evlendirmeye
karar vermiştir. Olonholarda adı sıkça geçen Orulos Dohsun, Kızıl Şaman anlatı
şiirinde kötü ruhlar grubunda yer almıştır.
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Oros Bay’ın kızını bir ilahla evlendirme törenine Kızıl Şaman da davetlidir. Kızıl
Şaman nefretini dile getirse de Tilki Şaman güç karşısında eğilme taraftarı olduğunu
belirtir.
Üçüncü sahne, Oros Bay’ın balaganı ve zenginliğinin tasviri ile başlar. Bu balaganda
yataklar kurt ve ayı kürkleriyle kaplıdır, sütunlar bakır kancalarla süslüdür, camlar
mikadandır.
Oros Bay, kızı Ayıı Kuo’yu ilaha verip bütün ölümlülerden daha güçlü olmayı
istediğini dile getirir.
Fakat bu sırada Oros Bay, garip bir rüya görmüş ve Tilki Şaman’dan bu rüyayı
yorumlamasını istemiştir. Tilki Şaman rüyayı Kızıl Şaman’ın Oros Bay’ın kızını
kaçıracak diye yorumlar.
Bu sırada Oros Bay’ın evine tören öncesinde verilecek ziyafet için misafirler gelirler.
Eşleriyle diğer ulusların toyonları, kuğuya benzeyen güze kızlar, turnaya benzeyen
çevik delikanlılar. (Oyunskiy, 1993, s. 102).
Yerlere kadar eğilen misafirler yerlerine otururlar, bakır tabaklarda et, ağaç kaselerde
kımız ikram edilir. Tilki Şaman altıgen ocağın önünde törene hazırlanır. Bir elinde
kadeh tutup masaya dayanan Oros Bay:
“Yakutlar, sizden sadece destek bekliyorum,
Yeryüzünün ve gökyüzünün kaderini birleştiriyorum,
Yeryüzü ve gökyüzünün dostluğu sağlam olacak,
Kızımı Orulos Dohsun’a veriyorum.
…
Kızımı bu uzak yol için kutsayın,
Ona düğün şarkısı söyleyin…
Bırakın dünyamızda keder çoğalsın!
Bırakın dünyamıza mutluluk çoğalsın!” (Oyunskiy, 1993, s. 103)
Bu sırada kör edici güzelliğiyle Ayıı Kuo eve girer. Yanında on iki güzel kız vardır.
Ayıı Kuo misafirleri eğilerek selamlar. Tören başlayacağı sırada Kızıl Şaman belirir
ve törenin gerçekleşmesini engeller. Zira bu törende Ayıı Kuo’nun bir ilahla
evlenebilmesi için ilk önce öldürülmesi ve onun ruhunun ilaha eş olarak verilmesi
gerekmektedir.
Kızıl Şaman bu törene engel olur.
Eserin dördüncü, son bölümünde sahneye “Evrensel bilgeliğin ruhu Kuturgan Kuo”
gelir. (Oyunskiy, 1993, s. 111)
“Güzel günlere, şafağa kalbinde olan inancı koru.
Kara göğsünde sevinç ateşini yak, ölümü aklınla yen!”.
Kuturgan Kuo ve Kızıl Şaman arasındaki konuşma gelecek güzel günlere duyulan
inancın yansıması niteliğindedir. İlah olduğu halde Kuturgan Kuo, aklın ön planda
tutulmasını ister.
Şiirin sonunda Kızıl Şaman davulunu, içi doldurulmuş hayvanları ve son olarak da
şaman kostümünü ateşe atar.
“Burada bir şaman yaşadı… Burada daha fazla şaman olmayacak…
Göklere kurban ve hediye verilmeyecek…
Yalancı bilgelikten,
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Uyuşturucudan
O kendisi vazgeçiyor…
O kendisi vazgeçiyor…
Büyücülük defol! Çürü! Çök!
Dua olmasın!
Dua beklemeyin ruhlar
Şamanın dudakları artı mırıldanmayacak…
Evimin yolunu unutun,
Kederli dünyamızı bırakın…
Siz olmadan da insanlara
Felaket, korku, umutsuzluk yeter…” (Oyunskiy, 1993, s. 112)
Bundan sonra Kızıl Şaman güçsüz ve yorgundur, yatar.
Böylece anlatı- şiir, şamanın yarı cansız yatağa yatışıyla biter, bundan sonra sahneye
giren ateşin koruyucu ruhu Hatan Temeriye, şamanın öldüğünü bildirir. O da
açgözlü ilahlar ve insanlardan şikâyetçidir.
Sonuç
Saha Türklerinin çağdaş edebiyatının oluşmasında Platon Oyunskiy, ilk sırada yer
alan adlardan biridir. Geleneksel halk kültürünün yoğun olarak yaşadığı bir ortamda
yetişen Oyunskiy, çağdaş alanda verdiği ilk edebi ürünlerde sözlü edebi gelenekten
belirgin bir şekilde yararlanmaya çalışmıştır.
Burada genel olarak tanıtmaya gayret ettiğimiz “Kızıl Şaman” adlı anlatı şiir, bir
taraftan sözlü edebi geleneği, inanç unsurlarının yoğun bir kullanımını içermekte,
diğer yandan ise yeni klasik şamanı yeni sisteme uygun hale getirme kaygısını
içermektedir. Her kavramın “kızıl”a boyandığı bir sistem içinde şaman da “kızıl”
olmalı, hayatını bu şekilde sürdürmelidir.
Ne yazık ki, ne kızıl ne de beyaz şaman yeni gelen sistem tarafından kabul
görmemiş, her ikisi de tek Tanrılı dinlerin temsilcileri gibi suçlanmışlardır.
Kaynakça
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BOLŞEVİK İHTİLALİNİN OSMANLI BASININA YANSIMASI:
SABAH GAZETESİ ÖRNEĞİ
H İ DA YE T K ARA *

Giriş
Şubat Devriminden önce Rusya büyük servet sahibi olan zenginleri ve büyük devletler
içerisindeki en fakir köylü ve işçi sınıfını barındıran toplumsal bir yapıya sahipti.1
Ekonomik açıdan bölünmüş bir toplum olan Rusya için 1917 sorunların giderek arttığı
bir yıl olarak başlamıştı. Çalık rejimi, I. Dünya Savaşının getirmiş olduğu ağır vergi ve
angarya yükü altında ezilen geniş toplum kesimlerinin (işçiler ve köylüler) hedefi
haline gelmişti.2 Bu durum ihtilalci gurupların propagandaları ile bütünleşince
ülkenin her tarafında grevler ve protestolar başlamış, savaşın durdurulmasını isteyen,
bu amaçla sokaklara dökülen yüzbinler kısa sürede hükümet güçleri ile çatışmaya
başlamıştı.3 Rusya’nın büyük şehirlerinin hemen hemen bütün sokaklarını esir alan
gösteriler ve şiddet olayları çok geçmeden kimsenin beklemediği bir şekilde Çarlık
rejimine boyun eğdirdi. E.H. Carr’ın değişiyle Şubat Devrimi; “…savaşın neden olduğu
yoksunlukların ve ödenen bedelin paylaşımında açıkça görülen eşitsizliğin çileden çıkardığı bir
halkın kendiliğinden isyanıydı.”4 Gerek İtilaf Devletlerini ve gerekse Müttefik Devletleri
yakından ilgilendiren Rus buhranı hem büyük bir ihtilal olması hem de savaşın devam
ettiği bir sırada meydana gelmesi sebebiyle dünya basının yakın ilgisini çekti.
Osmanlılar açısından ise Rus ihtilali daha yakından takip edilmesi gereken dikkate
şayan bir olaydı. Çünkü Rusya’nın öteden beri gütmüş olduğu politika Osmanlı
topraklarını istila etmek veya onu kendi himayesinde bir devlete dönüştürmekti. I.
Dünya Savaşı yıllarında da Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri aynı
istikamete idi. İstanbul ve Boğazlar üzerinde hak iddia eden Rusya’nın dâhili durum,
Osmanlı basınının her gün haberleştirdiği konulardan biri oldu. Rus buhranı
Osmanlılar açısından İstanbul, Boğazlar ve özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydeki
komşu tehdidinden kurtulması demekti. Bahsi geçen tehditlerden dolayı Rus ihtilali,
Osmanlılar açısından yeni bir dünya düzenini ifade etmekten çok savaş ortamında
Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye.
Ahmet Gündüz, “1917 Bolşevik İhtilalinin Türk Dünyasındaki Yansımaları”, Gazi Üniversitesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 6, Sayı 1, s. 2.
2 E. H. Carr, Bolşevik Devrimi 1, (çev. Orhan Suda), Metis Yayınları, İstanbul, 2016, s. 75.
3 Ramin Sadıkov, “Şubat Devriminden Sonra Rusya’da İktidar Mücadelesi: Ekim Devrimine
Giden Yol”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, XXIX(48), s. 103.
4 Carr, s. 75.
*
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rahatlamayı ifade ediyordu. 1917 yılı içerisinde yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden
ötürü Osmanlı basını Rusya ile ilgili oldukça fazla haber yapmıştır. Ancak dönemin
şartları ve haber kaynakları yapılan haberlerin güvenilirliğine gölge düşürmüştür.
İmkânlar dâhilinde Osmanlı basını 1917 yılı içerisinde Rusya’da yaşanan bütün
olayları yakından takip etmiş ve mümkün olduğu kadar yaşanan ihtilalle ilgili bilgiler
vermeye çalışmıştır. Bu bildiride Sabah gazetesinde 1917 yılı içerisinde Rusya’da
yaşananlarla ilgili yapılmış olan haber ve yayınlanan başyazılardan hareketle Rus
ihtilalinin Osmanlı basınına yansımasına dair bir tahlilde bulunmaya çalışacağız.
Rus Buhranı (1917)
1917 yılı içerisinde Osmanlı basını Rusya’da yaşanan olayları yakından takip etmiştir.
Öyle ki hemen her gün gazetelerde Rusya ile ilgili bir haber görmek mümkündür. Bu
durumun en önemli sebebi devam etmekte olan I. Dünya Savaşıdır. Çünkü kuzeyde
öteden beri Osmanlı Devleti’ni yutmaya çalışan düşman, adı geçen savaşa da bu
amaçla katılmıştı.5 Bu Osmanlı devlet adamları ve aydınları tarafından yakından
bilinen bir gerçekti. Rusların İstanbul ve Boğazlara dair düşünceleri, Sabah gazetesinin
sütunlarında da yer almıştı. Viyana kaynaklı aktarılan bir haberde Duma ile Çarın,
İstanbul ve boğazların ele geçirilmesi ile ilgili düşünceleri yer alıyordu.6 Çar ve azaları
zorluklar altında ezilen Rus halkına İstanbul’u hedef göstererek, toplumun
meşakkatlere dayanmasını amaçlıyordu. İşte bu sebepten ötürü savaşın gidişatını
etkileyen her durum Osmanlı basınında yankı buluyordu. Osmanlı Devleti için
Rusya’da ihtilalin ayak seslerinin duyulması sadece kuzeydeki düşmandan kurtulmak
anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda Rus işgaline uğramış toprakların geri alınması
anlamında da ümit veriyordu. Bu nedenle Osmanlı basını Rusya’nın içinde
bulunduğu kaosa yakından ilgi göstermiştir.7 1917 yılı ocak ayından itibaren Sabah
Rusya’nın dâhili durumuna odaklanmıştı. Hemen her gün gazetede, yaşanan olaylarla
ilgili haber vardı. Ancak savaş ortamındaki sıkı sansür ve milli bir haber teşkilatının
olmaması sağlıklı haberler yapma açısından zorluklar doğuruyormuştur.8 Ayrıca
basının temel haber kaynağının Avrupalı ve Rus menşeli ajanslar olması çoğu zaman
manipüle edilmiş haberlerin Osmanlı gazetelerinde yayımlanmasına sebep olmuştur.
İhtilal yılı olan 1917’nin hemen başında, Sabah 22 Kanun-ı Evvel 1332 (4 Ocak 1917)
tarihli nüshasında Rusya’da ihtilalin başlangıcına dair haber yapmıştır. Ayrıca konu
gazetenin başyazısında da ele alınmıştır. Gazete Rusya’da son zamanlarda büyük
olayların meydana geldiğini okuyucularına aktardıktan sonra; hükümet yanlısı
gazetelerin bütün çalışmalarına ve Rus başvekilin İstanbul ile Boğazlara dair vermiş
olduğu beyanlara rağmen grev ve protestoların devam ettiğini bildiriyordu. Haberin
devamında hükümetin almış olduğu önlemlere rağmen daha önceden Rusya tarihinde
görülmemiş bir şekilde ihtilal söylentilerinin başladığını ve bu durumun hızla
güçlendiğini belirtiliyordu. Söz konusu yazıda Rus halkının gözlerinin açıldığını artık
hükümetin ve dumanın İstanbul hayallerinin geniş halk kitlelerini teskin etmediğini
ifade ediyordu. Aynı yazıda Rus ihtilalcilerin amacını; “Her gün biraz daha kesb-i kuvvet
Bayram Kodaman, “Bolşevik İhtilali ve Türkiye”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Sayı: 25, Mayıs 2012, s. 65.
6 Sabah, 22 Kanun-ı Evvel 1332. Tanin, 3 Ocak 1917.
7 Sabah, 14 Kanun-ı Evvel 1333-1917; 21 Kanun-ı Evvel 1333-1917; 24 Kanun-ı Evvel 1333-10917.
8 Uğur Kocabaşoğlu-Metin Berge, Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar, İletişim, İstanbul 2006, s. 36.
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eden Rus muhaliflerin hükûmetin aciz ve zaafından bil-istifade idareyi müstebideyi devirmek
ve yerine meclis-i meb’ûsana karşı mes’uliyeti esasını vazi’ ettirmek için bütün gayretiyle
çalışmaktadır.” şeklinde ifade ediyordu.9 Sabah’ın 5 Ocak 1917 tarihli nüshasında
ihtilalle ilgili yapılan haber Moskova’da Kanlı Müsademeler başlığı ile verilmişti.
Haberde sulh hakkında müzakerede bulunacak olan Zimestov Kongresi ve Rus Şehirleri
Cemiyeti içtimaı men edilmesi üzerine Moskova’da halkın galeyana geldiğini ve kolluk
kuvvetlerinin kongre salonuna girerek Duma Meclisi azalarından olan birçok kimseyi
kuvvet kullanarak dağıttığını ve bunun üzerine de kanlı olayların meydana geldiğini
aktarıyordu.10 Rusya’da yaşanan bu gelişmeler neticesinde kabinede de bazı
değişiklikler yapılmıştır.11 Olaylar sadece sokaklarda değil, Duma Meclisine de
yansımıştır. Hükümetin umumi hizmet mecburiyetine yönelik çıkarmaya çalıştığı
kanun şiddetli muhalefetle karşılaşınca 8 Ocak 1917’de Çar meclisi tatil etmek zorunda
kalmıştı.12 Bir sonraki gün Sabah’ın yabancı basına dayanarak verdiği haberde
Duma’nın tatil edilmesinin özellikle Petersburg’da protestolara sebep olduğu
şeklindeydi. Duma’nın apar topar tatil edilmesi mebuslar arasında da büyük bir
hoşnutsuzluğa sebep olmuştur. Bunun en önemli göstergesi de Duma’nın, Çar’ın
emirnamesinin bile tam okunmadan tatil edilmesiydi. Ayrıca meclisin böyle acele bir
şekilde tatil edilmesi Rus hükümetinin ihtilal endişelerine bağlanmıştır. 13
Ocak ayı içerisinde Sabah’ın sütunlarına taşıdığı ihtilalle ilgili önemli bir olayda çar
ailesine yakın bir din adamı olan Rasputin’in öldürülmesidir.14 Gazetede 13 Ocak’ta
yayınlanan Rusya’da Buhran isimli imzasız başyazıda bahsi geçen konu ele alınmıştır.
Yazıda Rasputin’in öldürülmesinin siyasî bir hadise olduğu belirtilmiştir. Gazetedeki
yazıya göre, Rusya’da toplumun her sınıfı arasında daha önce görülmemiş büyük bir
galeyan vardı. Toplumsal hassasiyetin çok yüksek olduğu bir dönemde Çar’ın gözdesi
olan din adamlarından Rasputin’in Duma azalarından Purişkeviç ve Prens Yusupof
tarafından öldürülmesi mevcut nazik durumu son raddeye vardırmıştı. Başyazıda
Rasputin hayat hikâyesinin ve öldürülmesi hadisesinin Rusya’daki siyasî ve içtimaî
muvazenesizliğin anlaşılması açısından önemli bir olay olduğu belirtilmiştir. Bu olayı
istibdat yanlıları ile ihtilalcilerin kavgasında bir güç gösterisi olarak gösteren gazete,
Çarın sadık generallerinden Trepof’un bile ihtilalci gruplarla anlaşmaya meyilli
olmasını bu gurupların güçlerinin son derece arttığının bir göstergesi olarak
görmüştür. Makaleye göre İngilizler Trepof’un iktidara gelişini desteklemiş ve bu
yolla harp yanlılarının Rusya’da güçlü kalmasını amaçlamıştır. Ancak bu tedbirin
yetersiz kalması ve muhaliflerin susturulamaması üzerine, İngilizlerin ihtilalcilerle de
iletişime geçtiği belirtilmiştir. Bu çabaya rağmen muhalifler arasında İngilizlere karşı
derin bir nefretin olduğuna şüphe olmadığı ve bu çabaların bir sonuca ulaşamayacağı
da ifade edilmiştir.15 13 Ocak’ta başyazı dışında yapılan önemli bir haberde Trepof’un
Duma’da yaptığı konuşma idi. Trepof konuşmasında Rusya’nın harbe İstanbul ve

Sabah, 22 Kanun-ı Evvel 1332-1917.
Sabah 5 Ocak 1917.
11 Sabah 6 Ocak 1917.
12 Sabah 8 Ocak 1917.
13 Sabah 9 Ocak 1917.
14 Sabah 4 Ocak 1917.
15 Sabah 13 Ocak 1917.
9
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Boğazları almak için girdiğini söylemiş, bunun üzerine sosyalist guruplar tarafından
protesto edilmiştir.16
İhtilalci grupların giderek artan etkinliği karşısında aciz duruma düşen hükümet
Moskova civarında idare-i örfiye ilan etmek zorunda kalmıştır.17 Ancak sıkıyönetime
rağmen hükümetin duruma hâkim olamamasından dolayı Trepof ve bazı bakanlar
istifa etmiştir.18 Sabah bir Fransız gazetesine dayandırdığı haberde Rusya’nın bir
ihtilalin başlangıcında olduğunu okuyucularına duyurmuş, bunalımdan kurtulmayan
ülkenin bakanlar kurulunda da bir buhran olduğu ve bundan dolayı Duma’nın sık sık
tatil edilmek zorunda kaldığı habere yansımıştır.19 23 Ocak’ta bu haberin devamı
olarak ihtilal emarelerinin giderek arttığına dair bir başka haber yapılmıştır.20
Osmanlı basınında Rusya’nın kötü durumu işlenmekle birlikte, haber alma imkânları
basına göre daha iyi olan bazı Osmanlı devlet adamları Rusya’da bir ihtilalin meydana
gelmesini pek olası görmüyordu. Kocabaşoğlu ve Berge’nin aktardığı Stockholm Sefiri
Cevat Beyin 27 Ocak 1917 tarihli raporuna göre; Rusya’da bir ihtilal meydana
gelmeyecekti ve Rusların müttefiklerinden ayrılıp barışa yanaşması pek olası değildi.
Cavit Bey ihtilalin başlamasından bir gün sonra gönderdiği bir raporda bile
Rusya’daki durumun nazik olduğu ancak bir ihtilalin başlangıcı olmadığını
bildirmiştir.21 Akdes Nimet Kurat’ın aktardığına göre dönemin önemli devlet
adamlarından Berlin Büyükelçisi Hakkı Paşa’nın 15 Ocak 1917 tarihinde çekmiş
olduğu telgrafta Rusya’da ihtilalin başladığını, Duma’da bir ihtilal hükümetinin
kurulduğunu ve ihtilale 30 bin kadar askerinde katıldığını haber verdikten sonra;
ihtilalin İngilizler tarafından çıkarıldığını ifade etmiştir. Hakkı Paşa İngilizlerin bu
ihtilalle amaçlarının Almanlarla anlaşmak üzere olan Çar’ı devre dışı bırakmak
olduğunu bildirmiştir.22 Hakkı Paşa’nın ihtilalin başlamış olması ile ilgili gerçek
bilgilere sahip olmasına rağmen, ihtilalcilerle ilgili çok bilgi sahibi olmadığı aşikârdır.
Osmanlı diplomatların ihtilalle ilgili yanlış kanaatleri aslında Osmanlı Devleti’nin
istihbarat açısından pekte iyi bir durumda olmadığını göstermesi bakımından
önemlidir.

Yaşanan bu hadiseden dolayı Duma tatil edilmiştir. 13 Ocak 1917.
Sabah 15 Ocak 1917.
18 Sabah 20 Ocak 1917.
19 Sabah 21 Ocak 1917.
20 Sabah 23 Ocak 1917. Rusya’nın iç durumu ile ilgili gazetede hemen her gün bir haber görmek
mümkündür. 24, 25, 27, 28 Ocak tarihlerindeki Sabah gazetesi nüshaları incelendiğinde benzer
habere rastlamak mümkündür. Rusya’nın içine düşmüş olduğu durum Sabah gazetesi dışında
diğer Osmanlı gazetelerinde de sık sık haberlere konu olmuştur. Örneğin 30 Ocak tarihli Tasviri Efkar’da “Rusya’nın Ahvalinin Vahameti” başlığı ile bir yazı kaleme alınmıştır. Yazıda
Rusya’da buhranın beklediği ancak bu derece şiddetli bir ihtilale neden olabileceğini tahmin
edilmediğini yazıyordu. Yine 6 Şubat tarihli Tanin Gazetesinde “Rusya’nın Ahval-i Dahiliyesi”
başlığı ile bir yazı yayınlanmış ve Odesa, Petersburg, Moskova gibi büyük Rus şehirlerindeki
huzursuzluğun asıl nedenine dair tespitlerde bulunulmuştur. Rus toplumunun genel
kanaatinin, savaşın İngilizlere yaradığı ve Rusya’nın bu savaşın yükü altında ezildiği yönünde
olduğu belirtilmiştir.
21 Kocabaşoğlu-Berge, s. 40.
22 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya (1878-1919), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s.
319.
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Rusya’da olaylar şubat ayı içerisinde büyüyerek devam etmiştir. Greve katılan işçi
sayıları her geçen gün artarken, yoksulluktan ve ezilmişlikten bıkan geniş halk
kitlelerinin de olaylara dâhil olmasıyla gösteriler daha da büyüdü. İhtilal belirtilerinin
giderek şiddetlendiği şubat ayı içerisinde Sabah’a yansıyan haber sayısı ise bir hayli
azdır.23 Bu ay içerisinde Sabah haberlerinde Rusya’nın Ahvali başlığını kullanmıştır.
Diğer taraftan haber almadaki sıkıntıların sebebinin Rusya’daki sansür olduğu da
gazeteye yansımıştır. Haber almada yaşanan zorluklara rağmen Batı basının kaynak
gösterilerek ihtilalin gidişatıyla ilgili haberler yapılmıştır. 2 Şubat’ta Viyana kaynaklı
bir habere göre Rusya’da fırtına başlamak üzereydi ve halk ile hükümet yakın
zamanda karşı karşıya gelebilirdi. Gazetenin diliyle Rusya bir girdaba doğru
ilerliyordu.24 11 Şubat 1917’de Rus Buhranı başlığıyla yayınlanan başyazı ihtilalle ilgili
haber veriyordu. Makalede bir müddettir ABD ve Almanya arasındaki siyasî
durumun Rus buhranının konuşulmasını engellediği belirtilmiştir. Ayrıca Rusya’daki
sansürün de ihtilale dair haberlerin gelmesini engellediğini belirtilmiştir. Başyazıda,
bir müddetten beridir Rus yönetiminde değişimlerin olduğunu ifade edildikten sonra
Dahiliye Nazırı Prototof’un istifa etmesinin sadece şahsi bir mesele olmadığı, bunun
halihazırda Rusya’da devam etmekte olan buhranla alakalı olduğu varsayılıyordu.25
Yazının devamında çatışan tarafların birbirine kesin bir üstünlük sağlamasının zor
olduğu ve yakın zamanda Rusya’da bir sükûnun sağlanmasının mümkün
olamayacağı belirtiyordu. Bu durum şöyle aktarılıyordu: “İhtilaf ve Müsademeler gittikçe
şiddetlenerek devam edecek o vakit şiddetli ihtilaller ve kıyamlar husule getirecektir.”26
Değerlendirme Rusya’nın geleceği için doğru bir tespitti.27 Başyazının devamında
yabancı basın kaynak gösterilerek Rusya’nın durumu aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Buna göre önemli bir noktada Rusya’nın müttefiki olan Fransız matbuatında Rus
ordusuna karşı sert bir lisanın takınılmış olması ve Rusya’nın mevcut durumunun pek
iç açıcı görülmemesidir.28 Rus ordusunun gözden düşmeye başladığı bir dönemde,
Rus basını Çarlık idaresine ve müttefiklerine ağır eleştiriler yöneltiyordu. 12 Şubat’ta
Stockholm merkezli bir gazeteye dayandırılan haberde Rus basınında Saraya ve Rus
sosyetesine karşı sert bir dilin hâkim olduğu ve durumun nazik olduğu
belirtiliyordu.29
Mart ayı başlarında giderek şiddetlenen grevler ve protestolar, ayın on birine
gelindiğinde ayaklanmaya dönüştü. 12 Martta Hükümet çöktü, İşçi ve Asker Komiteleri
Sovyeti kuruldu ve hükümet görevlerini üzerine aldığını ilan etti. Sovyet yetkilileri ve
Duma azaları arasında iki gün süren toplantılar sonucunda Çar II. Nikola’nın istifa

Osmanlı Devleti’nin milli bir haber ajansının olmaması ve Rusya’da sürdürülen sansür basının
sağlıklı bilgilere ulaşmasını engelliyordu. Bundan dolayı Osmanlı basınında çıkan haberlerin
çoğu batı basınına dayandırılıyordu. Sabah, 1 Şubat 1917.
24 Sabah, 2 Şubat 1917.
25 Haberin yapılış tarzında kesin ifadelerin olmaması ve kullanılan dil haber kaynaklarına
ihtiyatlı yaklaşımla ilgili olsa gerekir.
26 Sabah, 11 Şubat 1917.
27 Osmanlı basının Rusya’da ki buhranı çoğu zaman doğru bir şekilde görmesine rağmen, yaptığı
değerlendirmelerde geç kalıyordu. Bunun ana sebebi ise 24 numaralı dipnotta anlatılmış olan
durumdur.
28 Sabah, 11 Şubat 1917.
29 Sabah, 12 Şubat 1917.
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emesine (14 Mart 1917) karar verildi.30 Sabah gazetesini incelediğinde diğer Osmanlı
basını gibi 16 Mart’a kadar Rusya’da kesb eden bu önemli durumla ilgili ciddi bir
haber yapılmadığı görülür. 3 Mart tarihinde gazetenin ikinci sayfasında Rusya’nın
Ahvali başlığıyla verilmiş olan haberde ihtilalle ilgili yeterli bir bilgi yoktur.31 13 Martta
yapılan başka bir haberde de Petersburg’da yapılmış olan bir konferanstan ve
Rusya’nın ihtiyacı olan silahlardan söz edilmiştir. 14 Mart tarihli başka bir haberde ise
Rusya’daki iaşe sıkıntısına dair haber yapılmıştır.32 Gazetedeki ihtilal haberleri ve
yazıları 16 Mart sonrasına dikkate değer derecede artmıştır. Sabah’ta verilen
haberlerde genellikle Rusya’nın Ahvali başlığı tercih ederken, 16 Mart tarihinden sonra
daha çok Rusya İhtilali ve Rus Buranı gibi başlıklar kullanılmıştır.33
Ahmet Emin imzasıyla 16 Mart 1917 tarihli nüshasında Petersburg İhtilali başlığıyla
Rusya’da yaşananları konu alan bir başyazı yayımlanmıştır. Yazının hemen başında
Rusya’dan bu tarihe kadar haber alınamadığı belirtildikten sonra, buhranın
kendilerinin tahmininden çok öte bir şey olduğunu belirtmiştir. Ahmet Emin Rus
halkındaki heyecanı anlama noktasında yetersiz kaldıklarını belirtmek durumunda
kalmıştır. Yazıda Petersburg’da büyük bir ihtilalin patlak verdiği, Duma azaları
arasından seçilen on iki kişilik bir icra heyeti oluşturulduğu bunların hükümet işlerini
ele aldığı, bütün nazırların tevkif edildiği, sayıları kırk bini bulan askerin icra heyetine
iltihak ettiği ve bu durumun Rusya’da büyük bir dönüşüme sebep olmasının
kaçınılmaz olduğu ifade edilmiştir. İtilaf Devletlerinin ilkbaharda büyük bir taarruza
hazırlandığı sırada böyle bir olayın vuku bulmasının Osmanlı Devleti’ni
rahatlatacağını ve savaşın gidişatı açısından önemli olduğunu belirttikten sonra, yine
de ihtiyatlı bir dil kullanarak bu durumun Rusya’nın tamamen savaştan çekileceği
anlamına gelmediğini belirtmiştir.34 17 Mart tarihli sabah gazetesi yine Rusya ile ilgili
önemli bir haberi başyazıda paylaşıyordu. Yukarda da belirtildiği gibi Çar II. Nikola
aslında 14 Mart’ta tahttan feragat etmiş olmasına rağmen, bu haber 17 Mart’ta Sabah
gazetesine yansımıştı. İki buçuk sütunluk başyazıda Çarın tahttan feragatine yönelik
tespitler yapılmıştır. Haberde İngiliz resmi matbuatının yayınları kaynak olarak
kullanılmıştır. Başyazıda ihtilalcilerin hükümeti ele geçirerek ihtilalin ilk safhasında
tamamen muvaffak olduklarını belirtiliyordu. Ancak devamında Rusya’da farklı
fikirlerde olan anasırların olduğu ve bundan dolayı da olayların kısa sürede
durulmayacağı tespiti yapılıyordu.35 Mart ayında Sabah gazetesi Rusya ile ilgili
haberleri genelde ilk sayfasından vermiş ve uzun tahlillerde bulunmuştur. Bu
yazılardan biride 18 Mart’ta yayımlanan ve Rus İhtilal Kabinesi ile ilgili olan başyazıdır.
Yazıda Duma’da ihtilalcilerden mürekkep yeni bir kabine kurulduğunu haber
verdikten sonra, Dışişleri Bakanlığına Milyukov’un getirilmesinin İngiliz ve
Fransızların ihtilal taraftarları üzerindeki etkisine bağlanmıştır. Ayrıca bu seçime,
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Timaş Yayınları, İstanbul 2014, s. 125.
Recep Koçyiğit, 1917 Bolşevik Devrimi’nin Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ndeki Yankıları, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ankara 2006, s. 28.
31 Sabah, 3 Mart 1917.
32 Sabah, 13-14 Mart 1917.
33 Bkz. 16, 17, 19, 20, 21 ilh. Mart 1917 tarihli Sabah gazetesi nüshalarına.
34 Sabah 16 Mart 1917.
35 Sabah, 17 Mart 1917.
30
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ihtilalcilerin savaşa devam etme niyetinde olduklarını gösteren bir delil olarak
bakılmıştır. Ancak Rusya’da ihtilal taraftarlarının tek bir renkten mürekkep olmaması
bu politikanın yürürlüğü hakkında sorunlar oluşturacağı ifade edildikten sonra Rus
ihtilalinin tıpkı Fransız ihtilali gibi beklenmedik tarzda büyük bir hadiseye sebebiyet
verdiği belirtilmiştir.36 Bu yazıdan sonra Ahmed Emin imzasıyla Çar ve İhtilalciler
başlığıyla uzun bir başyazı yayımlanmıştır. Anlaşılan o ki Sabah Çar’ın durumuyla
ilgili henüz sağlıklı haberler alamamıştı. Daha önce vermiş olduğu bir haberde Çar II.
Nikola’nın tahttan feragat ettiğini duyurmuştu. Ancak bu haberle birlikte Çar’ın
tahttan feragat etmediğini bunun bir İngiliz yanılması olduğunu ifade ediyordu.
Devamında Çar ordu ile birlikte ihtilalcilerin üzerine yürürse Rusya’da daha kanlı
hadiselerin meydana gelebileceğini de ekliyordu. Daha sonra ise şöyle bir tespitte
bulunuluyordu: “Çar tahtından çekilsin ya da çekilmesin farklı düşünceden gurupların
oluşturduğu yeni hükümet sükûneti sağalmak konusunda acizdir”. Ayrıca bu hükümetin
hükmünün sadece Petersburg ve çevresi ile sınırlı olduğu ifade ediliyordu. Yazının
devamında daha çok ihtilal kabilesinin gücünden ve zafiyetinden bahis olunarak
değerlendirmelerde bulunulmuştur.37 Neredeyse ilk sayfanın tamamını kaplayan 20
Mart tarihli Rus Mürtecileri başlıklı yazıda Çar II. Nikola’nın kesin olarak tahttan el
çektiğini ve hatta oğlunun veraset hakkından da vazgeçtiğini belirtiliyordu.38 Böylece
Sabah gazetesi Çar’ın akıbetiyle ilgili günler sonra kesin bir bilgiye sahip olmuş
oluyordu.39 Sabah gazetesi Rus ihtilalini mart ayı boyunca sütunlarına taşımış ve geniş
bilgiler vermiştir. Her ne kadar bu bilgiler zaman zaman yanlış çıksa da -gazetenin
şartları itibariyle bu kaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir- ihtilal ile ilgili Osmanlı
kamuoyunu bilgilendirmiştir. Gazetenin 24 Mart tarihli nüshasında yapılan habere
göre Rusya’da sosyalistler ayaklanmış ve Duma’daki hükümet erkânı zırhlı
otomobillerle kaçmıştı. Ayrıca haberin devamında sosyalistlerin barış istedikleri ifade
edilmiştir.40 25 Mart tarihli gazetenin birinci sayfası tamamen Rus ihtilaline ayrılmıştır.
Ahmed Emin imzasıyla Rusya’da Vaziyet isimli bir başyazı yayınlanmıştır. Başyazıda
ihtilalci guruplara eleştiriler yönelterek, ihtilalin başlarında hürriyet, adalet ve
eşitlikten bahseden ihtilalci toplulukların artık adaleti kendi pencerelerinden
sağlamaya giriştikleri tespiti yapılmıştır. Ayrıca Petersburg’da görülen nümayişler
haberleştirilmiştir. Nümayiş yapanların Çariçe’nin başını istediğini ve devamında da
tutuklandığına dair ifadeler yer almıştır.
Rus ihtilalcilerinden liberallerin harbin devamından yana olduklarını ancak, halkın
kahir ekseriyetinin sulhun bir an önce tesis etmesi gerektiği fikrini taşıdıklarını
belirtiyordu. Rusya’da ihtilalden sonra iki kuvvetin kaldığını bunlardan birinin
ihtilalci amele grupları ve diğerinin de mevcut hükümet olduğu gazetedeki haberin
tespitlerindendi. Ancak hükümet üyeleri arasında bir dava birliği mevcut değildi.
Bundan dolayı ihtilalci güçlerin zaman içerisinde hükümeti yeniden dizayn etmesi

Sabah, 18 Mart 1917.
Sabah, 19 Mart 1917.
38 Sabah, 20 Mart 1917.
39 21 Martta Rusya’da İhtilal Devam Ediyor başlığı ile gazetenin iç sayfalarında bir haber vardır. Bu
haberde ihtilal hakkında bilgi verildiği gibi Çar ve ailesi hakkında da haber yapılıyordu. 22
Martta ihtilal ile ilgili haberlere Çar ve Çariçenin nakledileceği bildiriliyordu.
40 Sabah, 24 Mart 1917.
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kaçınılmazdı.41 Gazetenin mart ayı içerisindeki diğer haberlerine bakıldığında Çar’ın
firar etmiş olduğu, ecnebilerin Rusya’yı terk ettiği, Rus akvamının barış istediği ve
Rusya ihtilali gibi başlıklarla karşılaşılır. Bu haberlerde konularla ilgili kısa kısa bilgi
verilmiştir.42 Gazete Rus ihtilalini takip ettiği gibi zaman zaman Rus ordusunun
durumu ve ihtilale karşı tutumunu da haber yapmaktaydı. 27 Mart 1917 tarihli gazete
nüshasında Rus Ordusu adlı başyazıda ilkbaharda itilaf kuvvetlerinin düşündüğü
taarruz harekâtındaki Rus ordusunun durumunun ne olacağı incelenmiştir. Böylece
ihtilalin Rus ordusunu ne derece etkilediği de irdelenmiştir.43
Nisan ayı boyunca Rus ihtilali ve Rusya’nın durumuyla ilgili onlarca haber
yapılmıştır. Örneğin iki ila yedi nisan tarihlerinde Rus İhtilali başlığıyla her gün haber
yapılmıştır. Bu başlık altında Rusya’nın dâhilî siyasî durumu ile ilgili bilgiler
verilmiştir.44 Bu tarihler içeresinde 6 Nisan 1917’de yapılmış olan haber özellikle
önemlidir. Dönemin sadrazamı Talat Paşa ile yapılmış bir mülakatı haberleştiren
gazete Osmanlı hükümetinin ihtilale bakış açısının ne olduğunu okuyucularıyla
paylaşmaya çalışmıştır. Yapılmış olan görüşmede Talan Paşa devam etmekte olan Rus
inkılabının ehemmiyetli bir olay olduğunu, Rusya’nın öteden beri Osmanlı Devleti’nin
hasmı olması hasebiyle de kendileri tarafından yakından takip edildiğini belirtmiştir.
Talat Paşa ihtilalin Rusya’nın Osmanlı Devlet’ine yönelik siyasetinde çok bir şey
değiştirmediğini, Milyukuf’un şerefli bir sulhtan bahsederken bile Türkiye
meselesinin kendi istedikleri şekilde çözüme kavuşturulmasının gerektiğini ve bunun
basına da yansıdığını belirtmiştir.45 Nisan ayı içerisinde gazetenin ön plana çıkardığı
diğer bir haber ise Petersburg hükümetiyle İngiltere arasındaki ilişkilerdi. Bu açıdan
gazete Rusya’nın İngiltere’ye bazı arazilerini terk etmesini haberleştirmiştir.46 17 Nisan
1917’de Rus ihtilalcileri ve İngiltere’nin politikası hakkında yapılan bir haberde
Rusya’nın sulh taraftarlığına karşı İngilizlerin bunu engellediği ve Almanya ile Rus
ihtilalcileri arasındaki görüşmeler haberleştirilmiştir. 47
20 Nisan tarihli Sabah gazetesinin başyazısında verilen haberde; İngiliz hükümetinin
İsviçre’de bulunan otuz kadar barış yanlısı ihtilalcinin Rusya’ya dönmesini
engellendiği, bunun üzerine bu kişilerin Almanya ile anlaşarak farklı bir güzergâhtan
Rusya’ya gitmeye çalıştığı ifade edilmiştir. Ancak İngiliz müdahalesi söz konusu bu
yolculara Rus topraklarında da müdahale etmekten geri durmamıştır.48 Bu durum
dönemin Rus hükümetinin nüfuzunun zayıflığını gösterdiği gibi aynı zamanda
mevcut siyasî iradenin henüz tam anlamıyla bir barışa hazır olmadığının da
göstergesidir. Çünkü yukarıda da bahis olunduğu gibi Ruslar her ne kadar savaştan

Sabah, 25 Mart 1917.
Bkz. Sabah, 28, 29, 30, 31 Mart 1917.
43 Sabah, 27 Mart 1917.
44 Örneğin; Çar İsviçre’ye Gitmek İstiyor, Sosyalistlerin Hattı Hareketi, Amele Komitesinin
Beyannamesi. İlh.
45 Sabah, 6 Nisan 1917.
46 Sabah, 12 Nisan 1917. 15 Nisan 1917 tarihli sabah gazetesi Rusya ve Sulh başyazı ile çıkmıştır.
Ayrıca gazetenin bu nüshasında Krenski’nin nutku adı altında bir haber yapılmıştır.
47 Örneğin Rus Amele Meclis-i Mahalli Kongresi gibi. Sabah, 17 Nisan 1917. Sabah gazetesinin 18
Nisan 1917 tarihli nüshasında Amele gurubunun kongrede almış olduğu kararlar
haberleştirilmiştir. Söz konusu alınan kararlar madde madde haberin detaylarında verilmiştir.
48 Sabah, 20 Nisan 1917.
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çekilmeyi ve sulh yapmayı konuşsalar da iktidardaki bazı guruplar için İstanbul ve
boğazlar meselesi kendi lehlerine çözülmeliydi. Makalede aktarıldığı kadarıyla Avam
Kamarasında yapılan konuşmalara bakıldığında İngiltere, Rusya’da hürriyet ve
meşrutiyet meselesini hatırına bile getirmemekteydi.49
Rus ihtilalini yakından takip etmeye çalışan Sabah, Rusya’da çıkan her karışıklığı ve
olayı haberleştirmeye çalışmıştır.50 Ayrıca Mart ayında olduğu gibi Nisan ayında da
Sabah’ın başyazılarının birçoğu Rusya’yı konu edinmiştir. 22 Nisan’da Milyukov ve Rus
Sosyalistleri başlığıyla bir başyazı yayımlandıktan sonra, Rusya İhtilali Hakkında
başlığıyla 23-24 Nisan tarihlerinde de gazetenin başyazıları Rus buhranını konu
edinmiştir. Milyukov ve Sosyalistlerin Durumu isimli başyazıyla, Petersburg’da devam
etmekte olan gösterilerin sebebinin kesin olarak bilinmediğini aktaran gazete, bu
gösterilerin sebebi ile ilgili tahminlerde bulunmuştur. Buna göre iğtişaşların sebebi
barış yanlısı sosyalist gruplarla, harp ve İngiliz yanlısı Milyukov arasında ki
anlaşmazlıktan kaynaklanmaktaydı. Milyukov’un düşüncelerine karşı, pasif bir
direniş gösteren sosyalist gruplar arasındaki fikir ayrılığı iyice büyümüş ve bu durum
sosyalistlerin gösteriler düzenlemesine sebep olmuştur. Sabah’ın Petersburg’da
sosyalistlerin çıkardığı bir gazetede yayımlanan makaleden aktardığına göre
Milyukov’un düşüncelerinin aksine İstanbul ve Boğazların Türklerin olduğunu ve
Türklerinde tıpkı Ruslar gibi kendi mukadderatını belirleme hakkına sahip olduğunu
bildiriyordu. Gazetedeki başyazı görüldüğü üzere Milyukov ve sosyalistler arasındaki
mücadeleyi Osmanlı Devleti’yle bağlantılı bir şekilde ele almıştır. Ayrıca makaledeki
yorumda bu mücadelenin sonunda sosyalistlerin galip geleceğine dair bir umut
beslenmektedir. Çünkü gazeteye göre Osmanlı Devleti, Rusların şerefli bir barış
yapmasından yanaydı ve bunu sağlayacak taraf ise sosyalist gruplardı.51 Sabah
gazetesi yukarıda da belirtildiği gibi 23, 24 Nisan tarihlerinde Rusya ihtilaliyle ilgili
süreci anlatan üç makale yayınladı. Birinci makalede Çar II. Nikola’nın görevden
ayrılmasından itibaren Rusya’da ki siyasi durumu irdelenmiştir.52 İkinci makalede
sosyalist grupların Rusya hükümetinde ve siyasî arenada artan etkisi üzerine
yazılmıştır. İhtilallerin sonucunun ne olursa olsun, Rusya’daki yeni durumun
devletleri sarstığını belirten bu makale de mevcut hükümetin sadece kanunlar
çerçevesinde kalarak ihtilalci gruplarla baş edemeyeceğini belirtmiştir. Gazeteye göre
…taşkınlara meram anlatmak ve meczup hayalatı olan sosyalizm sevdazedelerini ve hürriyet
mecnunlarını ilzam53 ve ıskat54 etmek tarik-i kanuniye ile müyesser olamaz. Zaten hengâme-i
ihtilalde kavanini harfiyen icra ettirmek abesle iştigal kabilinde olacağından azgınların zaptı ve
raptı ve zinciri kırıp boşanan ihtirasatın idaresi pek güçtür.55 Sabah gazetesi bu makalelerde
ilk defa ihtilalin sürecini ve yaşananları haberleştirmeyi bir tarafa bırakarak, ihtilal
esnasında hükümetlerin nasıl davranması gerektiğine yönelik olarak çıkarımlarda
bulunmuştur. Ayrıca sosyalizmle ilgili de bir tespitte bulunarak meczup hayalatı olarak
değerlendirmesi de daha önce ki haberleri ile bir farklılık ortaya çıkarmaktadır. Çünkü
Sabah, 20 Nisan 1917.
Bkz. Sabah, 20-30 Nisan 1917.
51 Sabah, 22 Nisan 1917.
52 Yeni hükümetin şekli, ekonomik meseleler, savaş ve sulh gibi…
53 Delil göstererek muhalifini susturmak.
54 Hükümsüz bırakmak.
55 Sabah, 24 Nisan 1917.
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daha önceki haberde sosyalistlerin Rusya ile yapılacak barışta önemli bir kesim
olduğuna dair tespitler yapılırken, makalede sosyalistler yerilmiştir. Nisan ayının
sonuna doğru amele birlikleri birçok büyük şehirde nümayişler düzenlemiştir.
Hükümetin savaş yanlısı politikalarına karşı emek gücünü kullanan bu topluluklar
Rusya’da ki kaynaşmanın daha uzun süre devam edeceğini gösteriyordu.56
Mayıs ayı boyunca Sabah’ta Rusya’nın Ahvali başlığı ile birçok haber yapıldı. Dikkat
çeken haberlerden biri 5 Mayıs tarihlidir. Habere göre İngiltere sosyalist gruplara
mensup ve yurt dışında olan Rus vatandaşlarının pasaportu olsa bile ülkeye
alınmamasıyla ilgili Rus dışişlerinden istekte bulunmuştu.57 Bu istek, Çar sonrasında
da Rus hükümeti üzerindeki İngiliz etkisinin göstergesi niteliğindeydi. Dolayısıyla
mevcut hükümetle sosyalist grupların arası giderek açılmaktaydı. 7 Mayıs tarihli
gazete haberinde amele ve asker fırkalarının Milyukov’a karşı tazyike başladığını ve
hükümetin istifa etme ile karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyordu.58 8 Mayıs tarihli
Sabah gazetesinin birinci sayfanın neredeyse tamamı Rusya ile ilgili makale ve
haberlere ayrılmıştır. Amale ve Asker Komiteleri yayınlamış oldukları bir beyannameyle,
Milyukov’un savaşa devam niyetine, boğazların Rusya’ya devrine ve Avusturya’nın
taksimine dair yapmış olduğu konuşmaya katılmadıklarını, bu siyasî düşünceyi
paylaşmadıklarını ilan etmişlerdir. Bu haberin hemen yanında Petersburg’da artan
kargaşadan dolayı hükümetin Moskova’ya taşınması durumuna dair bilgiler
verilmiştir. Başyazıda ise Rus dâhili durumuyla ilgili tespitlere yer verilmiştir.
Gazeteye göre: “Rus ihtilalinin ilk günlerinden beri Rusya’da iki muhtelif kuvvet arasında
daima bir nüfuz mücadelesi cereyan etmektedir. Bu kuvvetlerden biri İngiliz tesiri altında
bulunan harp taraftarları, diğeri terakkiperverler ve sosyalistlerdir. Rus harp taraftarları
hürriyetten, müsavattan, dâhili ıslahattan tatlı tatlı bahsetmekle beraber gözleri dışarıdadır.
Hariçte fütuhat yapmak isterler… Memleketlerini hakikaten yükseltmek ve bu sayede halkın
refah ve saadetini artırmak olan terakkiperver anasırlar, fütuhat yanlılarıyla mümkün değil
anlaşamazlar…” Başyazıya göre ihtilal sırasında bütün taraflar ortak nümayişlerde bir
araya gelmelerine rağmen ihtilal gerçekleştikten sonra idareye dair ayrılığa
düşmüşlerdi. Bu noktada Petersburg’da iki ayrı hükümet tesis edilmişti. Biri resmi
olan ve Milyukov’un idaresinde (hükümetin başkanı Prens Lvov) olan hükümet,
diğeri Krenski ve dostlarının asıl nüfuzu ellerinde tuttuğu hükümetti. Bu tespitlerde
bulunduktan sonra gazete yabancı basına dayandırdığı haberlerde Rusya’nın dâhilî
bir buhranın eşiğinde olduğunu bildiriyordu.59 9 Mayıs tarihinde yine gazetenin
başyazısı Rusya’ya ayrılmıştır. Rusya’nın Vaziyeti başlığı ile yayınlanan yazıda; Amele
ve Asker Komitesi ile Dışişleri Bakanı Milyukov arasındaki çekişmenin, komitenin
galebesi ile sonuçlandığı ve İtilaf Devletlerine yeni bir nota verildiği belirtiliyordu. 1
Mayıs tarihli birinci nota harbe devam niyetini beyan ederken, yeni nota komitenin
isteği doğrultusunda hazırlanmıştı. 1 Mayıs tarihli nota Petersburg’da büyük bir
heyecana sebep olmuştur. Notadan sonra Amele ve Asker Komitesi büyük nümayişler
düzenleyerek hükümeti baskı altına almıştır. Dâhilî bir mücadeleyi göze alamayan

Sabah, 25 Nisan 1917
Haberin devamında Fransız ve İngilizlerin, Rusya ile ilgili endişeleri paylaşılmıştır. Sabah, 5
Mayıs 1917.
58 Sabah, 7 Mayıs 1917.
59 Sabah, 8 Mayıs 1917.
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Milyukov 1 Mayıs notasını düzeltmek zorunda kalmıştır.60 Bu durum Milyukov
hükümetinin dâhilî nüfuzunun yok olduğu anlamına da geliyordu. Sabah gazetesinin,
Pravda gazetesinden aktardığına göre Petersburg’da ki protestolara karşı asker
kullanılmak istenmiş fakat askerin müdahaleye sıcak bakmamasından dolayı bu
fikirden vazgeçilmiştir.61
Haziran ayına gelindiğinde haber sayısında kısmen azalma olmakla birlikte Rusya’ya
olan ilgi Osmanlı basınında devam etmiştir. Sabah’ta Rusya’nın ahvaline dair önemli
bulduğu haberleri yayınlamıştır. Haziran ayının hemen başında Petersburg Telgraf
Ajansından aktarıldığına göre Çar II. Nikola başka bir yere naklediliyordu. Rusya’da iç
durum ise daha da karışacağa benziyordu. Bu aylarda Petersburg ve Moskova’daki
nümayişlerin benzeri Kafkasya’da da düzenleniyordu.62 Gazetenin vermiş olduğu
önemli bir haberde Amele ve Asker Meclisi’nin nisan ayında yaptığı açıklamada bütün
milletlerin kendi bağımsızlığına sahip olması ve Avrupalı devletlerin bir an önce barış
görüşmelerine başlamalarını istemesiydi. Bu durum Rus hükümeti tarafından da
kabul edilmiş ve programına konulmuştu.63 Barış ve Rus ihtilalini birlikte ele alan
Sabah, 7 Haziran da yayımlamış olduğu başyazıda Rus sosyalistlerinin barış
arzusunun savaşın gidişatı açısından büyük önem taşıdığı belirtilmiştir. Gazeteye göre
barış isteğinin bütün milletlere duyurulmuş olması ve sulhla ilgili düşüncelerini
hükümet programına konulmuş olması, sosyalistlerin I. Dünya Savaş’ının seyrinde
yeni bir dönemi başlattığına işaretti. Ayrıca sosyalistlerin savaşın içinde olan bir ülke
olarak savaşan tarafların arzu ve ihtiraslarını bütün dünyaya duyurmuş olması da
savaşın gidişatını değiştirebilecek önemli bir olay olarak görülmüştü. Yazının
devamında sosyalistlerin bu tutumunun sebepleri irdelenmiş ve sosyalizmin milli
hudutları ortadan kaldırıp, ortaya beynelmilel bir millet telakkisi koymasından dolayı
savaşın sonlandırma arzusu taşıdıklarına kanaat getirilmiştir.64 Rus sosyalistlerin
siyasî düşünceleriyle ilgili ilk defa bu derece net bir haber yapan gazete, haziran ayı
içerisinde onları daha yakından takip etmeye başlamış ve diğer ülkelerdeki sosyalist
topluluklarıyla olan ilişkilerini de incelemeye ve haberleştirmeye çalışmıştır.65 27
Haziran tarihinde yayımlanan başyazıda gazetelerde Rusların bir taarruz hareketinde
bulunacağına dair konu ele alınmıştır. Amele ve Asker Cemiyeti’nin öteden beri sulh
yanlısı tutumundan dolayı yeni bir taarruza ihtimal verilmediğini, taarruz
söylentilerinin sebeplerinin Rusya’nın dış yardım bulma amacına yönelik bir söylenti
olduğu vurgulanmıştır. 66
Temmuz ayına gelindiğinde Rusya’da siyasî havanın daha da karışmaya başladığı bir
döneme girilmiştir. 7 Temmuz tarihli Sabah gazetesinde Rus basınına dayandırılan
haberde siyasî tutuklamaların başladığı ve Rusya’nın yeni bir karışıklığın eşiğinde
olduğuna dair haber yapılmıştır.67 Temmuz ayı içerisinde ihtilal yeniden şiddetlenme
emareleri göstermeye başlamıştır. Sokakları dolduran göstericilerin hedeflerinden biri
Sabah, 9 Mayıs 1917.
Sabah, 13 Mayıs 1917. Rusya’daki dâhili durum için ayrıca bkz. 14, 15, 19 Mayıs 1917.
62 Sabah, 3-5 Haziran 1917.
63 Sabah, 6 Haziran 1917.
64 Sabah, 7 Haziran 1917.
65 Sabah, 21 Haziran 1917.
66 Sabah, 27 Haziran 1917.
67 Sabah, 7 Temmuz 1917.
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barışın önünde engel olarak gördükleri İngiliz ve Fransız sefarethaneleri olmuştur. İki
ülkenin sefarethaneleri önünde toplanan kalabalıklar sefirleri protesto etmişlerdir. Bu
gösteriler sırasında İngiliz sefir Bukanon halk tarafından taşlanmıştır.68 Sabah
gazetesinin İsveç gazetelerine dayandırdığı haberde Petersburg’da toplanan
kalabalıkların Alman casusluğu iddiasıyla tutuklanan yoldaşların bulunduğu
hapishanenin önünde büyük eylemler yaptığı ve amelenin harbiye nazırı Krenski’nin
idama mahkûm edilmesi istediği bildirilmiştir.
Haziran ve temmuz aylarında Lenin ismi Sabah’ta daha çok yer edinmeye başlamıştır.
Ancak bunun sebebi Lenin’in fikirlerine duyulan ilgi değildir. Müfrit sosyalistlerin
artan etkisi ve mevcut hükümetin giriştiği siyasî tutuklamalardır. Örneğin temmuz ayı
içerisinde Lenin hakkında alınan idam kararları birçok kez basının konusu olmuş bu
durum Sabah’ın sütunlarına da yansımıştır.69 21 ve 25 Temmuz tarihli gazete
nüshalarında Rusya’da ihtilalin alevlendiği ve sokaklarda şiddet olaylarının
yaşandığına ve Lenin taraftarlarının tutuklandığına dair haberler artarak devam
etmiştir. Gazete temmuz ayı boyunca Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etmiş ve
olan bitenin Osmanlı Devleti’ne olası yansımalarını değerlendirmeye çalışmıştır.
Petersburg’dan İtalyan gazetelerinin bildirdiği bir haberde Lenin’in Litvanya’da
tutuklandığı ve Maksim Gorki’nin de Lenin taraftarı olmak dolayısıyla ihbar edildiği
bildirilmiştir.70
Rusya’nın dâhilî urumu ile ilgili ağustos ayı boyunca Sabah’a yansıyan haberlere
bakıldığında Ekim Devrim’inin ayak seslerini duymak mümkündür. Gazete ayın
hemen başında 7 Ağustos’ta Krenski’nin istifa edeceğine dair bir haber yapmıştır.71
Ertesi gün Rusya’da diktatörlük tesisine dair bir haber gazete sütunlarında yer
almıştır. Rusya’da ağustos ayında şiddetlenen hükümet bunalımı nedeniyle yeni bir
hükümetin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu yeni kurulacak hükümetin hiçbir fırkanın
tazyiki altında kalmaması ve fırkaların hükümete baskı yapmaması için bir düzenleme
yapılması gündeme gelmiştir. Sosyalist guruplar bu durumu kabul etmiş olmakla
birlikte bazı şartlar ileri sürmüşlerdir. Sosyalistlerin şartlı desteğinden dolayı yeni
hükümet daha önceki hükümetin savaşa dair beyannamesini kabul etmiştir.72 Ancak
bütün çabalara rağmen hükümet Rusya’da yaşanan duruma hâkim olamadığı gibi
Petersburg’da halkın silahlandığı, genel grevlerin başladığı ve Rusya’nın yeniden
büyük bir karışıklığa sahne olacağına dair haberler yapılmıştır.73 Söz konusu bu
haberler genel itibariyle Petersburg Telgraf Ajansına dayandırılmıştır.
Eylül ayı içerisinde Rus buhranıyla ilgili haberler daha da artmıştır. Eylülün başında
Rusya’da Buhran Devam Ediyor başlığıyla verilen haberde Rus şehirlerindeki şiddet
olaylarından bahsedilmiştir. 4 Eylül tarihinde yapılan bir haberde mevcut Rus
hükümeti aleyhine Türkistan’da (Taşkent’te) bir ayaklanma başladığı bildirilmiştir.
Her ne kadar Müslüman ahali bu ayaklanmayı tasvip etmese de Türkistan İhtilal
Komitesi’nin bölgedeki bazı askeri fırkaları da yanına alarak ayrılık hareketi başlattığı

Sabah, 9 Temmuz 1917.
Sabah, 20 Temmuz 1917.
70 Sabah, 30 Temmuz 1917.
71 Sabah, 7 Ağustos 1917.
72 Sabah, 8 Ağustos 1917.
73 Bkz. Sabah, 28, 30, 31 Ağustos 1917.
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habere yansımıştır.74 Böylece gazetede ilk defa ihtilal ve Müslümanların birlikte geçtiği
bir haber yapılmıştır. 12 Eylül tarihli gazete nüshasının birinci sayfası tamamen
Rusya’ya ayrılmıştır. Krenski ve Kornilov başlığıyla bir başyazı yayımlanmıştır. İki
sütundan oluşmuş olan bu yazının hemen yanında Rusya’da Hercümerç başlığıyla yine
iki sütundan oluşan bir yazı yayımlanmıştır. Ahmet Emin imzalı başyazıda İtilaf
Devletleri’nin Krenski’ye karşı beslemiş oldukları iyi niyetlerinin kaybolduğu ve
Rusya’da bir askeri diktatörlük kurmak isteyen General Kornilov’un hükümetin
başına geçirilmek istediğine dair yorumlar yapılmıştır. Bunun sebebi olarak
Krenski’nin İtilaf Devletleri’yle iş birliği içinde olsa da neticede bir sosyalist olduğu ve
Rusya’nın savaşa devam edebilmesi için yeterli biri olmadığına dair görüşün ağırlık
kazanmasıydı. General Kornilov etrafında yeniden toplanan Rus sağcılarının
Rusya’da karşı ihtilal hazırlıkları içinde olduğu ve İtilaf Devletlerinin bu yeni oluşumu
desteklediği Emin Bey tarafından dikkat çekilen bir husustu.75 Kornilov’un diktatörlük
kurma teşebbüsü karşısında Krenski, generali azletmiştir. Sabah gazetesi bu olayla
ilgili malumatı Alman basını üzerinden almıştır. Sabah’a yansıyan haberlere göre sağ
darbeye karşı, sosyalist guruplar Moskova’da bir kongre toplamıştır.76 Sosyalistler Lenin taraftarları dâhil- aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen sağ darbe karşısında
birlik içinde olmuştur.77
13 Eylül tarihinde Sabah’a yansıyan haberlere göre Krenski’nin katledildiğine dair
ortalıkta şayialar dolaşıyordu. Ayrıca Petersburg’da durum gittikçe daha da
vahimleşiyordu.78 Ertesi gün Sabah gazetesine yansıyan haberlere bakıldığında
General Kornilov’un Petersburg’a asker sevk ederek kendi kabinesini oluşturmaya
çalıştığı görülür. Ancak bu haberler Sabah gazetesine yansıdığı tarihlerde General
Kornilov’un darbe çabası çoktan başarısız olmuştu. Eylül ayının ortalarında
Rusya’daki iç savaş gazete sütunlarına yansımaya devam etmiştir. Ayrıca başyazıların
konusu da genelde Rusya olmuştur. 15 Eylül’de Rusya’da Dahili Harbi başlığıyla Ahmet
Emin Bey bir başyazı kaleme almıştır. Başyazıda Rusya’nın içinde bulunduğu çetin
durumla ilgili analizler yapılmış ve ihtilalin geleceği sorgulanmıştır.79 Ayın sonuna
doğru verilen haberlerde ise Rusya’da yeni bir ihtilalin hazırlıklarının yapıldığı
belirtilmiştir.80
Sabah, 4 Eylül 1917.
Sabah, 12 Eylül 1917.
76 Petersburg Belediye seçimlerinde ihtilalci sosyalistler 120.000, ve Lenin taraftarları 88.000 oy
almıştır. Sabah, 12 Sabah, Eylül 1917.
77 M. Aydın Turan, “Tarihin Kayıp Çocuklarına Dair Bir Derkenar: Muhammed Zahid Şamil”,
Kafkasya Calışmaları - Sosyal Bilimler Dergisi, Mart / March 2017, Yıl / Vol. 2, No. 4, s. 43-44.
(Elektronik Ortam: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/290172). Sadıkov, s. 107-108.
Geniş bilgi için bkz. Ramin Sadıgov, “Lavr Kornilov: Darbeci Bir Generalin Portresi”,
Akademik Bakış Dergisi, Sayı 58, ss. 618-641. (Elektronik Ortam:
http://www.akademikbakis.org/dergi//lavr-kornilov-isyanci-bir-generalin-portresi201612.pdf)
78 Sabah, 13 Eylül 1917.
79 Sabah, 9 Eylül 1917. 16-21 Eylül tarihleri arasında basılan sabah gazetesi nüshalarında hemen
her gün Rusya’nın iç karışıklıklarına dair haberler yapılmıştır. Bu haberlerin en önemlilerinden
birisi 18 Eylül’de Ahmet Emin Bey’in Rusya’da Cumhuriyet başlığı ile bir yazı kaleme alması ve
bu yazıyla birlikte cumhuriyet mevzusuna dair haberler yapılmış olmasıdır.
80 Sabah, 26 Eylül 1917. Eylül sonuna kadar Rusya’daki karışıklıklarla ilgili haberler devam
etmiştir.
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Ekim ayında Rusya’daki duruma paralel olarak Lenin taraftarları ile ilgili daha çok
haber göze çarpmaktadır. 2 Ekim 1917’de Rusya’nın Ahvali ana başlığı altında; Lenin
Taraftarlarının Faaliyeti, İtilaf Devletleri Aleyhinde Galeyan, Resmi Bir Yalan, Petersburg’a
Girmek Men edildi gibi haberlere yer verilmiştir. Haberlerin ayrıntılarında
Petersburg’da yapılan nümayişlerde Lenin taraftarlarının şiddette başvurduğu, Amele
ve Asker Cemiyeti’nin benzer bir yol izlediği, ayrıca İtilaf Devletleri aleyhtarlığının daha
da şiddetlendiğine dair açıklamalar yer almıştır.81 10 Ekim tarihinde yeni Rus kabinesi
ile ilgili haber yapan gazete, kabinede sosyalist grupların Krenski’nin başkanlığı
altında güçlendiğini belirtmiştir.82 Gazete bir gün sonra ise yeni Rus hükümeti ile ilgili
yaptığı haber de Lenin başkanlığında kurulan yeni hükümetin barış görüşmeleri için
İtilaf Devletlerine ültimatom vereceğini bildirilmiştir. Devamında Petersburg’daki
çatışmalardan ve yapılan nümayişlerden söz edilmiştir.83 12 Ekim tarihli Sabah
gazetesinde Rus kabinesinin teşkili ve grupların oluşturulacak olan kabineye karşı
yaklaşımı ele alınmıştır.84 13 Ekim’de yine Rusya’daki iç karışıklıklardan söz
edilmiştir. Krenski’nin Petersburg üzerine yürüdüğü, İngiltere’nin yeni hükümeti
tanımak istemediğine dair haberler yapılmıştır.85 Sabah’a göre ekim ayında
Rusya’daki buhran gittikçe şiddetlenme eğilimindeydi ve devletin durumunun
ümitsiz ümitsizdi.86
Kasım ayına gelindiğinde Rusya’daki şiddet haberleri gazete sayfalarındaki varlığını
koruyordu. 7-8 Kasım tarihlerinde Rusya’da büyük fırtınalar kopmuş iktidar el
değiştirmiş ve Lenin yeni hükümeti kurmuştu. Bu haberler 9 Kasım’da İngiliz basınına
yansımıştı. Ancak Sabah gazetesi bu önemli haberleri 10 Kasım tarihi itibariyle
vermiştir.87 Batı basınının Bolşevik darbesiyle ilgili haber yaptığı 9 Kasım’da, Sabah
gazetesi Petersburg civarındaki karışıklıklara değinmiş ve hükümetin payitahtı
muhafaza altına aldığını bildirmişti. 88 Hemen bir gün sonra gerçek haberler gazeteye
ulaştığından, 10 Kasım’da Sabah’ın sayfalarının yarısı ihtilale ayırılmıştı. Rusya’da
oluşan yeni durum gazetenin başyazısında Bir Darbe-i Hükümet Daha başlığıyla ifade
edilmiştir. Ayrıca gazetenin geniş yer ayırdığı ihtilal şu başlıkla haberleştirmiştir:
“Rusya’da Yeni ihtilal; Maksimalistler Hükümeti Ele Aldılar. Haberle ilgili alt başlılar ise
şöyleydi: Krenski Petersburg’tan Kaçtı, Yeni Hükümet Derhal Adilane Bir Sulh Teklif Edecek,
Kabine Erkanı Tevkif Ediliyor, Kanlı Müsademeler, Cephedeki Asker Petersburg’a Yürüyor.”
Başyazıda devrim hükümetinin başvekili Lenin’in üç amacı işleniyordu. Lenin’in
Sabah, 2 Ekim 1917.
Sabah, 10 Ekim 1917.
83 Sabah, 11 Ekim 1917.
84 Sabah, 12 Ekim 1917.
85 Sabah, 13 Ekim 1917. 14 Ekim’de Amele ve Asker Cemiyeti’nin mevcut hükümetin aleyhinde
olduğu ve yeni bir hükümet tesisi için çalıştığına dair haber yapılmıştır.
86 Sabah, 17 Ekim 1917. Sabah, 18 Ekim 1917. 20-26 Ekim arasında sabah gazetesinde Rusya ile
ilgili şu başlıklar atılmıştır: Petersburg’da Korku ve Dehşet, Rusya’nın Her Tarafında Anarşi Hüküm
Sürüyor, Petersburg Tahliye Ediliyor, Rusya’da Perişanlık vs.
87 Kocaoğlu-Berge, s. 97-98.
88 Saba, 9 Kasım 1917. Kasım tarihleri arasında sabah gazetesindeki bazı haber başlıkları şöyledir:
Petersburg’da Vahim Karışıklık, Aşırıcılar Hükümeti Ele Alıyor, Petersburg Civarında Meydana Gelen
Muharebede Henüz Kimin Galip Geldiği Anlaşılamadı, Krenski Mağlup Olmuş, Litvanyalı Askerler
Maksimilistlere Katıldı, Maksimilistler, Petersburg’da ihtilal Teşebbüsleri. Bkz. Sabah, 8-28 Kasım
1917.
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amaçlarının ilki derhal muhasımlarla bir mütareke akt etmekti. Osmanlı basının
öteden beri yakından takip ettiği en önemli husus bizzat devrimin yöneticisi
tarafından dile getirilmiş oluyordu. Lenin’in diğer amaçları; Toprağın köylülere
dağıtılması ve iktisadi tükenmişliğe çare bulunması olarak başyazıya yansımıştı. İmzasız
olan bu başyazıda sulhun sağlanacağına dair bir inanç vardı. Bu durum Çarlık
rejiminin harp politikası ve yeni hükümetin barış politikası karşılaştırılarak ifade
ediliyordu: …Çarlık vakitsiz ve lüzumsuz bir harp yapmış idi, ihtilal tam vaktinde ve
lüzumunda bir sulh yapacaktı. Bu sulh yalnız harbi bitirerek ihtilalin semerât-ı müf’idesini
toplamak lüzumunda değil, aynı zamanda halkın arzusunda da münbais idi. Makalenin
devamında Rusya’da askerden, politikacıya, zenginden, işçi ve köylüye bütün
tarafların sulh istediği ifade edilmiştir.89 Ancak Krenski ve rüfekasının İngiliz parasına
tamah ederek, umumi Rus anasırının isteklerini görmezden geldiklerini belirtilmiştir.
Neticede sulh isteğinin sebepleri ortadan kalkmadığı için Krenski Rusya’dan kaçmak
zorunda kalmıştır. Makaledeki değerlendirmede yeni kuvvetin sulh isteğine şüphe
duyulmamaktadır. Ancak hükümetin mahiyeti ve ihtilaller içinde debelenen
Rusya’nın bundan sonra ne olacağına dair soru işaretleri vardır. Makale şöyle
bitmektedir: hadisatın alacağı şekle intizaren, şimdilik Petersburg’da darbe-i hükümeti
memnuniyetle kayıt ve bununla iktifa ederiz. Makaleden de anlaşılacağı üzere Sabah,
ihtilalin çıkmasının ana sebebini sulh isteyen kesimin isyanına bağlamıştır. Bu aslında
Osmanlılar açısından da sulha duyulan özlemin ifadesidir. Sabah gazetesi 11 Kasım’da
yapmış olduğu haberde Lenin’in hükümet kurduğunu ve yeni kabinenin sulh
müzakerelerine başlamak için İtilaf Devletlerine ültimatom vermeye hazırlandığını
bildirmiştir.90 12 Kasım’da da benzer bir haber yapılmıştır.91 Sabah’ın bundan sonraki
haberlerine bakıldığında 19 Kasım’a kadar devam eden karşı ihtilal bekleyişi ve
belirsizliğin olduğu gözlenir.92 14 Kasım tarihli gazetenin Rusya’ya dair haberleri şu
şekilde idi: “Krenski Galip İmiş, Rus Muamması”, 15 Kasım’da haber başlığı Rusya Ahvali
ana başlığının altındaki başlık “Petersburg’da Vukua Gelen Muharebede Kimin Galip
Geldiği Henüz Anlaşılamadı” şeklindeydi.93 19 Kasım’da Sabah gazetesi Rusya’daki
durumla ilgili birinci sayfasında şu başlığı atmıştı: “Krenski Mağlup Oldu, Sükûn Henüz
Tesis Edilemedi”.94 Böylece günler sonra gazeteye Rusya’da neler olup bittiğine dair
kesin bir haber yansımış oluyordu. Lenin’in Krenskiyi kesin olarak mağlup etmesi
Osmanlı basınında gözlerin tekrardan sulha çevrilmesine sebep oldu. 22 Kasım tarihli
Sabah gazetesi Maksimalist Meclis’in mühim bir kararı başlığı altında verdiği haberde
Moskova’da şiddetli müsademelerin olduğu ve Maksimalist Meclis’in aldığı kararla
Rusya’ya tabi farklı anasırların istiklale yürüdüğü ifade edilmiştir.95 Bolşevikler
Krenski’yi mağlup ettikten sonra barışın derhal tesisi için çalışmaya başlamıştır.
Ayrıca Bolşevik yayın organlarında Pravda ve İzvestia gazetelerin gizli anlaşmaları
yayınlaması Osmanlı kamuoyunda Bolşeviklere karşı duyulan ilgiyi büyük oranda

Sabah, 10 Kasım 1917.
Sabah, 11 Kasım 1917.
91 Sabah, 12 Kasım 1917.
92 Kocabaşoğlu-Berge, s. 112.
93 Sabah, 14-15 Kasım 1917.
94 Sabah, 19 Kasım 1917.
95 Sabah, 22 Kasım 1917.
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artırdı.96 Daha önceki haberlerde yerilmiş ve kuşku duyulmuş olan Bolşeviklere artık
methiyeler düzülebilirdi.
Sabah’ta 28 Kasım’da yayımlanan Rus İnkılabı Entrikalar ve Tehditler Önünde isimli
başyazıyla yeni Rus hükümetinin politikaları karşısında İtilaf Devletleri’nin tutumu
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Makaleye göre: Bolşeviklerin sulha meyletmesinden
dolayı İngiltere, yeni Rus yönetimine baskı uygulamaktaydı. Hatta İngilizler, Rusların
savaşa devamını sağlamak için kimi zaman tehditlere dahi başvuruyordu. Başyazıda
durum şöyle aktarılmaktadır: “… sulh arzusu ekseriyet halkın kalbine gergi gibi yerleşmiş
olduğunu gören İngilizler tahminimiz vecihle işe başlamışlar. Bu babda telgrafların getirdiği
haberler yekdiğerine pekte merbut değilse de heyet-i mecmuasından hasıl ettiğimiz fikre göre
Londra hükümeti ne ipi koparmak nede gevşetip elinden kaçırmak niyetinde değildir. Zemin ve
zamana göre tenkit, entrika, tehdit vasıtalarının kafesini peyderpey kullanmaktadır.”
Makalenin devamında İngilizlerin ihtilali boğup, savaşa devam edecek bir hükümeti
Rusya’da başa geçirmek için gizliden gizliye çalıştığı vurgulanmıştır.97 27 Aralık tarihli
gazete nüshasında Rus İnkılabı ve İtilafın Suikastı başlığıyla yayınlanan başyazıda İtilaf
Devletlerinin, Bolşeviklere karşı tutumu değerlendirilmeye devam edilmiştir. Bu
başyazı bir öncekine göre daha geniş bir çerçeve çizerek İngiltere’nin tavrına, diğer
itilaf devletlerinin tavırlarını da eklemiştir. Makalede, itilafçıların umut bağladığı
Krenski’nin yenilmesi ve barış yanlısı Lenin’in başa gelmesinin savaşın seyri açısından
hesapların yeniden yapılmasını zorunlu kıldığını belirtilmiştir. Lenin’in barışı bir an
önce uygulamaya yönelik tavrı nedeniyle gerek İtilaf Devletleri siyasetçilerinin
gerekse itilafçı matbuatın Rus yönetimine sert eleştiriler yönelttiği ifade edilmiştir.
Başyazıda, Amele ve Asker Cemiyeti Hükümetine karşı bir suikast girişiminin ortaya
çıkarıldığı belirtilerek, bu suikastta bilhassa Amerikalıların rol aldığına dair bilgiler
verilmiştir. Makalede suikast girişimi şu şekilde yorumlanmıştır: “Bundan dört sene
evvel Ruslar harb-i umumiye ön ayak sırtında sevk eden ve en kızgın ateşe biçare Rus
kütlelerini yollayarak milyonlarca insanı mahv ettiren itilafçıların çarlık hükümet-i
mutlakasına taparcasına hürmet göstermekten utanmayıp da hürriyet ve müsavat hukuku
kabul etmiş bir hükümete karşı suikast tertibine kadar varması insaniyet namına na-kabul
tahmel bir şeyndir.”98
Aralık ayında Lenin’in isminin geçtiği daha çok haber yapılmıştır. İlk defa ayrıntılı bir
şekilde ihtilalin önderinin kim olduğu sorulmuştur. Lenin Kimdir? başlığı ile bir haber
analiz yayınlayan Sabah; ayrıca “Mukabil İhtilal ve Lenin’in Hükümeti, Rusya’da Dahili
Muharebe ve Lenin’in Durumu” gibi haberler de yayımlanmıştır. Dikkat çeken bir
haberde 11 Aralık’ta Lenin ve Troçki’ye Nobel Barış Ödülü’nün verilmesi için Norveçli
sosyalistlerin girişimidir.99 Rusya’daki dâhilî durumu yakından takip eden Osmanlı

Nesrin Ersoy McMeekin, Turkey’s Relations with the Bolsheviks (1919-1922), Yayınlanmamış
Yüksek Lisan Tezi, Department of İnternational Relations Bilkent University, The İnstitute of
Economics and Social Sciences, Ankara 2007, s. 12
97 Sabah, 28 Kasım 1917.
98 Sabah, 27 Aralık 1917. Bu makaleden bir gün önce yapılan bir haber Troçki’nin İtilaf
Devletlerinin Rus hükümetine karşı takınmış olduğu tutumu şiddetli bir şekilde tenkit ettiğini
bildirmiştir.
99 Sabah, 11 Aralık 1917.
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basınının aralık ayına kadar Lenin ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapmamış
olması ilginçtir.
Geç kalınmış bir soru olsa da Sabah’ın Lenin Kimdir? Sorusu altında yapılan haber
dikkate değerdir. Gazete soruya şöyle cevap vermiştir: “Sibireski Mektebi Müdürünün
Oğlu Vlademir İlyiç Ulyanof, İlk İsyan, Darü’l Fünundan Tard, Amele Sınıfının Hürriyeti
İçin Mübareze Cemiyeti, Sibirya’ya Nakli, Memalik-i Ecnebiyede ki Hayatı. Gazete
makalenin girişinde Leninle ilgili şunlar söyleniyordu: “Sulh lehindeki mücadelesiyle
bütün dünyada mühim bir şahsiyet hükmünü alan Lenin’in tercüme-i hali hakkında mufassal
malumata desters olduk. Bu malumat Lenin’in tarzı hayatını ve müdafa ettiği esasları vazi bir
surette göstermektedir. Elyevm Rusya’nın mukadderatına hâkim olan be ittihaz edeceği hat-ı
hareket ile harb-i umumi üzerinde büyük tesir yapacak olan Lenin’in kim olduğunu bilmek
faideden hali olmadığı için bu malumatı aşağıya derç ediyoruz.”100
Söz konusu haberin alt başlıklardan da anlaşıldığı üzere Lenin’in hayatı ve fikirleriyle
ilgili kısa kısa bilgiler ihtiva etmekteydi.101 Bu ay içerisinde sadece Lenin ile ilgili
haberler artmamış aynı zamanda Troçki ismi de daha fazla duyulur olmuştur. Bu tür
haberlerle birlikte aralık ayı içerisinde Sabah’ın asıl meselesi sulh idi. 14 Aralık’tan
başlanarak ayın sonuna kadar geçen sürede sulha dair bazı başlıklar şöyleydi: Rusya
ile Sulh Meselesi (14 Aralık), Rusların Sulh Hakkındaki Kararı ve Dahili İşleri (15 Aralık),
Münferit Sulha Doğru: Kati Hatve (16 Aralık), Şerefsiz Sulh (19 Aralık), Rusya ve Sulh (21
Aralık), Ruslar Sulh Şartlarını İzah Etmişler (24 Aralık).102
Sabah’ın aralık ayında haberleştirdiği önemli bir konuda Rusya Müslümanlarının
durumuyla ilgilidir. Gazetenin daha önceki nüshalarından da görüleceği üzere bu
tarihe kadar, ihtilal karşısında Müslüman ahalinin durumu pek incelenmemiştir.
Gazetenin başyazıları incelendiğinde ancak 6 Aralık’a gelindiğinde Müslümanların
durumunu ele alan bir yazı yayınlandığı görülür. Bu durumun sebebi ihtilal
fikirlerinin aralık ayına kadar pek fazla irdelenmemiş olması olabilir. Ancak aralık ayı
itibariyle Bolşeviklerin her milletin kendi kaderini tayin etmeye dair programından
dolayı gazete Müslüman ahalinin ne olacağına dair bir soru sormuş ve konuyla ilgili
bir başyazı yayımlanmıştır. İsmail Müştak’ın Rusya Müslümanları başlığıyla
yayınladığı yazıda; Rusya’da başlayan muhtariyet ve hürriyet hareketine
Müslümanların da bigâne kalmadığı ve özellikle Garbî Sibirya şehirlerinde bu amaç
doğrultusunda çalıştıklarını belirtmiştir. Müştak’ın verdiği bilgilere göre
Müslümanlar Kadet Partisi’yle birlikte hareket etmiş, eğitim ve mezhep hürriyetiyle
ilgili bazı hakları alabilmiştir. Ancak Kadet Partisinin nisan ayında İstanbul ve
boğazlar üzerinde Rus egemenliği isteyen açıklaması üzerine Duma’nın Müslüman
vekilleri partiyi protesto ederek ayrılmışlardır. Yazara göre bu büyük uyanıştır ve

Sabah, 14 Aralık 1917.
Geniş bilgi için bkz. Sabah, 14 Aralık 1917. Sabah gazetesi Lenin Kimdir başlığı ile haber yapan
ilk gazete değildir 17 Kasım 1917’de Tasvir-i Efkâr gazetesi aynı başlıkla haber
yayımlanmıştır. Haber içerikleri incelendiğinde birbirlerinden çok farklı olmadıkları
görülmektedir.
102 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sabah Gazetesi, belirtilen tarihler.
100
101

817

HİDAYET KARA

yalnız Rusya Müslümanlarının gelecekleri için değil ileride oluşacak olan OsmanlıRus münasebetleri içinde hayati derecede önem taşımaktadır.103
Sabah gazetesinin haberlerine bakıldığında aralık ayı içerisinde Rusya henüz sükûna
kavuşmamıştır. 19 Aralık tarihli bir haberde Rusya’daki iç karşılılar ve Lenin
hükümetinin durumuna dair bilgiler verilmiştir. Habere göre kimi ajanslar Lenin’in
zayıf durumda olduğu, kiminin ise Lenin’in duruma tamamen hâkim olmak üzere
olduğunu bildiriyordu. Ancak gazeteye göre Lenin’in zor durumda olduğunu
haberleştirenler genelde İtilaf Devletlerinin basını olduğu için bu haberlerin doğru
olma olasılığı oldukça zayıftı.104 22 Aralık’ta gazete Rusya’da Dahili Muharebe başlığıyla
verdiği haberde, Rusya’nın durumunun yeniden karıştığını ve sağlıklı bir tespit
yapılamadığını belirtmiştir. Lenin hükümetinin durumu tekrardan mercek altına
alınmış ve telgraflardan gelen haberlerin çeliştiği ifade edilmiştir. Aynı tarihteki
gazetenin bir başka haberi de sulhun geleceğiyle ilgiliydi. Sabah’a göre bu vakitten
sonra kim gelirse gelsin sulh yapmak zorunda kalacaktı.105
Sonuç
Sabah gazetesi savaşın getirmiş olduğu koşullar içerisinde Rusya buhranını (1917)
yakından takip etmeye çalışmıştır. Ancak bu yıllarda savaşan devletlerin uygulamış
olduğu sansür ve Osmanlı Devleti’nin milli bir haber ajansının olmaması sebebiyle
gazetenin haberleri; çoğu zaman geç ve kimi zamanda yanlış vermesine sebep
oluyordu. Öyle ki Sabah gazetesi Çar’ın tahttan feragat etmiş olmasına ve iktidarın el
değiştirmiş olmasına rağmen, birkaç kez kendisini tekzip etmek zorunda kalmıştır.
Gazetenin haber yapma biçimi sulh meselesine endeksli olduğu için yaşananlara
sulhun olup olmayacağı penceresinden bakmıştır. Bundan dolayı Rusya’da ihtilalin
tarafları bu bakış açısı ile ele alınmıştır. Örneğin haberleri veriş tarzı incelendiğinde
kimi zaman sosyalist düşünce yerilirken kimi zamanda sosyalistlerin barış için bir
umut olduğuna dair değerlendirmelerin yapıldığı hemen göze çarpar.
Rusya’da yaşanan ihtilal bir taraftan benzer olayların Osmanlı topraklarına sıçraması
konusunda bir korkuya neden olurken, diğer taraftan ihtilal Osmanlı Devleti’nin Rus
tehdidinden kurtulması için bir umuda dönüşüyordu. Bu iki tezat durumdan dolayı
gazetede kimi zaman Rus sosyalistleri hakkında olumlayıcı yazılara şahit olunurken,
kimi zamanda bu grupların zorba ve kan dökücü şeklinde tasvir edildiği yazılar
görülür. Sonuç itibariyle Sabah gazetesi 1917 senesinin ocak ayından itibaren Rusya’da
yaşanan olayları yakından takip etmiş, ihtilal ve sulh konularını genelde yan yana
işlemiştir. Osmanlı basını ihtilalden sonra Rusya harbe devam etme niyeti taşısa bile
yıpranacağını ve bunun her halükârda Osmanlı Devleti’nin işine yarayacağını
düşünüyordu. Bundan dolayı basında sık sık Rusya’daki askeri durum ve askerlerin
Sabah, 6 Aralık 1917. Bolşevik Rusya idaresinde Türklerin durumu için bkz. Zeki Velidi
Togan, Türklüğün Mukadderatı, (Yayına Hazırlayan Tuncer Baykara),Yağmur Yayınları,
İstanbul. Elektronik ortam: https://turkalevi.files.wordpress.com/2017/02/zeki-velidi-togantc3bcrklc3bcc49fc3bcn-mukadderatc4b1-c3bczerine.pdf. Ayrıca özel bir örnek olarak Bkz.
Vasif Qaforov, “Ekim 1917 Devriminden Sonra Bolşevik Rusya’nın Azerbaycan Siyaseti ve
Bakü Sorunu”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 2, Sayı 3, Kış 2008, s. 139-150.
104 Sabah, 19 Aralık 2017.
105 Sabah, 22 Aralık 1917. Bu haberle bağlantılı olarak Petersburg’da idare-i örfiye ilan edildiği ve
çarın firar ettiğine dair haber yapılmıştır. 25 Aralık tarihinde Rus ahvali ve Rusya’daki
anarşiye dair haber yapılmıştır.
103
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ihtilal karşısındaki tutumu da irdelenmiştir. Sabah gazetesi savaş azminde olan Rus
idarecilerin açıklamaları ajanslara düştükçe sütunlarına taşımış, bununla birlikte barış
yanlısı olan sosyalistlerin sonunda muvaffak olacağı beyanıyla barışın yakın
olduğunu okuyucularına duyurmuştur. Bu düşünce gazetenin başyazı ve haberlerine
çoğu zaman bir temenni olarak yansımıştır. 1917 yılı ocak ayından aralık ayına kadar
hatırı sayılır bir bilgi birikimi sağlayan gazete Osmanlı toplumunu konu ile ilgili
olarak aydınlatmaya çalışmıştır.
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KIZIL ŞARK DERGİSİ: MOSKOVA’DAN TÜRKLERE
KOMÜNİZM EĞİTİMİ VE PROPAGANDASI
A YTÜ L TAM ER TORUN *

Giriş
Propaganda; beyin yıkama, zihin yönlendirme, telkin etme, manipülasyon, güdüleme,
ikna, sansür, rıza yaratma, enformasyon kontrolü, halkla ilişkiler, yanlış bilgilendirme
(misinformation), dezenformasyon (yanıltıcı enformasyon), spin doktorluğu, kamu
diplomasisi vb. tüm olguların ve eylemlerin tümünü kapsayan bir kavramdır. Antik
Çağ’dan itibaren yöneten ve yönetilen ilişkisinin mevcut olduğu her yerde
propaganda örneklerine rastlansa da propagandanın tanımı ve içeriği üzerine
akademik bilgi birikimi Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle sosyal bilimciler
tarafından oluşturulmuştur (Lippmann, 1922; Laswell, 1927). 20. yüzyıla hâkim bir
olgu olarak, propaganda bağlamında çalışan birçok araştırmacının (Chomsky, 1998;
Ellul, 1965; Brown, 1975; Cunningham, 2002) ortaya koyduğu gibi propaganda,
iktidarın, erk sahibinin çıkarlarına hizmet eden bir olgu olarak kavramsallaştırılmalıdır.
Propaganda, çıkarlarına hizmet ettiği iktidarın lehine düşünsel ve eylemsel
değişiklikler yaratabildiği ölçüde önemlidir. Oskay’ın da belirttiği gibi (1973, s. 279),
propagandacının amacı, sunduğu enformasyonun doğruluğuna karşısındaki kitleyi
ikna ederken, bu kitlenin, propagandacı tarafından yönlendirilen eyleme kendisinin
rıza göstermesini ve gönüllü katılımını sağlamaktır.
Chomsky’nin deyimiyle (1998: 180-181) “kamusal aklın kontrolü” açık bir şekilde 20.
yüzyılın iktidarlarının temel amacı olagelmiştir. Basına yönelik kontrol
mekanizmalarını örtülü bir biçimde uygulayarak kamuoyunu ikna etmeye ve
yönlendirmeye çalışmasını bir başka deyişle iktidarın kamuoyu nezdinde
meşruiyetini sağlamak ve mevcudiyetini devam ettirmek amacıyla yürüttüğü
politikaları Gramsci (1997) “rıza” kavramı ile açıklar. Modern çağda iktidar ve
yönetilenler/basın-kamuoyu arasındaki “rıza”ya dayalı egemenlik-bağımlılık ilişkisini
Gramsci (1997) “hegemonya” ile kavramsallaştırır. Althusser (2000), Gramsci’nin
hegemonya kavramını “devletin ideolojik aygıtları” kuramı ile bir üst noktaya
taşıyarak, modern devletin veya iktidar yapılarının doğrudan baskı yerine okul, kitle
iletişim araçları, aile, din ve hukuk vb. ideolojik aygıtlarla kitlelerin bilinçlerini
yönlendirmeye çalışmasını açıklar. 19. ve 20. yüzyıllarda kullanılan tüm kitle iletişim
araçları kendisine özgü kuvvet ve zaaflara sahiptir. Ancak ortak özellikleri kitlelere
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örgün eğitim, aile ve siyasal sistem gibi, geleneksel toplumsallaşma kurumlarını
atlayarak doğrudan ulaşmalarıdır.
İktidarların uzun yıllar en önemli ideolojik aygıtlarından biri olan gazete, 15.
yüzyıldan günümüze, teknolojik gelişmelerle birlikte biçimsel değişiklikler geçirse de
gücünü kaybetmeden en yaygın enformasyon kaynağı olarak işlev görür. Siyasal
iktidarların manipülasyon (propaganda) sürecinde hem kaynak hem de ürün olarak
yer alan gazetelerin ile inşa ettikleri imgeler, tarihsel ve siyasal yapılar içinde
biçimlenir. Zoberman (2000, ss. 296-298) da imge olmaksızın manipülasyonun
mümkün olamayacağını dile getirir. Güçlü imgeler, iktidarın çıkarları doğrultusunda
kitleleri yönlendirmek, ikna etmek amacıyla kullanılır. Dolayısıyla bir ülke veya
toplumun kültürel belleğinde, iktidarın ideolojik aygıtı olan gazeteler aracılığıyla inşa
edilen imgeler siyasal propaganda amacına hizmet ederler.
18. yüzyıldan itibaren basın, hem iktidarların hem de muhaliflerin ve/veya otoriteye
başkaldıranların söylemlerini kamuoyuna aktarması sebebiyle tarih çalışmalarının
önemli kaynakları arasına girer. Read (1992, s. 2), basın tarafından aktarılan haberleri
ve enformasyonu tarih çalışmalarının “hammadde”si olarak nitelendirir. Böylece
basına farklı bir kaynak özelliği atfedilmiş olur. Theobald’ın belirttiği gibi (2004:7),
tüm dünya insanların medyaya dayalı bir yaşam içinde olduğu noktasından hareketle
“historiography” tarih yazımcılığı P. Bourdieu’nün kavramsallaştırması ile 20.
yüzyılda “newstoriography” haber-tarih yazımcılığına dönüşür. Carr’ın dediği gibi
“tarih insanların yapamadıklarının değil, yaptıklarının kaydı” (2004: 5) ise gazete
yayınlandığı dönemin tanığıdır ve ilk-el kaynakların eksik olduğu toplumlarda
araştırmacı için çok önemli bir başvuru kaynağıdır (Salmon, 1976: 1-15). Bu çalışma,
tarih ve iletişim alanlarının, birbirilerini beslediği iddiası ile siyasal ve toplumsal tarih
araştırmalarında basının tarih yazımına katkı sağlayacak temel bir kaynak olduğu
gerekçesinden hareket etmektedir.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara, İstanbul, Bakü, Kırım, Sofya, Moskova gibi farklı
coğrafyalarda birçok Türkçe sol gazete yayımlanmıştır. Gazete, sol partiler, sendikalar
ve siyasal örgütler tarafından halkı eğitmenin aracı olarak görülmüştür. 1919-1925
yılları arasında yayınlanan sol gazeteler kronolojik olarak şunlardır: Vazife, Haber,
İdrak, Kurtuluş, Yeni Dünya, Ziya, Aydınlık, İkaz, Emek, Kızıl Gazete, Yeni Hayat, Kızıl Şark,
Taarruz, Orak Çekiç. Türkçe sol basının çoğunluğu didaktiktir; güncel siyasal ve
toplumsal sorunlara sol perspektiften değerlendirmeler getiren günlük gazete
sınırlıdır (Tamer Torun, 2014, s. 245). Teorik tartışmalar ve tarihsel değerlendirmelerin
yanında Türkiye işçi sınıfı çok daha az yer kaplamaktadır. Türkçe sol basın siyasal fikir
ayrılıkları, çekişmeler ve bölünmeler hakkında alternatif bilgi kaynağı olarak işlev
kazanmıştır.
Ekim Devrimi’nin “Halkı Aydınlatma” Faaliyetleri ve Kızıl Şark
Bolşeviklerin 1917 Ekiminde iktidarı ele geçirdiklerinde, “Avrupa’nın en az gelişmiş
kapitalist ülkesi olan Rusya’yı dünyanın ilk sosyalist ülkesine dönüştürmek” gibi çok büyük
bir görevleri vardır. Komünizmin tarihini yazan Pinkeviche’e göre bu görevi ancak
nüfusu “yeni yaşam tarzının savaşçısı ve yeni toplumun organizatörü, inşacısı” olarak
mücadeleye dâhil ederlerse başarabilirlerdi. (Attwood, 1999, s.1) Devrim sonrası ne
büyük mücadele yeni rejime sonsuz destek verecek yeni bir toplum ve yeni insan
yaratılması ekseninde verildi.
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“Yeni Sovyet insanı” hem erkek hem kadın olarak inşa edilmeliydi. “Yeni kadını”
kurgulamak “yeni erkek”ten çok daha zordu çünkü çalışan işçi-köylü kadın hem
toplumsal cinsiyet hem sınıfsal bağlamda eziliyordu. Bu yüzden de kadının yeni
rejimin kapsamında politik bir kimlik ile özgüven ekseninde sil baştan kurgulanması
gerekiyordu. (Attwood, 1999, s.1) 1921-1924 yılları arasında yoğun bir okuma-yazma
seferberliği yapılır, özellikle kadınlar arasında. Tüm ülke genelinde yapılan
kampanyaların temel bir amacı vardır, o da “yeni Sovyet insan”ın okumayı öğrenerek,
yeni rejimi anlayıp idrak etmesidir (Kenez 1985, ss. 145-150).
“Yeni Sovyet insanı”nın yaratılması sürecinde basın önemli bir ol üstlendi. Sovyetleri
Birliği iktidarı tarafından nüfusun sosyalleşmesinin aracı olarak görülen gazete ve
dergilerin itibarı oldukça yüksekti. Komünist Parti ile halk arasındaki en temel iletişim
kanalı ve aynı zamanda en önemli ve kritik propaganda yayma aracı olarak basın
görülüyordu. (Attwood, 1999, s. 2) Lenin, tüm Rusya’da siyasal gazetelerin
kurulmasının teşvik edilmesi hususuna özel bir ilgi gösteriyordu. Basının tüm
çalışanları propaganda ve enformasyon çalışmalarının unsurlarıydı. Bu süreçte Lenin
tüm teorisyenleri, propagandistleri, ajitatörleri ve organizatörleri “nüfusun tüm
sınıflarına ulaşmaları” konusunda yönlendiriyor ve iletişimin siyasal eksende gücünü
sıklıkla vurguluyordu. (Barghoorn, 1964, s. 4)
Propaganda, Sovyetler Birliği’nde, Batı’da sahip olduğu kötü-aşağılayıcı anlama veya
içeriğe sahip değildi. Devrimci Bolşevikler kendilerini, halkı eğitmek ve “karanlık ve
cahillikten” kurtarmak görevini yerine getiren “aydınlanmış/entelektüel öncü birlik”
olarak görüyorlardı. Bu doğrultuda en önemli sloganlarından biri “kitlelere
bilgi/aydınlık götürün” idi (Kenez, 1985, s. 9). Bu mücadelede apaçık olarak basını,
düşünceleri ve tutumları değiştirmek için kullanmalarını gerektiğini ifade ediyorlardı.
(Attwood, 1999, s. 2) Peter Kenez'e (1985, ss. 8-10) göre Bolşevikler kitleleri ikna veya
manipüle etmeğe odaklanmadılar hatta önemsemediler, onlar için zaten eğitimin bir
parçasıydı propaganda.
Sovyet iktidarı için eğitim ve propaganda birbirinden ayrılamaz “bilgi odakları”ydı.
Lenin, 1917-1921 yılları arası İç Savaş'ta halka aktarılan “bilgi”lerin nasıl yönlendirici
olduğunu gözlemlemişti. Dolayısıyla halka her seviyede, güncelden teoriye, “bilgi”
aktarımına önem veriyordu; gazete ve dergilerin çıkarılması, kitap ve broşürlerin
basılması, okuma-yazma seferberliği, okul ve üniversitelerin kurulması vb. tüm
çalışmalar aynı amaca hizmet ediyordu. (Kenez, 1985, ss. 5-9).
Bu tarihsel ve siyasal eksende Kızıl Şark dergisi 1922 yılında yayımlanır. Dönemi
inceleyen çalışmalarda iki farklı Kızıl Şark dergisi mevcuttur. Birincisi M. Tunçay’ın
(1991, ss. 348-349) Moskova Lenin Kütüphanesi’nden elde ettiği ve içindekileri
aktardığı Osmanlıca Kızıl Şark’ın (1922, 48 Sayfa) 1. Sayısı iken ikincisi F.
Tevetoğlu’nun (1967, ss. 363-377) Zeki Velidi Togan arşivinden elde ettiği OsmanlıcaAzerice Kızıl Şark dergisinin (1922, 85 sayfa) 1. sayısıdır. Tunçay’a göre 48 sayfalık
Osmanlıca Kızıl Şark Moskova’da Kasım 1922’de muhtemelen tek sayı olarak
yayımlanırken Tevetoğlu’nun kitabında aktardığı hem Türkiye hem de Azerbaycan
Türkleri için hazırlanmış Bakü baskısı olmalıdır (1991, s. 348). Bu çalışmada Türk Tarih
Kurumu Kütüphanesi’nde mevcut olan Kızıl Şark’ın 1. (1922) ve 2.-3. (1923) sayıları
incelenmiştir. Bu sayıların içeriği Tunçay’ın yazdığı ile örtüşmemektedir. Ayrıca 1.
sayının (1922, s. 3) iç kapağında basım yeri olarak Moskova yazmakla birlikte iki dergi
nüshasında da hem reklamlarda Bakü’nün adres verilmesi hem de Azeri gazetelerine
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ve kitapçılarına atıfta bulunulması basım yerinin Bakü olduğu düşüncesini
güçlendirmektedir.
Kızıl Şark Dergisi
“Bütün ülkelerin yoksulları birleşiniz!” sloganı ile Kasım veya Aralık 1922’de
R.S.K.Ş.C. (Rusya Sosyalist Koşma Şuralar Cumhuriyeti) Halk Milletler Komiserliği
yönetimindeki Şark Neşriyatı bölümü tarafından yayınlanır. İç kapakta Kızıl Şark
dergisinin “İctimai, iktisadi, siyasi ve edebi musavver mecmua” olduğu belirtilir.
Dergiye yazıları ile “iştirak edenler” Lenin, Troçki, Stalin, Karl Radek, Buharin,
Steklov, Preobrajenski, Sultanzade, S.A. Akamalıoğlu, Ruhulah Ahundzade, M.
Davud Hüseyinof, B. A. Talibli, Hamid Sultanov, Eyup Han Budagov, D. Bunyadzade,
T. Şahbazi, İbrahim Aliyev, Korkmazov, S.M. Efendiyev, Celil MehmedKalızade,
Hüseyin Cavid, Cafer Cebbarzade, Nimet Basir, Salman Mümtaz, İsmailzade, M.S.
Ordubadi, Atayev, Ş. Manatov, Sultan Galiyev, Nuşirvanov, Halid Rıfkı, Ali Ejder
Saidzade ve “Şark Zahmetkeşleri Komünizm Darülfununu ve bütün Petrograd ve
Moskova âli mektepleri müdavimleri” olarak ifade edilir. (1922, No:1, s. 2)
Kızıl Şark'ın ilk sayısında Heyet-i Tahririye imzalı “İhtar” başlıklı yazıda derginin 1.
sayısının “Büyük Oktober İnkılabı”nın beşinci yılı anısına yayınlandığı ancak bundan
sonraki sayılarda genel olarak nazari meseleler üzerinde durulacağı dile getirilir. Kızıl
Şark’ın yayımlanma amacı göz ardı edilen veya dikkat alınmayan sorunları
irdeleyerek “Marx, Engels, Rosa Luksemburg, Lenin, Troçki, Karl Kautsky, Plehanof
(G. Plehanov) gibi devrimcilerin makalelerinden bilimsel sosyalizm, milli-müstemleke
ve başka meseleler hakkında parçalar yayımlamak” olarak aktarılır. Aynı zamanda
Kızıl Şark dergisi ile “yoksul Türkiye ve Müslüman Doğu halklarına” ulaşmanın
hedeflendiği belirtilir. (1922, No:1, s. 3) “Kasım 1922. Moskova” başlıklı yazıda da
“bütün Şark ülkelerindeki işçi ve zahmetkeşlerin inkişaf ve terakkisi” yolunda
Turancılık, pan-Türkizm, ittihad-ı İslam gibi “burjuvazinin tesiri ve nüfuzu altındaki”
idelojilerden emekçileri “Ekim İnkılabı” düşünceleri izinde kurtarmaya çalışacakları
dile getiriliyor. (Kızıl Şark, No:1, ss. 4-5)
Kızıl Şark’ın ilk sayısında Türkiye üzerine Ahmet Cevat (Emre) imzalı “Türkiye’de
Komünizm Hareketi” (1922, No:1, 39-40) başlıklı yazıda 15 Ağustos 1922’de Ankara’da
Türkiye Komünist Fırkası’nın Birinci Kurultayı’nın toplandığı ancak bu sebepten
sonrasında birçok komünistin tutuklandığı belirtilir. İstanbul hükümetine karşı
emekçilerin zafer yolunda “Milli Hükümet”e her türlü destekte bulunma kararı
aldıkları vurgulanır. Ne var ki, Ankara hükümetinin milliyetçilerin kontrolü altında
olduğu ve gelecekte de bu yönde siyaset izleyeceği dile getirilir. Kurultayın ardından
komünistlerin tevkif edilip, 12 Eylül’de Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nın (THİF)
kapatılması üzerine Ankara hükümetine hitaben yazılmış bir protesto metni aktarılır
(Kızıl Şark, 1922, ss.40-41).
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine Karşı Türkiye Halk İştirakiyun Fırkasının
Protestosu” metninde Avrupa emperyalizmine karşı askeri zafer kazananların
Türkiye’nin işçi ve köylüleri olduğu ve Ankara hükümetinin varlığını bu halka borçlu
olduğu vurgulanıyor (Kızıl Şark, 1922, s.40). Ankara Hükümetinin Anadolu’da basın
ve siyasi fikir özgürlüğü ekseninde sansür ve istibdat olmadığını savunduğunu ama
buna rağmen THİF’in kapatıldığı ifade ediliyor. THİF’in ve partili tüm köylü ve işçi
komünistlerin milli müdafaaya destek verdikleri, iç ve dış siyasette yardımcı oldukları
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dile getiriliyor. Partiyi dağıtmanın, gazetelerini kapatmanın, komünistleri
hapsetmenin Ankara hükümetinin Lozan Konferansı’na doğru Avrupa burjuvalarına
yüzünü döndüğünün bir kanıtı olduğu iddia ediliyor. (1922, No:1, s. 41) “Burjuva
Efendiler!” sözleriyle başlayan metinin altında Kızıl Sendikalar Merkez Bürosu Kâtibi
ve Profinternde1 Murahhas Mahmud Ahmed, Komünist Enternasyonal 4. Kongrenin
Heyet Murahhasa Kâtibi Orhan, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası Katibi Umumisi ve
Komünist Enternasyonal 4. Kongresine Heyet-i Murahhasa Reisi Salih Hacıoğlu,
Türkiye Komünist Kadınlığı Murahhası ve Kadınlar Şubesi Müdiresi Cemile
Nuşirvan, Türkiye Komünist Gençlik İttifakı Bürosundan Nedim imzaları görülür.
(Kızıl Şark, 1922, No:1, s. 41)
Kızıl Şark’ın Ocak-Şubat 1923 tarihli 2. ve 3. sayıları birlikte tek nüsha olarak (130 sayfa)
yayımlanır. Bu sayıda K. Marx’ın hayatı ve çalışmaları, Marksizm teorisi ve esasları,
Marksizm’de işçiler, komünizm hakkında teorik ve tarihsel bilgiler aktarılır. İlk sayıda
Lenin ön plana çıkarılırken -örneğin “Lenin Kimdir?” (1922, No:1, ss. 16-19) yazısı
veya Lenin’in “İnkılabın rehberi” olarak afişte en üste resmi yer alması- 2.-3. sayıda
Marksizme odaklanılması, Stalin ve Troçki’nin ağırlık kazanması dönüşümün bir
göstergesi niteliğindedir.
2.-3. sayıya iştirak edenler çoğunlukla ilk sayıdaki isimlerle aynı olmakla birlikte bazı
isimlerin yanına parantez içinde Moskova, Zakafkasya, Kırım, Dağıstan, Balkarya,
Tataristan, Başkurdistan, Türkistan gibi bölge veya ülke isimleri yazılarak yazarların,
dolayısıyla dergiye katılımın nüfussal ve etnik çeşitliliği vurgulanmış oluyor. 2.3-.
Sayının hedef kitlesi yoğunlukla Kafkasya, Orta Asya, Müslüman Rusya, Güney Asya
nüfusudur. Kızıl Şark’ta tüm dünyada, özellikle Müslüman nüfus arasında
komünizmin gitgide yayıldığı bilgisinin sıklıkla farklı ülkelerden örneklerle
aktarıldığı görülür. İran’da, Hindistan’da ve Mısır’da komünizm ve işçi hareketleri
üzerine detaylı yazılara yer verilir. Dolayısıyla Moskova’nın yüzünü Kafkasya, Güney
ve Orta Asya’ya çevirdiğini söylemek mümkündür.
Moskova ve Ankara arasındaki siyasal ilişkilerin gidişatı bir başka deyişle denge
politikaları derginin bu sayısında farklı bir yaklaşım görülmesine sebep olur. 10 Şubat
1923 tarihli Komünist Enternasyonali İcra Komitesi imzalı “Yaşasın dostluk edilmiş
olan Türkiye Komünistleri!” sözleri ile başlayan yazıda “Ankara Milli Hükümeti”ne
yönelik olumlu düşünceler dile getirilirken bir yandan son dönem politikaları
eleştiriliyor (Kızıl Şark, No: 2-3, ss. 47-48). Öncelikle “kardeş” Ankara Hükümetinin
emperyalizme karşı mücadelesindeki başarısı tebrik edilir. Emperyalistlere karşı
mücadele eden Ankara’nın yegâne dostunun emekçiler olduğu hatırlatılarak günlük
çıkarlar yolunda ittifaklar kovalandığı belirtilip komünistlerin mahkemeye verilmesi
eleştirilir. İşçileri ve emekçileri, komünistleri tutuklayarak Ankara hükümetinin
Lozan’da güç ve destek kazanamayacağı ifade edilir. Türkiye’nin müstemleke
olmamak için kendi geleceği uğruna mücadele yolunda yardım eden gerçek dostlarını
unutmaması vurgulanır.
Ali Yazıdji imzalı “Mustafa Suphi Yoldaş’ın Tercüme-i Hali”2 ve A. Bedi imzalı
1
2

Profintern: Kızıl Sendika Enternasyoneli
Söz konusu yazı da daha sonra tam metin 1923 yılında TKP tarafından yayınlanan “28-29
Kanunisani 1921 Karadeniz Kıyılarında Parçalanan Mustafa Suphi ve Yoldaşlarının İkinci
Yıldönümleri” adlı kitapta yayımlanır. Bu kitap Moskova’da “Kızıl Şark” matbaasında
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“Edhem Nejad Yoldaş” makaleleri Kızıl Şark’ta yayımlanır (No: 2-3, ss. 82-84). 28 Ocak
1921’de Trabzon açıklarında Karadeniz’de Mustafa Suphi, Nejat Yoldaş ve
arkadaşlarının katledilmesi ekseninde kaleme alınmış olan yazılarda öncelikle
Mustafa Suphi ve Nejat Yoldaş kısaca tanıtıldıktan sonra Türkiye komünist hareketine
katkıları ve faaliyetleri anlatılmıştır. Anakara hükümeti süreç ekseninde eleştirilmiş
ancak açıktan bir suçlama yapılmamıştır.
Bu sayıda özellikle İşçi ve komünist kadın hareketleri konu edilir; 8 Mart kutlamaları
ve Kadın kurultayları haberleri geniş yer tutar. “Yeni Sovyet kadını”nı kurgulamak
amacıyla ezilen işçi-köylü kadının politik bir kimlik ile özgüven kazanabilmesi için
kadınlara yönelik aktif eğitim ve propaganda faaliyetleri yapılır: Şark Komünist
Kadınları Kurultayı (Moskova-1922), 1922 yılından Türkistan İşçi Kadınlarının
Kurultayı ve 1921 yılından Moskova Kızıl Meydan’da Şark Kadınlarının Nümayişi
gibi. Bu faaliyetlerin fotoğrafları da Kızıl Şark’ta yer alır. “Yeni Sovyet Kadının”
kendine örnek alacağı rol modeller 8 Mart ekseninde aktarılır ve tüm kadınların
Moskova tarafından önemsendiğini ortaya koyan yazılar dergide yer alır. (No: 2-3: 8283) Dağıstan, Türkistan, Kafkas vb. Müslüman kadınların devrim ile uyandıkları dile
getirilir.
Ali Ejder Saidzade imzalı sosyolojik ve edebi eleştiri yazısı Tevfik Fikret ve “Tarihi
Kadim” şiiri hakkındadır (Kızıl Şark, No:2-3, ss.110-116). Tevfik Fikret iktidar
sahipleri/egemenleri ele aldığı şiirinde din, medeniyet, insanlık ve güç ilişkileri
ekseninde eleştiri getirir. Bu doğrultuda Saidzade Tarih-i Kadim şiirinden hareketle
komünizm ekseninde şiiri analiz eder. Bir başka edebi isim Türkiye’den Nazım
Hikmet’tir. Nazım Hikmet’in3 Moskova’da iken kaleme aldığı ve Mayakovski etkisi
altında fütürizmden esinlendiği (Toprak, 2015, s. 27) 2000 Senesinin Sanatkarlarına şiiri
de Kızıl Şark’ta yayımlanır (1923, No: 2-3, s. 106).
2000 Senesinin Sanatkârlarına
Ey 77 yıl sonra
Saik "Futurist âbidesi" yükselen meydanlarda
Mısralarını
Mikrofonlarla haykıracak şair.
Ey suratları düzgünsüz aktörlerine
Kolektivizmin
Temiz optimizmini oynatacak rejisör.
Ey yirmi birinci asrın mühendis bestekârı.
Ben
Size
1923 senesinde yazdım bu şiirimi.
Elbette siz

3

basılmıştır. Kitabın ve bu yazının tam metin çevrimyazısı için bkz. Mustafa Suphi ve Yoldaşları
(Çev. B. Tuğsavul) İstanbul: TÜSTAV, 2004, ss. 31-35.
Nazım
Hikmet,
1921’de
Vâlâ
Nureddin ile Anadolu'ya
geçmiş,
sonrasında
Batum üzerinden Moskova'ya giderek Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal
bilimler ve iktisat eğitimi almıştır. 1921'de gittiği Moskova’da devrimin ilk yıllarına tanık olan
Nazım Hikmet 1924 yılı sonlarına kadar orada kalır. (Babayev, 1976, ss. 89-90).
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Sizden
77 yıl evvel gelen
Proleter şairlerinin
Nasıl işlediğini öğrenmek istersiniz.
O zamanlar
Sınıfları kaynatan kazanın
Subabı tutmuyordu artık
Manometrenin ibresi
Fır dönüyordu mihverinde
Bizimkiler geri onlar ileri
Bizimkiler ileri onlar geri
Faşistler komünistleri kovalıyordu
Komünistler faşistleri.
Monarh(ş)izm
Liberalizm
Komünizm…
Bu zelzele içinde biz
Biz proleter şairleri
Elimizde badana fırçaları, önümüzde kovalar
Amele kahvelerine destan
Kızıl bayraklara şiar
Fabrika duvarlarına ilan yazıyorduk
Size istismarsız
Burjuvasız, hükümdarsız
Bir cemiyet veren sınıfımızın
Sesi sıtma görmemiş çığırtkanlarıydık
Ve
Daima öyle
Kaldık.
Kızıl Şark'ı da yayımlayan Şark Neşriyatı Bürosu’nun “Umum Rusya Merkezi İcra
Komitesi ve Halk Komiserliği Ekim Devriminin 5. yılı sebebiyle Şark halklarının medeni
inkişafına Şura hükümetinin hakiki bir suretle yardım etmesi için bu halkların ana dillerinde
talim kitapları, ilmi ve avam dilde yayınlar yapılması amacıyla tesis edilmek” amacı ile
kurulduğu dile getirilir. Şark Neşriyatı tarafından bu doğrultuda Kırgızca- Demir
Kazık, Özbekçe-Uçkun, Türkçe- Kızıl Şark, Tatarca-Yoldaş ve İşçi dergileri yayımlandığı
aktarılır ( Kızıl Şark, No: 2-3, s. 127). Aynı dönemde Azerbaycan basınını ele alan bir
yazıda söz konusu dönemde Komünist, Yeni Fikir, Yeni Yol, Gelecek, Yeni Hayat, Molla
Nasreddin, Ekinci, Yeşil Yapraklar, Yeni Yıldız, Kooperatif, Rencber, Zahmet ve Azerbaycan
Haberleri isminde çoğunluğu Sovyet iktidarını destekleyen birçok yayının mevcut
olduğu aktarılır (Kızıl Şark, No:2-3, s. 98). Dolayısıyla tüm bu gazete ve dergiler gibi
Kızıl Şark da “yeni Sovyet insanı” yaratmak yolunda “eğitim-propaganda” aracı olarak
kullanılmıştır. Kızıl Şark’ın 1. ve 2-3. sayıları arasındaki farklar siyasal dönüşümlerin,
hızla değişen dengelerin bir kanıtıdır. Propaganda çalışmaları da aynı doğrultuda
dönüşür ve hedef kitlesinin değişimine göre manipülasyonlar yön değiştirir.
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Kızıl Şark’ın 1. Sayının Mündericatı













İhtar
Enternasyonel Marşı
Baş Makale: Kasım 1922-Moskova
7 Oktober İnkılabı Münasebetiyle –Lenin
Oktober İnkılabı ve Rus Komünistlerinin Milli Siyaseti-Stalin
Çar Rusyası ve Boğazlar –Mikhail Pokrosvky
Boğazlar Meselesi ve İngiltere – K. R.
Lenin Kimdir?
Üçüncü Komünist Beynelmilelin Dördüncü Kongresi
Umum Rusya Şuralar Merkezi İcra Komitesinin 4. Devre İctimaiyesi
Şuralar Federasyonu
Yakın Şarktaki Hadiseler

-Mezopotamya’da

-Frakya (Trakya) Türkiye’nin Ayrılmaz Parçasıdır.

-Mısır’da İnkılap Hareketi
Lloyd George ve Şark Meselesi
Komintern ve Şark –M. Pavloviç
Oktober İnkılabının Şarka Tesiri –V. A. Setrof
Beş yıl İnkılap Çağında Milli Mesele
Şark Zahmetkeşlerinin Komünizm Darülfünunu [? brvidv]
Şark Gençleri- Asiyef
Şark Zahmetkeşlerinin Komünizm Darülfünunu- A. HAspolatof
Cihan İnkılap Hareketi

-Hollanda Hindistanında
Türkiye’de Komünizm Hareketi - Ahmed Cevad
İdareden: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine Karşı Türkiye Halk
İştirakiyyun Fırkasının Protestosu
Büyük Oktober

-Oktoberin Dekreti4- Yosif Çukaşvili Stalin – VL. Ulyanof Lenin
Bütün Rusya ve Şark Müslümanlarına Müracaat
Türk Halkına Sulh, Avrupa Cihangirlerine Muharebe (Komünist Beynelmilel İcra
Komitesi Müracaatnamesi)
Eski Rusya İmparatorluğunun Haritası
Nahcivan Ülkesinden
Azerbaycanda
Tenkid ve bibliyografya (kitabiyat)



















4

Genelge, kararname anlamına geliyor.
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Kızıl Şark’ın 2.-3. Sayının Mündericatı
I.









Marx ve Marksizm Meseleleri Tatbikine Medhal
Marx ve Engels Komünist Fırkasının Manifestosu (ilk elli satır)
Marx, Siyasi İktisadiyatı Tetkik Mukaddimesinden
Şark Medeniyeti Hakkında K. Marx’ın Engels’e Mektubu (1853)
Marksizmin Zübdesi
L. Marx ve İşçiler
K. Marx’ın mezarı üzerinde Engels’in söylediği Nutuk
Karl Marx’ın Hayatı ve Faaliyetlerinin Tarihçesi
II.






Yoldaş Stalin’in Şuralar İttifakı Kurultayındaki Nutku
Troçki “Proleter İnkılabı ve Milli Muhtariyet Hakkı”
Kautsky “Dil ve Millet”
Türkiye Komünistlerinin Ankara Hükümeti Tarafından Takibi Aleyhine
Komünist Enternasyonali İcra Komitesinin Müracaatnamesi
III.










Dünya Komünizm Hareketi
Cihan Tasarrufatının Umumi Vaziyeti
Memel Meselesi
Rur Meselesi
Cenubi Şarki Avrupa’da
İran kabinesinin değişmesi
Şura Cumhuriyetlerinin Beynelmilel Vaziyeti
Lozan Kongresi
IV.









Mısır’da Komünizm Hareketi
Aseterov, “İran’da Sınıfların Çatışması”
Hindistan’da İşçi Hareketi
Ali Yazidji, “Tarihi bir Gece”
Ali Yazidji, “Mustafa Suphi Yoldaş’ın Tercüme-i Hali”
Bedi, “Edhem Nejad Yoldaş”
Lahuti, “Burjuvazinin İnsanlığı”
V.









H.C. “Kızıl Ordunun Beş Yılı”
İnkılab İstinadgahının Dikilmesine Yardım Ediniz!
8 Mart Beynelhalk İşçi Kadınlar Günü
Makiyeva, “1922 yılı 8 Mart Hatırası”
L.S. “Türkistan’dan gelen mektuplar”
Onlar Nice Çalışırlar?
Şark Kadını dahi uyanmıştır
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Kurultaya Gelen Nümayendeler Ne söylüyorlar?
İşçi Kadınların Beynelhalk Gününün Tarihi
Dünya İttifakı Günü
Dağıstan Kadınlarının Yoldaş Lenin’e Mektubu
Karaçay’da Kadın Meselesi
VI.














İsmailzade, “Dünyada ilk hayatın doğuşu”
Aliyev, “Şimali Kafkas ve Dağıstan’daki Harufat”
Lahuti, “Bayram ve Yoksullar”
Şahtahtiniski, Mehmed, “Azerbaycan Elifba Komitesinin tatbik etmeğe başladığı
Latin Elifbası münasebetiyle”
Atayev, “Şark neşriyatı”
Şiirler: Nazım Hikmet, Selman Mümtaz
Tenkid ve bibliyografya (kitabiyat)
Saidzade, A. Tevfik Fikret ve «Tarihi Kadim»
Zakafkas Türk Matbuatı
Kızıl Şark’ın İzahlı Lugatçesi
Merkez-i Şark Neşriyatı
İlanlar
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

ÇOCUK DERGİLERİ IŞIĞINDA
AZERBAYCAN’DA KOMÜNİST PROPAGANDASI
VÜS AL E MUS AL I *

Giriş
1918 – 1920 yılları arasında mevcut olmuş Azerbaycan Halk Cumhuriyeti zamanında
yürütülen demokratik ıslahatlar sırasında maarif ve medeniyetin gelişmesiyle
beraber, çocuk edebiyatının milli ruhta inkişafına özen gösterilmiştir. 1920 yılında
Sovyet Rusyası’nın saldırıları sonucunda Azerbaycan’da Milli Cumhuriyet
yıkıldıktan sonra ülke insanların dünya görüşü yeniden şekillendirilmiştir. Sovyet
düzeninin sürekliliğinin sağlanmasının çocukların eğitiminden geçtiğini öngören
Komünist Partisi alınan kararlarla çocuk edebiyatını hızla geliştirmeye başlamış,
dergi ve gazeteler aracılığıyla Sovyet ideolojisi Azerbaycan’da çocuklara
aktarılmıştır. Sovyet kontrolünde gelişen Azerbaycan çocuk edebiyatı, eserlerde
işlenecek konulardan edebi kahramanlara kadar Sovyet tipi insan yetiştirmek
gayesini taşımıştır.
Azerbaycan’da çocukların komünist ruhunda büyütülmesi için 3 aşama
düşünülmüştür: Oktyabryat (7-9 yaş), Pioner (10 yaş), Komsomol (14 yaş).
Oktyabryat komünistliğe giden yolda verilen ilk unvan idi.
Sovyetler zamanında çocuk edebiyatı ideoloji açısından önemli olduğundan bununla
ilgili birsıra kararlar alınmıştır. “Çocuklara ve gençlere yönelik matbuatın
durumunun iyileştirilmesi hakkında tedbirler” (1928), “Edebiyat ve sanat
teşkilatlarının yeniden kurulması hakkında” (1932), “Çocuk edebiyatı neşriyatının
oluşturulması hakkında” (1933) vs. gibi kararlar almakla, ayrıca “I. Azerbaycan
Çocuk Edebiyatı Konferansı” (1931) düzenlemekle çocuk edebiyatının bu yönde
gelişimi için büyük katkı sağlanacağı düşünülmüştür.
Sovyet hükumeti komünizm ideolojisinin zihinlere hâkim olması için en güçlü araç
olan basının – gazete ve dergilerin gücünü kullanmıştır. Çocuk dergilerinin yayına
hazırlanmasıyla ilgili teorik literatürü gözden geçirdiğimiz zaman belli oluyor ki
çocuk dergilerinde yer alan materyaller çocuğa, içinde yaşadığı çevreyi, ülkeyi,
objektiv olarak tanıtmalı; çocuğun bunlarla bütünleşmesini sağlamalıdır.
Araştırmacılar çocuk dergilerinin içerik özelliklerini sıralarken çocuklar için
hazırlanmış yazılarda politik ve ideolojik fikirlerin yer almasının yanlış olduğunun
altını çizmişler. Çocukların gerçekleri anlamasını sağlamak gerektirir. Fakat bolşevik
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hükumeti bütün bunları dikkate almamış, tam aksine dergiyi propaganda aracına
çevirmiştir.
Sovyet ruhunda çocuk yetiştirmek amacıyla 1927 yılından itibaren Bakü’de Pioner
(1927-1990) isimli çocuk dergisi yayımlanmaya başlamıştır. “Pioner” sözü Fransızca
olup “ilk yol açan”, “esasını koyan”, “kurucu, bani” anlamını vermektedir (Pioner,
1983: 400). SSCB`ye dâhil olan ülkelerde “Pioner” Lenin adına Ümumittifak Pioner
Teşkilatının uyelerine verilen addır. İlk kez Moskova’da oluşturulmuş (1922) çocuk
Komünist gruplarının üyeleri Pioner adlandırılmıştır. Pioner sırasına öğrenciler 10
yaşında dâhil ediliyorlardı.
Pioner dergisinin yılda 11 sayısı yayımlanıyordu. Bu dergideki makale, hikâye ve
şiirlerin % 80’i komünist propagandasına hizmet etmekteydi. Dergideki yazılarda
Sovyet dönemi övülmekte, Lenin’in çocukken okuldaki başarılarından hikâyeler
anlatılmakta, komünizm büyükleriyle ilgili şiirler yer almaktaydı. Milli kimlik, milli
düşünceyse söz konusu olamazdı. Bu dergiyi takiben 1938 senesinde “Azerbaycan
Pioneri” isimli gazete yayım hayatına başlamıştır. Bu gazetenin de amacı çocuklar
arsında komünizm ideallerini yaymaktı.
Pioner Dergisinin Kuruluş Tarihi ve Amacı
1926 yılı Bakü şehri Komsomol teşkilatının konferansında bir grup aktif okul
öğrencisi üzerinde “Pioner” sözü yazılmış 28 sayfalık dergi hazırlamıştır. Toplam 50
nüshadan oluşan ve çocukların kendi elleriyle yazdığı ve hazırladığı bu dergi
konferans katılımcılarının hoşuna gitmiştir. Bu hadise Pioner dergisinin
yayımlanması için bir sebep olmuştur.
1927 yılının Şubat ayında Azerbaycan Lenin Komsomol Gençler İttifakı’nın yayını
olarak Pioner dergisi Bakü`de yayın hayatına başlamıştır. Derginin ilk sayısında
“Maksadımız” başlığı altında derginin yayınlanma amacı açıklanmaktaydı: “Emekçi
balalarını geniş sahada maariflendirmek ve küçük yaşından onları ictimai hayata
alıştırmak için çok işler görülür... Azerbaycan’ın işçi ve köylü çocuklarının bütün
medeni, maarif dileklerini ödemek ve onların bütün faaliyet ve maarifini sosyalizm
esasına celp etmek işi için en yararlı âlet, neşrine başladığımız “Pioner”
mecmuasıdır. “Pioner” mecmuasının neşrinin ne kadar lazım olması hususunda
bahse bile hacet yoktur. Ona göre ki bu vakte kadar genç pioner ve bütün çocukların
hayatına ait muhtelif gazete ve mecmualarda az miktarda, dağınık surette bir para
derç olunan makale ve hikâyeler kifayet etmiyor; zira bu âhir yıllarda geniş dairede
medeni ve ictimai faaliyetleri artan çocuklar, merkezîleşmiş ve çocuk ruhunu
terennüm eden daimi neşriyata gayet muhtaçtırlar. Pioner’in çıkışıyla bu ihtiyaç
temin olasıdır” (Pioner dergisi, 1927, s.1).
Derginin Dili, Bölümleri ve Kapsamı
1927 senesinden itibaren yayımlanmaya başlayan Pioner dergisindeki bütün yazılar
Azerbaycan Türkçesinde idi. Derginin 1927 yılı sayılarında makalelerin bir kısmı
Arap harfli Azerbaycan Türkçesinde ve dığer kısmı Latin harfli yeni Azerbaycan
Türkçesinde yayınlanmıştır. Arap harfli Azerbaycan alfabesinden latin harfli
alfabeye geçilmesi meselesi de dergideki sloganlarda yer almaktaydı: “Red olsun
köhne ve çürük arap alfabesi, yaşasın yeni Türk alfabesi” (Pioner 1928, 2-3: 7).
Pioner dergisinin içeriğine göz atmak için içindekiler kısmını incelemek yeterlidir.
Derginin 1927 yılı 1. sayısının içeriği şöyledir: 1. Mukaddimemiz; 2. 30 dakika pioner
834

ÇOCUK DERGİLERİ IŞIĞINDA AZERBAYCAN’DA KOMÜNİST PROPAGANDASI

destesinde yahut 1800 saniye nice geçti; 3. Kimsesiz (hikâye); 4.Yürekli çocuk; 5.
Hazır ol (şiir); 6. Azerbaycan Komünist çocuklar teşkilatının növbeti meselesi; 7.
Şehir dairesinde destelerimiz terakki edir; 8. Elektrik ve elektrikleşdirme; 9. Kâğıtsız
gazete; 10. Her ustalığı bacarmalı; 11. Marağlı kimya; 12. Tapmaca – Bulmaca; 13.Tap
görək; 14. Balaca Cebi radyonu nece öğrendi; 15. Oktyabr çocukları arasında iş; 16.
İlanlar; 17. Kara Tommi (tercüme şiir).
1929 yılı 5-6. sayısında yayımlanan yazılar şu şekilde takdim edilmektedir:
1. Çocukların komünist terbiyesi; 2. Pioner “Yüngül səvarı” destesi teşkil edelim;
Edebiyat
3. Bu gün ne gündür? (hikâye); 4.Meymun (hikâye); 5.Lager (şiir); 6. Yurdsuz
çocuklara (şiir); 7. Pioner şarkısı; 8. Mövhumata karşı (hikâye); 9. Örümcek şah
(manzum hikâye); 10. Aşağı pioner teşkilatlarında. Klüp lazdımdır; 11. Sağlamlık
meydançası; 12. IX. Çocuklar Haftası; 13. Ordubad’da çocuklar haftası; 14.Deste
rehberlerine inzibat hakkında önerilerimiz; 15. 40. Pioner destesi yeni sisteme nasıl
başladı; 16. Çocuklar terbiyeleniyorlar
Uzak ülkelerde
17. Altay’da kurban; 18.Avusturiya imtihanları;
Kendi elinle
19. Zengli saat; 20. Cevap ver; 21.Rebus; 22. 4 kişilik salıncak; 23. 8 kişilik salıncak; 24.
Dönen salıncak; 25. Fotoraflar; 26. İlanlar.
Derginin 1928 yılı Şubat sayısında abone ilanında mecmuanın içeriğiyle ilgili şu
bilgiler verilmektedir: “1928. Yıl için abone defteri açılmıştır. Pioner: Pioner
teşkilatının karşıdaki vazifelerini aydınlaştırarak, pioner ve işçi köylü çocukların
siyaset, içtimaiyat, edebiyat ve fen ile aydınlatır. Pioner: işçi köylü çocuklarına
sağlamlıkları hakkında geniş malumat verir. Pioner: 3 tab varakası (24 sayfa)
hacminde güzel ve nefis kâğıt üzerinde resimli olarak neşr edilir” (Pioner dergisi,
1928 Şubat).
Derginin yayın kurulu: Mesul müdir N.K. Muradov, Heyet: T.Hüseynov,
A.Sultanov, Şiyomova, H. Nuriyev, R.Narimanov, S. Karahanov, E.Aliyev. Bu kurul
yıldan-yıla deyişiklik göstermektedir.
Derginin adresi: Bakü, Komünist ve Buynak caddeleri köşesinde 9 Nolu evin 4. katı.
Pioner dergisinin 1927-1990 yılı aralıklarında yayımlanmış sayılarını gözden
geçirdiğimiz zaman belli oluyor ki derginin genel içeriğini Sovyet ideolojisinin
çocuklara telkin edilmesi amacıyla siyasi yönümlü çeşitli kısa makaleler,
Azerbaycan’ı 1920 senesinde işgal eden Kızıl Ordu’nun her senenin Nisan sayısında
methedilmesi, Ekim ve Kasım sayılarında genellikle Ekim devrimiyle ilgili
makalelerin, şiir ve hikâyelerin yer alması, Lenin ve Stalin’le ilgili çok sayıda şiir ve
şarkılar, Rusçadan yapılan ve komünist ideolojisine hizmet eden hikâyelerin
çevirileri, din aleyhine propaganda gibi konular kapsamaktaydı.
Din Aleyhine Propaganda
Pioner dergisinin 1929 yılı Şubat ve Mart aylarını içine alan 2-3. sayısında İslam dini
aleyhine çocuklara arasında propaganda gerçekleştirildiği açık şekilde
görülmektedir: “Mevhumat aleyhine mübarezeyi düzgün yürütmeli. Pionerler! Fırka
(Konünist Partisi – V.M.) ve komsomol, dini mevhumat ve köhne adetlerle amansız mübareze
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yürütüyor. Siz pionerler, bu mübareze cephesinden kenarda kalmamalısınız. Biz, mübareze
cephelerinde galip gelirik: mescitlerin medeni ocaklara çevrilmesi, çadıra ve papakların1
götürülmesi, savadsızlığın lağvi, sarhoşluk, holiganlık, pintilikle mübareze ve saire buna
sübut ola bilir.
Kulak2 ve mollaların burnu ezilmiş, lakin hele de maksatlarından dönmemişler. Bunların son
nefeslerini fırka ve komsomolun ağır darbeleri kesecektir”.
Komünistler başörtüsü meselesini de gündemde tutuyorlardı. Kadınları çadralarını
atmaya zorluyor ve çocukları da bu doğrultuda mücadeleye katılmaya davet
ediyorlardı. Örnek olarak Pioner dergisinin 1928 yılı 9-10 sayısında yayımlanan “İşçi
köylü kızlar! Çadrayı atın!” başlıklı yazısını gözden geçirelim. R. Nerimanov
tarafından hazırlanan yazıda okuyoruz: “Aziz yoldaşlar! Biz mevhumatın tüm
türleriyle ciddi mücadele yürüterek, ölmez başarılar kazanmışız. Fakat çok eskiden
beri, kadın ve kızlarımızın başlarında gezdirdikleri çadrayı, bu zamana kadar aradan
kaldıramamışız”.

Derginin 1928 yılı Mayıs sayısında “Mevhumata karşı” başlığı altında din aleyhine
ciddi propaganda yürütülmektedir. Yazar, “Allah’ın Düşmanı” adlı hikâyede Zehra
isimli bir kızın anne ve babasını bu şekilde takdim etmektedir: “Barat kişi ve Fizze
oldukça mevhumatçı idiler. Her zaman oruç tutuyorlardı. Her bir dini âdeti boş
bırakmıyorlardı. Bunlar Allah’ın en mümin bendeleri idiler. Bununla kurur
duyuyorlardı. Odur ki küçük Zehra’yı kendileri gibi din baykuşu yapmak için
ellerinden geleni ediyorlardı”. Anne babası Zehra’nın Müslüman olması, Allah’a
inanması için sohbetler yapıyorlar. Fakat Zehra, Allah’ın nerde olması sorusunu
soruyor. Zehra’nın “Anne, Allah’ı kim görmüş ve onunla kim konuşmuştur?”
sorusuna yanıt olarak annesi “Allah büyüktür, görünmez. 12 imam, 124 bin
peygamber haktır. Bunları tanımayan cehennemde kül olacaktır” diyor. Bu sözlerin
karşılığında Zehra’nın annesine cevabı çok sert ve etik dışıdır: “Tamam anne!
Bakalım kim yanacaktır. Siz bir şey bilmediğiniz için bilgisizlik cehenneminde
yanıyorsunuz”.
Daha sonra Zehra okula başlıyor. Pioner oluyor. Okulda Allahsızlar teşkilatı
kuruyor. Ve bir konuşmasında öğrencileri toplayarak şunları söylüyor: “Arkadaşlar,
biz yeni nesiliz, biz Leninciyiz. Mevhumatla mücadele görevi bizim üzerimizdedir.
Mevhumatı ayaklayın! Anne – babalarınızın sözüne kanmayın. Biz burada Allah’ın
yokluğunu ispat edeceğiz. Allahsızlar teşkilatı kurmalıyız!”. Hikâyenin sonlarına
1
2

Papak – Azerbaycan’da ve Kafkaslar’da koyun derisinden hazırlanan geleneksel erkek külahı.
Kulak – zengin köylüler.
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doğru Zehra’nın bu hareketinden övgüyle bahsedilmekte, çocuklara örnek olarak
gösterilmektedir. Hatta Zehra Allahsızlar Kütüphanesi açmış, buraya bir sıra kitaplar
almıştır. Hikâyenin sonunda Zehra annesine Allah’ın olmamasını ispat etmeye
çalışıyor ve alay edici ifadelerle şunu söylüyor: “Sen Allah’ı görmeden ona nasıl
inanıyorsun. Demek ki Allah yalandır. O yoktur. Annesi diyecek bir söz bulamadı”.
Hikâyenin kısa özetinden de belli oluyor ki amaç çocuklar arasında ateizmi
yaygınlaştırmak, İslami düşünceye malik insanları rezil etmektir.
Pioner dergisinin 1929 yılı Nisan sayısında “Pionerler
Kurban Bayramı aleyhine mücadele yürütüyorlar”
başlıklı yazıda okuyoruz: “Pionerlerin üzerine düşen
mühim işlerden biri de mevhumatla mücadeledir. Bu
aralar karşıdan gelen Kurban Bayramı aleyhine pioner
teşkilatlarında
hazırlık
işleri
yürütülmektedir.
Teşkilatlarda gruplar teşkil ediliyor ve bunlar şüpheli
pionerlerin evlerini gezerek bayram aleyhine sohbetler
yapıyor. Mayıs ayının 10’da Kurban Bayramı aleyhine
büyük kampanya teşkil edilmiş, bütün Türk grupları,
1000’e yakın pioner bayram aleyhine çıkmıştır. Burada
Kurban Bayramı’nın başlangıcı ve onun önemsizliği
hakkında bilgi verilmiş, bugünkü medeni hayatımıza
yakışmayan bir gelenek olduğu gösterilmiştir”.
Ekim Devriminin Pioner Dergisine Yansıması
Bolşevik, komünist ideolojisini çocuklar arasında yaymayı amaçlayan Pioner
dergisinde Ekim devrimi küçük makale, şiir ve şarkılar aracılığıyla öğretilmeye,
sevdirilmeye çalışılmıştır. Derginin Ekim devriminin ele alındığı 1927 yılı 9.
sayısında yayınlanmış makaleler şunlardır: “Okulumuzun amaçları ve Komünist
çocuklar harekâtının burada rolü”, “Ekim çocukları”, “Ekim ve Gençler”, “Pedogoji
gücü pioner işlerine çekmek”, “Ekim çocuğu”.
Derginin 1940 yılı 11. sayısında ilk makale “Büyük Oktyabr Hucumu” başlıklı
makalede Bolşevik ihtilalinin tarihi hakkında 3 sayfa hacminde bilgi verilmiştir.
Makalede işçi sınfının bütün ülkede zafer kazandığı, Lenin ve Stalin`in partisinin
halkı etrafında toplayarak onları sevinçli hayata – sosyalizme götürdükleri, beşeriyet
tarihinde ilk defa olarak ezilen sınıflarca zalimlerin hâkimiyetinin devrildiği, bu
zaferi Lenin ve Stalin`in önderliğinde kazandıkları yazıyor.
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Derginin 1927 yılında yayımlanan ilk sayısında “Oktyabr çocukları arasında iş”
başlıklı makale “nasıl oktyabr çocuğu olunur?” sorusuna yanıtlar verilmektedir.
Makaleden öğreniyoruz ki oktyabr çocukları grubuna 7 yaşından 10 yaşına kadar
çocuklar alınıyor, pioner teşkilatı nezdinde kuruluyor, her grup 35 kişiden
oluşturulmaktadır, bunlar da kendi içinde 7 kişiden oluşan 5 yıldıza ayrılıyorlar.
Grup başkanı 18 yaşından küçük olmayan komsomol kız olmalıdır. Gruba başkan
seçimi zamanı siyasi açıdan bilgili komsomol üyesinin olmasına dikkat etmek
gerekir. Makalede çocuklar arasında sohbetlerin nasıl ve nerde kim tarafından
yapılması vs. konularda geniş bilgi verilmektedir.
Pioner dergisinin 1980 yılında yayımlanan
11. sayısında “Ad Günün Mübarek,
Vatan” (Doğum Günün kutlu olsun,
Vatan”) adlı makalede Ekim kutlamaları
zamanı her kesin mutlu olduğunun,
kırmızı bayraklarla süslenmiş meydanlara
çocukların toplanmasının altı çizilmiştir.
Daha sonra Ekim kutlamalarıyla ilgili
sloganlara yer verilmiştir:
“Yaşasın
Büyük
Ekim
Sosyalist
İnkılabı’nın 63. Yıldönümü”, “Biz Ekim
Nesliyiz”, “Biz Lenin’in torunlarıyız”.
Derginin 1951 yılı 2. sayısında “Pioner
Nağmesi” isimli şiir, ona bestelenmiş
müzik notasıyla birlikte takdim edilmiştir.
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Pioner nəğməsi
Salamlayır ilk baharı
Xoşbəxt sovet balaları.
Bu sevimli yurdumuzun
Stalindir bayraqdarı.
Alqış xalqın hünərinə!
Yurdumuzun zəfərinə.
Biz gedirik xalqımızla
Kommunuzmin səhərinə.
Alqış sənə böyük ata,
Sən işıqsan kainata.
Qalstuklu pioneri
Sən çıxartdın şən həyata.
Stalin şahsiyetinin aşırı bir şekilde yüceltildiği 1930’lu yıllarda yayımlanmış olan
dergi sayılarında Stalin’i öven çok sayıda şiirler, methiyeler yer almaktadır. Bunlar
arasında âşıklar tarafından yazılan şiirler ve tercüme şiirler de vardır.
Kazım mahlaslı âşıkın şiirinde Stalin abartılı şekilde övülmekte, çocuklara
Azerbaycan’ın kurtarıcısı gibi takdim edilmektedir:
Stalin
Çalışdın həvəslə xalqın yolunda,
Gözəl gün gətirdin bizə, Stalin!
Calalın, büsatın, qurduğun dövran
İstərəm gəlməsin gözə, Stalin!
Dünya məzlumunun atası, yaşa!
Şanlı sosializmi tez çatdır, başa,
Burjuzlar görəndə dönsünlər daşa,
Qurban olum sən əzizə, Stalin!
Əsməsin üstündən o qara yellər,
Xoş ömür keçirir bizim bu ellər,
Pambığa bürünüb bizim səhralar-çöllər,
Gedirik tarlaya, düzə, Stalin!
Mən Kazımam, sən rəhbəri öyürəm,
Yağının bağrına daşlar döyürəm,
Saz çalıb adına dastan deyirəm,
El obanı gəzə-gəzə, Stalin!
Kazak âşıkı Cambul’la ilgili edebiyat literatüründe çeşitli fikirler vardır. Bazı
araştırmacılara göre Sovyet dönemini, Stalin`i öven şiirler Cambul’un kendisi
tarafından yazılmamış, sadece onun adına çıkarılmıştır. Cambul’un kaleme aldığı
ve M.Seyid-zade tarafından Azerbaycan Türkçesine çevrilmiş “Lay-lay” (Ninni) şiiri
Pioner dergisinde yayımlanmıştır (1939, sayı 12). Şiirde oğlunu uyutmaya çalışan
Cambul Sovyet ordusunun onları koruduğunu, bu çocukların hiç bir sorunu
olmadığını ve bu yüzden rahatça uyuya bileceği fikri geçmektedir. Aslında şiirde
839

VÜSALE MUSALI

Bolşeviklerin işgal ettikleri coğrafyanın insanını uyutmaya çalıştıklarının altı hafifçe
çizilmiştir.
Laylay
Sən yatmaqçın əziz oğul,
Tanburunu çalır Cambul,
Bir mehriban baba kimi,
Dilləndirir sarı simi...
Qara gözlüm, söylə, nədən
Gecə keçdi yatmadın sən?
Yat ay bala dərin-dərin
Sən sınanmış bir rəhbərin
Əlindəsən körpə qazax.
Yuxuya bat, qalma oyaq!
Yoxdur dərdin, yoxdur qəmin
Əziz rəhbər Stalinin
Bağçasının çiçəyisən,
Yurdumuzun göyçəyisən...
Yat ay bala, körpə qazax
Yuxuya bat, qalma oyaq.
Keşikdədir qızıl əsgər;
Dönməz geri qara günlər
Doğma sovet ölkəsində
Stalinin kölgəsində
Uşaq, qoca xoşbəxt yaşar,
Ürəklərə sevinc daşar.
28 Nisan 1920 Yılında Azerbaycan’ın Kızıl Ordu Tarafından İşgalinin Pioner
Dergisine Yansımaları
28 Nisan 1920 senesinde Azerbaycan’ın bağımsızlığına son verilerek Rus ordusu
tarafından işgali Pioner dergisindeki hikâye ve şiirlerde Azerbaycan halkının
bayramı olarak anlatılmakta ve çocukların hafızasına yanlış bilgiler eklenmekteydi.
Derginin 1928 yılı Nisan-Mayıs aylarında yayımlanan sayısında “Piri’nin Aprelden
(Nisan’dan – V.M.) önceki ve sonraki hâli” adlı küçük hikâyede Rus işgali
alkışlanmaktadır. Hikâyede olaylar 1918-1920 yılları arasında geçiyor. Hikâyenin
kısaca özeti şöyledir: Azerbaycan’ın küçük köylerinin birinde Sefer isimli bir köylü
varmış. Sefer maddi imkânsızlık sebebiyle oğlu Piri’yi zengin bir aileye hizmetçi
olarak veriyor. Çocuk burada çalışarak karşılığında çok az para alıyor ve
yoruluyormuş. 1920 senesinin Nisan’ında Azerbaycan’ın Rus ordusu tarafından
işgaliyle bütün sorunlar çözülüyor. Köyde büyük sevinç yaşanıyor, her yerde
“Yaşasın Şura (Sovyet – V.M.) Hükumeti” sloganları söyleniyor. Çok geçmeden Piri
çocuk yurduna veriliyor, pioner oluyor, derslerini çok iyi çalışıp ders birincisi
oluyor”.
Azerbaycan’ın işgalini çocuklara bayram gibi takdim eden şiirleri gözden geçirelim.
Musa Aslanlı tarafından kaleme alınan “Büyük bir inkılabın alevleri göründü” şiiri:
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Böyük bir inqilabın
Alovları göründü.
Azərbaycan ölkəsi
Qızıl dona büründü.
Amələnin, kəndlinin
Çatıq qaşı açıldı.
Hər tərəfə azadlıq
İşıqları saçıldı.
Ağır gəldi mənə də
Kənddə işsiz oturmaq.
Evdə yaxud eşikdə
Əli qoynunda durmaq.
İzin aldım atamdan
Oxumağa getməyə.
Başqa çocuqlar kimi
Bən də tahsil etməyə.
Həvəsimi gördülər.
Məni razı saldılar.
Məni orda bir leyli
Məktəbinə aldılar.
Alıb köhnə kürkümü
Gözel paltar verdilər.
Çarığımı çıkarıb
Çəkməni giydirdilər.
Şimdi orda oxuram
Öyrənirəm elm fən
Çalışıram məktəbi
Tezliklə bitirim mən.
Sonuç
1927-1990 yılları arasında Azerbaycan Lenin Komsomol Gençler İttifakı’nın yayını
olarak basılmış Pioner dergisi üzerinde yaptığımız araştırmalar sonuçunda belli
oluyor ki söz konusu dergi bolşevik ideolojisini çocuk, öğrenci, oktyabryat ve
pionerler arasında yaymak için en önemli araç olmuştur. Yani komünistler çocuk
dergisini propaganda aletine çevirmiş, Azerbaycan çocuklarını kendi tarihi
köklerinden uzaklaştırmaya çalışmış, gelenek ve görenekler, dini inançlar üzerinde
oynama yapmışlardır. Bütün bunlar çocukların bolşevik, komünist ruhunda
büyümesi için yapılan baskılardan idi. Çocuklar arasında bolşevik propagandası
Ekim devrimiyle ilgili tarihi bilgi veren küçük makale, şiir, hikâye, şarkı ve
mükemmel resimlerle yürütülmüştür. Bildirimizde ilk defa olarak Pioner dergisini
propaganda aracı olarak değerlendirmeye, olumsuz yönlerini açıklamaya
çalışılmıştır.
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0. Giriş
Bir millete ait tüm kültürel değerleri hafıza olma özelliği sayesinde geleceğe aktaran,
milletin birlik içerisinde bulunabilmesine yarayan en önemli araç dildir. Diğer bir
deyişle dil, bir milleti millet yapan en önemli vasıtalardan biridir. Bir milletin
bağımsızlığının zarurî kuralı, kültürü ve dili korumak dolayısıyla da dil ile ilgili
olarak büyük bir bilince sahip olmaktır. Dil bağımsız ve bu dili kullanan bireyler
dilin öneminin farkında oldukça o millet bağımsız kültüre, bağımsız tarihe ve
bağımsız eğitime sahip olabilir. Bunların ötesinde bağımsız bir devlet kendi dilini
basından edebiyata, tiyatrodan günlük hayata birçok alanda serbestçe kullanabilir.
Dilin herhangi bir milletin idarî, siyasî ve kültürel hayatında bu kadar önemli bir
yere sahip olduğunun farkında olan devletler dile yönelik çeşitli politikalar
geliştirirler. Dil politikalarının siyasî ve idarî anlamda ne denli öneme sahip birer
araç olduğunun kanıtları, Sovyetlerin Türk dünyası üzerinde uyguladığı
politikalarda görülebilir.
1. Dil Planlaması, Dil Siyaseti ve Sovyet İdeolojisi
Dil planlaması terimi ilk olarak 1966 yılında J. A. Fishman’ın “Language Loyalty in the
United States” adlı çalışmasıyla ortaya konmuştur. Dil planlaması her ne kadar yeni
bir terim olsa da bunun kökleri ve uygulaması geçmişe dayanmaktadır. Bunlarla
birlikte dil planlamasının üç temel amacı belirtilmiştir. Bu amaçlar sosyal, artistik
(edebî), felsefî olmak üzere üç sınıfta ele alınmaktadır (Aliyeva, 2005, s. 18). Dil
planlaması temelde dil ile toplum arasında bağlantı oluşturan her türlü ilişkinin
çeşitli amaçlara yönelik dil değişkelerinin işlevlerinin yönlendirildiği bilinçli
çabalardır. Bunlar standartlaştırma, çağdaşlaştırma ve özellikle çok dilli toplumlarda
belli bir dile işlevlerin yüklenmesi gibi amaçları kapsamaktadır. Keza Tollefson, dil
siyasetini de bu dil planlarının hükûmetler tarafından uygulanması olarak
tanımlamaktadır. Dil planlaması çerçevesinde dil siyaseti, siyasal ve idarî gücü
elinde bulunduranın sosyal yapıya müdahale amacıyla belirlediği dili yerleştirme
aracıdır. Diğer bir ifadeyle dil siyaseti hâkim grubun dil kullanımında egemenliği
kurma mekanizmasıdır (Tollefson, 1991, s. 16). Dil planlaması teriminden başka, dil
mühendisliği, dil politikası, dil gelişmesi, dil düzenlemesi, dil siyasası gibi terimler
kullanılmıştır. Dil mühendisliği terimini Springer, Eski Sovyetler Birliği’nde yarı
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ölçünlenmiş dillerin yazılması ve ölçünleştirilmesi çabalarını karşılamak üzere
kullanmıştır (Gökdağ, 2002, s. 69).
Yukarıda bahsedilen dil planlaması ve siyasetine ilişkin her türlü girişim, Sovyetler
tarafından hâkim gücün türlü politikalarını uygulamak maksadıyla kullanılmıştır.
Önce Lenin daha sonra da Stalin Sovyet döneminde hükmettikleri alanda yaşayan
çeşitli milletleri dil politikaları güderek yönetme amacı taşımışlardır. Bu nedenle
Sovyet yönetimi, dil konusunda ideolojiler geliştirmiş, dil ile birlikte millet ve
milliyet kavramlarının çeşitli ilişkilerini bu ideolojiler doğrultusunda kullanmıştır.
Lenin ile başlayan Stalin ile devam eden millet, milliyet ve dil bağlamındaki
politikalar kendisini eğitim-öğretim başta olmak üzere basın dilinde de gösterir
duruma gelmiştir.
Çok milletli Sovyet Birliği’nde 120’den fazla millet yaşamıştır. Bunların da her birinin
kendine özgü ana dili vardı. SSCB’de 130 kadar canlı dil vardı ve onların 50’si SSCB
döneminde SSCB dil plânlaması siyaseti sonucunda yazılı dil hâline getirilmiştir.
SSCB halklarının dilleri Sovyetler Birliği döneminde eşi görülmemiş derecede
değişmiştir. Bu değişme Lenin’in millî siyaseti ile yakından ilgilidir. Şöyle ki Lenin’in
millî siyaseti SSCB halkları dillerinin gelişmesinde esas siyasal temel oluşturmuştur
(Aliyeva, 2005, s. 60). Elbette Lenin, uyguladığı bu politikaları bilinçli ve amaçlı
olarak uyguluyordu. 1917’de Sovyet ihtilali ile Marx’ın Rusya’yı “ulusların
hapishanesi” diye adlandırması bu hapishaneyi yıkmamıştı, nihayetinde bu uluslara
özgürlük de verilmemişti. Baskı şekil değiştirerek devam etmiş ve aslında Komünist
ihtilalin ardından milliyet ve inançlar üzerindeki baskılar artmıştı (Bal, 2002, s. 827).
Sovyet yönetimi her halkın kendi yerel dilini kullanmasına özgürlük çerçevesinde
izin verse de aslında bunun temelinde ayrıştırma politikası yatmaktaydı. Bununla
birlikte Sovyetler Birliği’nde önemli bir makama gelmek için Rusça bilmek ön
koşuldu. Bu ön koşul insanların kanunen zorunlu kılınmadan Rusça öğrenmelerine
yol açıyordu. 18 Ocak 1914 yılı Proletarskaya Pravda’nın 14. sayısında yayınlanan
yazısında Lenin’in söyledikleri bu anlamda dikkat çekicidir. “ (…) halkın tüm yerel
dillerde ders verilen okulları temin edilmelidir (…)” (Lenin Eserleri, 1951, XX. c. 61).
Özgürlükçü yaklaşıma dayandığı düşünülen bu fikir, “Türk” milleti açısından
özgürlükten çok ayrılıkçı ideallerin ifadesiydi.
Basın-yayın araçları toplumda millî hareketlerin oluşmasını sağlayabilecek en etkili
araçlardan birisidir. XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinde birkaç denemeden sonra Ekinci
gazetesiyle ulusal yayıncılığın temelleri atılmıştır. Aydınlanmacı düşüncelerin
yaygınlaştırılması ihtiyacı Türkçe basının doğmasına etken olmuştur (Süleymanlı,
2006, s. 72-73). Ekinci gazetesi yalnızca Azerbaycan’da değil geniş bir coğrafyada
ilgiyle karşılanmıştır. Ancak gazetenin faaliyetleri Çarlık yönetimi tarafından uygun
bulunmuyordu, bu nedenle gazete 1877 yılında kapatıldı. Akpınar, gazetenin kısa
süre için de olsa neşredilmiş olmasını oldukça önemli bulmakta, Azerbaycan medenî
yükselişinde, halkçılık yolundaki düşüncelerin açıklanmasında gazetenin önemine
dikkat çekmektedir (Akpınar, 1994, s. 89).
Şark-ı Rus gazetesinin 1903 yılında tekrar açılarak basın faaliyetlerinin canlanmasına
kadar Türkçe dergi ve gazetelerin basımı yasaktı. Şark-ı Rus, Rusya’da yaşayan
Türkler arasında fikirlerin yaygınlaştırılmasında önemli bir yer aldı. Ekinci ile
başlayan Şark-ı Rus ile bir süre sonra devam eden basın faaliyetlerinde “Türk
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milleti” anlayışı ile birlikte milli birlik oluşturmanın önemi ortaya koyulmuş oldu.
Tüm bu olaylar basın faaliyetlerinin toplumun zihnî olarak şekillenmesinde önemli
bir yerinin olduğunu gösterdi. Böylece XX. yüzyılın başlarında basın ile ilgili olarak
milli birlik oluşturma ve milletleri ayırma politikası bağlamında düşünceler gelişti.
Rus istilasından önce dinî kimliğe bağlı olarak “Müslüman” ve merkezî hanlıkların
birinin adına izafeten “Şirvanlılar” olarak adlandırılan Azerbaycan Türk toplumu,
Rus istilasından sonra Ruslar tarafından bütün Türk-Müslüman toplulukları ifade
eden genel bir tabir olarak “Tatar” ismiyle adlandırılmıştır. XIX. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren Azerbaycan aydınları ulusal bilinçlerinin gelişmesiyle “Tatar”
tanımlamasına karşı çıkmış ve halkın gerçek adının “Türk” olduğunu savunmuştur
(Süleymanlı, 2006, s. 98-99).
Dünya tarihi içerisinde yetmiş yıllık kısa bir dönemde yer alsa da Sovyetler,
dünyanın düzenine doğrudan etki etmiş bir güç olduklarını gösterdiler. 1917
Ekim’inde Rusya’da yönetimi ele alan Bolşevikler, Çarlık Rusya’nın parçalarını
toplayarak kendileri idare etmeye çalıştılar. 11. Kızıl Ordu 27 Nisan 1920’de ani bir
saldırı ile Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümetinin istifa etmesini sağlayarak 28
Nisan 1920’de Azerbaycan’da Sovyet hâkimiyetini ilan etmiştir. Bu tarihten itibaren
70 yıl süren Sovyet yönetimindeki Azerbaycan’da millet ve kimlik kavramları önemli
bir yer tutmuştur. Bu bağlamda yalnız Azerbaycan coğrafyasında değil farklı
toplulukların yaşadığı özellikle de Türk milletinin yaşadığı coğrafyalarda millet ve
kimlik kavramının göz ardı edilemeyeceği Bolşevik idaresinin başından beri farkında
olduğu bir durumdur. Yönetimi altındaki toplulukların kendi milli değerlerine saygı
ilkesi sürekli belirtilse de uygulamada bu durum böyle olmadı. Bunun böyle
olamayacağı Lenin’in Sovyet Devleti’nden ayrılmak amacı taşıyan ve Rus olmayan
milletlerin devrim karşıtlığı suçunu işlediğini belirtmesinden anlaşılmaktaydı.
Üstelik Lenin’in daha önce azınlıklara anayasal güvenceler verilerek kendi
yönetimlerini kurma hakkının tanınacağına dair ifadeleri ile bu suçlama birbiriyle
çelişmekteydi.
Sovyet dönemi Azerbaycan (1920-1990) ve Pehlevîler dönemi İran (1925-1979)
tarihçiliğinde Azerî adı, dili ve kimliği Azerbaycan bölgesinde yaşayan Türklerin
kimliği ile özdeşleştirildi ve hatta Türk adı, dili ve kimliği Azerî kimliği lehine
kullanılmaya başlandı. Süleymanlı, dili ve kökeni Türk olan Azerbaycan ve İran’da
oturan Türk nüfus ile köken ve dil olarak Partlarla akraba olan Azerîlerin nasıl bir
çatı altında bütünleştirildiğini belirlemenin pek de zor olmadığını belirtmektedir
(Süleymanlı, 2006, s. 104). Azerî terimi Derbentli Mirza Kâzım Bey tarafından
Kafkasya’nın güneyi ve Kuzey-Batı İran’da yaşayan Türkler için kullanılmış, daha
sonra bu kullanım giderek yaygınlaşarak yerleşik bir hâl almıştır. Daha sonraları bu
kullanım aynı kökten gelmesine karşın farklı birer millet duygusu vermek isteyen
Sovyet düşüncesine uygun düşmüş, bunun neticesinde Azerbaycan coğrafyasında
“Türk” vurgusundan çok “Azerbaycanlı” ya da “Azerî” vurgusu yapılır hâle
gelmiştir. Dönemin bilim adamları da yazdıkları yazılarla Sovyet yönetiminin
ayrıştırmacı politikasını desteklemiştir. İlminsky, 1891 yılının Haziran ayında Rus
yöneticilere yazdığı mektupta her kabilenin şivesinin işlenmesiyle bunların milliyet
ve din itibariyle birleşmelerinin önüne geçebileceğinden bahsetmiştir. Bunun üzerine
Türk aydınları da meselenin önemini tam anlamıyla fark etmeyerek kendi lehçelerini
canlandırmaya ve edebî dil hâline getirmeye çalışmışlardır (Yüksel, 2001, s. 16-20).
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Tüm bunlarla birlikte “Azerî”, “Azerbaycanlı”, “Azerbaycan milleti” kavramları
Sovyet işgaline kadar tartışma konusu olsa da Türk aydınları arasında millet
kimliğine dönüşmemiştir. Bu aydınlar kendilerini “Türk” olarak tanımlamışlardır,
ancak Sovyetler döneminde “Azerbaycanlı” tanımı kalıcı olacak şekilde gündeme
gelmiştir.
Millî meseleye dair Lenin’in gösterdiği hedefler temelinde Sovyetler Birliği
kurulduktan sonra, Ukrayna dili Ukrayna’da, Azerbaycan dili Azerbaycan’da,
Ermeni dili Ermenistan’da, Gürcü dili Gürcistan’da, Türkmen dili Türkmenistan’da,
Kazak dili Kazakistan’da, Tacik dili Tacikistan’da, Özbek dili Özbekistan’da, Kırgız
dili Kırgızistan’da devlet dili ilân edildi (Aliyeva, 2005, s. 65). Sovyet yöneticileri,
XIX. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Türkçülük ve Pantürkist anlayışların
farkındaydı ve kendi yönetimleri açısından Türk milliyetçiliği tehlikesini bertaraf
edebilmek için Türkler ve Azerbaycan Türkleri için Türk kimliğinden bağımsız yeni
bir kimlik modeli oluşturmaya karar vermişlerdi (Süleymanlı, 2006, s. 151). Sovyetler
Birliği’ni oluşturan aynı soydan gelen milletler yeni kimlik, yeni dil gibi kavram ve
değerlerle yönlendirilerek birbirlerine yabancılaştırılmaktaydı. Burada temel amaç
“böl-yönet” fikri ile birlikte yeni bir Sovyet toplumu yaratmaktı. Keza güçlü bir
yönetimin karşısında büyük bir tarihe dayanan kültürel birikim sahibi bir
millet/kültür varsa, bu birikimi oluşturan elementler (dil, din, gelenek) önem
kazanmaktadır. Çünkü bu elementler kültürel kimliğin en önemli temelleridir. Güçlü
yönetime karşı en önemli mukavemet de bunlarla sağlanabilmektedir (Mardin, 1995,
s. 17-19).
Azerbaycan sahasında yaşanan ve bilinçli olarak yürütülen dil politikalarının bir
boyutu da alfabe konusunda yaşanmaktaydı. Kullanılmakta olan Arap harflerinin
Türk dilinin inceliklerini yansıtamadığı görüşünden hareketle Latin alfabesinin
kullanılması istendi. 1922 yılında Bakü’de “Yeni Türk Elifbası” adlı bir komite
kuruldu ve bu alfabe hemen uygulamaya kondu (Şimşir, 1991, s. 5). 1 Mayıs 1925
tarihinden itibaren de Sovyet yönetimi Latin alfabesinin gazetelerde ve resmî
yazışmalarda zorunlu olarak kullanılması gerektiğini ilan etti. 1926’da Bakü’de
toplanan Türkoloji Kongresi ile Latin alfabesi yaygınlaştırılmak istendi. Bu kongrede
toplanan komite bütün Türk lehçelerinde Latin alfabesinin kullanılmasına karar
vermiş ve uygulanması konusunda çalışmalar yapmıştı. Azerbaycan Türkçesi ile
birlikte diğer Türk lehçelerine de uygulanan Latin harfleri birbirinden farklılık arz
etmekteydi. Bu durum Sovyetlerin siyasi emellerine uygun bir şekilde
uyguladıklarını gösteriyordu. Genel olarak öz yönetim düşüncesi adı altında olsa da
Türk topluluklarının farklı alfabelere sahip olması ayrıştırmacı bir tutumun
yansıması olarak görülmektedir. Bu gelişmelerle birlikte Azerbaycan’da 1930
yılından itibaren bütün yayınlar Latin harfleriyle yapılmaya başlandı. 1928 tarihinde
Türkiye’nin de Latin harflerine geçmesiyle Türkiye ile Sovyet yönetimi altındaki
Türklerin kullandığı alfabe arasındaki farklılıklar çok aza inmiş oldu. Yazı sistemleri
bakımından Türk dünyasında bu anlamda birliktelik oluşmuştu. Sovyet yönetimi bu
durumdan rahatsız olmaya başladı ve Latin alfabesinin beklenen gelişmeyi
veremediği düşüncesinin yaygınlaşmasını sağladılar. 1939-1940 yıllarında Latin
harfleri diğer Türk topluluklarında olduğu gibi Azerbaycan’da da terk ettirilerek
Kiril alfabesine geçiş sağlandı. Kiril alfabesine zorla geçirilmekle kalınmamış, her bir
Türk topluluğuna ayrı birer Kiril alfabesi oluşturularak ayrıştırmacı tutum devam
846

ŞƏRQ QADINI DERGİSİNDE TÜRK ADI

ettirilmiştir. Süleymanlı, tüm bu gelişmelerden sonra 1936 yılında Anayasa
paketinde devletin dilinin “Türk dili” yerine “Azerbaycan dili” şeklinde ifade
edilmesi gerektiğini gösteren bir maddenin yer aldığını belirtmektedir (Süleymanlı,
2006, s. 163). Her ne kadar 1936 anayasa paketinden bu madde çıkarılsa da, Umum
Azerbaycan 9. Sovyetler Kurultayı’na katılan delegelerin kimlik bilgilerinde dilin adı
“Türk dili”, milliyet adı olarak “Türk” yazıldığı halde aynı delegelerin kurultayı
erteleyerek Moskova’ya gittikten sonra kimlik belgelerinde dil adı olarak
“Azerbaycan dili”, milliyet adı olarak da “Azerbaycanlı” yazılmıştı (Süleymanlı,
2006, s. 164). Bu olaydan sonra basında, eğitimde vb. her alanda “Türk” adı yerini
“Azerbaycanlı”ya “Türk dili” ise “Azerbaycan dili”ne bırakmıştı. Bununla birlikte
diğer Türk topluluklarının dilinde yer alan “Türk” ifadesi çıkarılmış yerlerine
“Özbek dili”, “Kırgız dili”, “Kazak dili”, “Türkmen dili” vb. ifadeler yerleştirilmiştir.
Bu yapılanların temelinde Sovyet yönetimi altındaki Türklerin Türkiye Türkleri ile
dil bakımından birleşmesini engellemek yatmaktadır. Bunun için de şekil olarak milli
kültür görünümlü ancak içerik olarak ayrılıkçı ve sosyalist bir düstur
benimsetilmekteydi.
Bu süreçte Türk milletini oluşturan Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen vd.
toplumlarının adı “Türk” olarak değil, “Azerî” (Azerbaycanlı), Türkmen, Kırgız,
Kazak vb. şekillerde bilinçlere yerleştirilerek onların ayrı milletler olduğu fikri
sunuldu. Aslında aynı kökten gelen bu milletler birbirlerinden bu şekilde
uzaklaştırılıp Sovyetleştirilmeye çalışıldı.
Tüm bunlardan sonra Sovyet döneminde yayın hayatına başlayarak bugüne değin
isim değiştirerek de olsa yayımlanmaya devam eden Şərq Qadını adlı dergide
Komünist ideolojinin millet, milliyet ve dil kavramlarına bakışını izlemek oldukça
mümkündür. Sovyet ideolojisinin bu üç kavram üzerine oluşturduğu politikalar
kendisini Türk adı özelinde oldukça belirgin göstermektedir.
2. Şərq Qadını Hakkında
XIX. yüzyılın sonlarına doğru Azerbaycanlı Türk öğrencilere karşı büyük bir baskı
uygulanmaktaydı. Bu baskı başöğretmen görevinde bulunmuş Rus asılı Smirnov
tarafından, “Azerbaycan’dan olan öğrencilerin sadece kendi dillerinde konuşmaları değil,
düşünmeleri bile yasaklanmıştır.” ifadeleriyle anlatılmaktadır (Süleymanlı, 2006, s. 67).
Sıkı bir şekilde devam ettirilen Türkçe gazete, dergi vb. yayın yapma yasağı XX.
yüzyılın başlarında kendisini yumuşayan bir ortama bıraktı. Bu ortamla birlikte
eğitim, tiyatro, sanat dernekleri kurulmaya, faaliyetler yapılmaya başlandı. 1906-1907
yıllarında Bakü’de Türk Muallimlerinin I. ve II. kurultayları yapıldı. 1905 ile 1917’de
Türk aydınları Türkçe yayın yapan gazeteler çıkarmaya başlamıştı. Hatta bu
yumuşama ortamı o kadar ileri gitmişti ki, Ahmet Kemal, Abdullah Cevdet, Kırımlı
Tatar Hasan gibi isimler edebi dilin nasıl olması gerektiğini, tüm Türklerin aynı
edebî dili kullanması gerektiğini tartışabiliyorlardı. Şərq Qadını dergisinin yayın
hayatına başlaması da bu yumuşayan ortama denk gelmektedir. Azerbaycan
Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesi Kadın Şubesi ülkede kadınların
etkinliğinin artırılması amacıyla 1923 yılının Temmuz ayında Komitenin kâtibi
Əliheydər Qarayev, “Kommunist” gazetesinin redaktörü Həbib Cəviyev ve
Komitenin Kadın şubesinin çalışanı Ayna Sultanova kadın dergisinin oluşturulması
fikrini ortaya attılar. Bu fikirle birlikte 1923 yılının Temmuz ayında aylık yayın yapan
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“Şərq Qadını” dergisi ortaya çıkmış oldu. Bu dönemde yaygın şekilde yapılan yayın
faaliyetleri, dönemin gündemde olan düşünceleriyle birlikte aydınların görüşlerini
yansıtmaktaydı. Başta Azerbaycan’ın Türk millî kimliğiyle ilgili konular aydınların
en çok fikir beyan ettikleri konular arasında yer almaktaydı. “Şərq Qadını” dergisi
ise kendi amacına uygun bir şekilde Komünizm propagandasını yoğun bir şekilde
yapmakta, bunu yaparken de merkeze “kadın”ı koymaktaydı. Derginin baş
makalesinde kadınların ilk kez dergi çıkardığı, kendi sorunlarına çözüm aradıkları
bununla birlikte kadınların hak ve hukuklarını dergi aracılığı ile müdafaa edecekleri
yazıyordu.
Şərq Qadını dergisinin adında yer alan “Şərq” ifadesi aslında Müslüman Türk
topluluğunu kapsayan bir anlam alanına sahiptir. Keza 1905 yılında Rusya’da
yaşayan Türk toplulukların haklarının korunması amacıyla “Rusya Müslümanlar
Birinci Kongresi” toplandı. Yapılan müzakereler neticesinde de “Rusya
Müslümanları İttifakı” adıyla Panislamist bir amaç gütmeyen bir oluşum kuruldu. O
tarihte Türk topluluk ve kavimlerini ortak bir kimlik içinde tanımlamak zor
olduğundan, cemiyetin adı belirlenirken “Müslümanlar” deyimi kullanılmıştır
(Süleymanlı, 2006, s. 81). Aynı durum derginin adında da kendisini göstermektedir.
Şark ifadesi ile kastedilen Müslüman Türkler, derginin adının “Azerbaycan Qadını”
olarak değişmesiyle (1938) anlam alanını daraltmış ve Azerbaycan’da yaşayan,
Azerbaycanlı kadınları kapsar duruma gelmiştir. Sovyetlerin “böl-yönet” yöntemiyle
her bir Türk topluluğuna vermek istedikleri kimlik derginin adında da kendisine yer
bulmuştur.
Derginin 1924 tarihli 10. sayısında şark kadınlarına yeryüzünde yokmuş gibi
davranıldığını, kadınların adını ağzına alanlara deli divane denildiğini, erkekler
arasında kadının adının söylenmesinin ayıp karşılandığını ancak artık böyle
olamayacağı ve kadınların kendi varlıklarını bildirmek istediklerini belirten Həmidə
Xanım Cavanşir imzalı bir yazı yayınlamıştı (Aşırlı, 2010, s. 51). Bu yazı derginin
komünizm propagandası ile birlikte genel
yayın amacını göstermesi bakımından
önemlidir. “Şərq Qadını” dergisi 1923
yılından 1938 yılına kadar bu adla yayın
yapmış, 1938 tarihinden itibaren de
“Azərbaycan
Qadını”
adıyla
yayın
yapmıştır.
Sovyet
hâkimiyetinin
dağılmasıyla kimi dönemde yayın hayatı
sekteye uğrasa da dergi bugün de aynı adla
yayın hayatına devam etmektedir.
Temelde
toplumun
Sovyetleşmesi
taşıyan
dergide
kadının
maksadını
modernleşmesi düşüncesi ele alınıyordu.
Çünkü kadının modernleşmesi ülkenin de
modernleşmesi olarak düşünülmekteydi.
Dolayısıyla komünist düşünce çerçevesinde
kadınla ilgili güncel olaylar ve idealler
derginin ana konusunu oluşturmaktaydı. Bu
bağlamda dergi herhangi bir konuda “Türk”
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kelimesini kullanırken çekimser davranmamış ve Türk kelimesi ile Azerbaycan’da
yaşayan Türkleri ifade etmiştir. Dergide Türk kelimesinin yalnızca Azerbaycan’da
yaşayan Türkleri kapsayacak şekilde kullanılmasının temel sebebi Azerbaycan
Türkçesi ile yayın yapmasından kaynaklanmaktadır. Ancak çok geniş bir alanda
hüküm sürmüş ve yaşamakta olan Türk milletini ifade edebilecek mahiyette olan
“Türk” kelimesinin anlamının daraltılmış olduğu dergideki Azerbaycan dışında
yaşayan Türklerle ilgili haberlere bakıldığında daha anlaşılır olmaktadır. Örneğin
aşağıda No: 6 s. 14-1930’da gösterilen haber görselinde Türkiye Cumhuriyeti’nde
yaşayan kadınları için “Turqjə Kadınları” ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Yani
onlar için de “Türk kadını” denmekten imtina edilmektedir.
1923 yılından itibaren yayın yapan dergi 1930’lu yıllardan sonra “Türk” kelimesini
giderek azalan bir oranda kullanmaya başlamış, 1936’dan itibaren bu oran neredeyse
yok olmuştur. 1936’da çıkan anayasa paketiyle birlikte Azerbaycanlı kimliği ön plana
çıkarılmış, nüfus cüzdanı, pasaport gibi belgelerde yer alan “Türk” ifadesi
kaldırılmıştır. Yanda milliyeti bölümünde Türk adının bulunduğu bir kimlik görseli
bulunmaktadır.
Keza dergi 1938 yılından itibaren “böl-yönet” mantığından hareketle Azerbaycanlı
kimliğinin yerleştirilmesi maksadıyla adını “Azerbaycan Qadını” olarak
değiştirmiştir. Dergi bugün dahi yayın hayatına bu şekilde devam etmektedir.
3. Şərq Qadını Dergisinde Türk Adının Kullanımı
Şərq Qadını dergisi Sovyet yönetiminin idari faaliyetlerde şiar edindiği ideolojisini
propaganda yapmak için kullandığı bir dergi olarak görülebilir. Dergi komünist
düşünceyi ağırlıklı olarak kadın teması üzerinden hareketle çeşitli konuları da içeren
makaleler ile yaşatma ve bu düşüncenin pratikteki uygulamalarını anlatma gayesi
gütmektedir.
Derginin 1928, 1929 ve 1930 yıllarındaki sayıları incelendiğinde Türk adının geçtiği
ifadelerde Sovyet yönetiminin Azerbaycan’da oluşan Türk benliği düşüncesine karşı
daha mahallî bir kimlik yaratma gayesinde olduğu görülmektedir. Mahallî farklar ön
plana çıkarılarak, düşünsel anlamda büyük Türk birleşmesinin önüne geçilmek
istenmesi bahsedilen durumun temelini oluşturmaktadır.

No:10 s.19-1928
No:10 s.13-1928
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No:12 s.3-1928

No:12 s.5-1928

No: 7 s.5-1929
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No:10 s.20-1928
Yukarıda gösterilen dergi kesitlerinde Azerbaycanlı kızları ve kadınları ifade etmek
için “Türk kızları” ve “Türk kadınları” ifadeleri kullanılmıştır. Türk kelimesi burada
yalnızca Azerbaycan’da yaşayan kadın ve kızları nitelemek için kullanıldığından
anlam alanının daraltıldığı gözlenmektedir. Türk adının yalnızca Azerbaycan’da
yaşayan Türkleri ifade edecek biçimde kullanılması, daha sonra dil politikası ve
kimlik politikası olarak da kullanılacak mahallî farkların ön plana çıkarılması
stratejisine zemin hazırlamaktadır. Derginin ana teması her ne kadar kadın olsa da
kadınlar, kapsam olarak geniş bir alanı ifade eden Türk kelimesiyle nitelendirilmiş,
ancak anlam olarak Azerbaycan’da yaşayan Türk kadınlar anlatılmıştır.

No: 8 s.14-1929

No: 8 s.21-1929

No: 8 s.5-1929

851

ERKAN HİRİK

No: 9 s.17-1929
Derginin çeşitli sayılarından alınmış yukarıdaki parçalara bakıldığında Türk adının
genel bir niteleyici olarak kullanılması dikkat çekmektedir. Yukarıdaki ilk metin olan
No: 8 s.14-1929 tarihli haberde Türk kelimesi bir millet adı olarak kullanılmaktadır.
Karaçaylılardan bahsedilen metinde Karaçaylılar “Turq xalkı” olarak
nitelenmektedir. Bu durum derginin geneline hâkim olan “Türk” adının
Azerbaycanlıları kapsaması hususunda farklılık arz etmektedir. No: 8 s.21-1929
tarihli haberde ise “Turq çocuğu” ifadesiyle yine “Azerbaycanlı çocuk”
kastedilmekte ve Türk kelimesi kapsamca daraltılmaktadır. No: 8 s.5-1929 tarihli ve
No: 9 s.17-1929 tarihli metinde ise Turq kelimesi makineci, aktris, sahne gibi kelimeleri
niteleyen bir ifade olarak kullanılmaktadır. Yine Türk kelimesi kapsam olarak
daraltılmış ve Azerbaycanlı ifadesini kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

No: 6 s. 12-1930

No: 11 s. 18-1929
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No: 8 s. 14-1930
Yukarıda gösterilen üç dergi parçası Türk dili ve Türkçe ifadelerinin kullanım
şekillerini göstermektedir. Yukarıdaki ilk görsel No: 11 s. 18-1929 tarihli dergiden
alınmıştır. Metinde yer alan “Turq dili” ifadesi anlam olarak “Azerbaycan Türkçesi”
anlamında kullanılmaktadır. İkinci ve üçüncü görsel olan No: 6 s. 12-1930 ve No: 8 s.
14-1930 tarihli dergide yine ilk metinde olduğu gibi dar anlama sahip bir kullanım
söz konusudur. Turqcə kelimesi her ikisinde de “Azerbaycan Türkçesi”ni ifade
etmektedir. Dolayısı ile millet adıyla birlikte “Turk dili” ve “Turqcə” ifadesinin de
daraltılarak kullanımı Sovyetlerin dil ve dolayısıyla kimlik politikalarının zeminini
hazırlamaktaydı.

No: 6 s. 14-1930

No: 12 s. 20-1930

No: 12 s. 20-1930

No: 14 s. 13-1930
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Türk adının daraltılmış anlamıyla birlikte yukarıdaki dergi kesitlerinde diğer Türk
dünyasına karşı da nasıl bir yaklaşım sergilendiği görülmektedir. Sovyetlerin
uyguladığı ayrıştırıcı dil ve kimlik politikası derginin satırlarında kendisini
göstermektedir. No: 6 s. 14-1930 tarihli dergi kesitinde Türkiye Cumhuriyeti’nde
yaşayan kadınlar “Turqje kadınları” olarak ifade edilmiştir. Bu metinde Türk
kelimesi
kullanılmayarak
kimlik
konusundaki
ayrıştırmacı
yaklaşım
uygulanmaktadır. Dergi gayet sıradan cümlelerde dahi “Türk” kelimesini
kullanmaktan çekinmezken bu metinde “Türkiyeli Türk kadınlar” yerine yalnızca
“Turqje kadınları” ifadesini kullanması anlamlıdır.
No: 12 s. 20-1930 tarihli ikinci ve üçüncü dergi kesitinde Türk boylarının birbirinden
ayrılması hususunun somut delilleri göze çarpmaktadır. İkinci haberde Özbeq
kelimesi adeta Türk olmayan topluluktan bahsedercesine kullanılmıştır. Özellikle
No: 14 s. 13-1930 tarihli kesitte “Turq ve Ozbeq kadınları ve kızları” ifadesinde
“Turq” kelimesinin Azerbaycanlı Türkleri daraltılmış mana ile ifade ettiği, “Ozbeq”
kelimesinin ise adeta Türk olmayan bir topluluğu gösterir mahiyette olduğu dikkat
çekmektedir. Bu durum Azerbaycan Komunist (Bolşevik) Partisinin Lenin temelli dil
ve milli kimlik politikalarının bir kadın dergisiyle nasıl yapılabileceğini göstermesi
bakımından önem arz etmektedir.

No: 7 s. 6-1929
Yukarıda bir örneği verilen metinde olduğu gibi Şərk Qadını dergisinde sıradan
cümlelerde bile “Turq” ifadesinin oldukça sık kullanıldığı görülmektedir. Fakat ilgili
yazıda diğer Türk toplulukları ile ilgili bir durum ortaya çıktığında o topluluğun adı
Türk kelimesi kullanılmaksızın zikredilmektedir. Bu durum “Turq” kelimesinin
anlam alanının yalnızca Azerbaycan Türklerini kapsayacak biçimde kullanılması,
diğer Türk topluluklarının ise kimlik bakımından ayrıştırılması maksadının
taşınmasıyla açıklanabilir. Yukarıda verilen görselleri çoğaltmak oldukça
mümkündür.
Sonuç
Marksist-Leninist anlayış ‘millet’ kavramına olumsuz bir yükleme yaparak, konuyu
bir “mesele” hâline dönüştürmüş, dolayısıyla “millî mensubiyet”, “milliyetçilik”
kavramlarını da olumsuzlayarak “millî mesele”nin çözümünü “millî farkların yok
edilmesi”nde bulmuştur (Aliyeva, 2005, s. 52). Kendi milliliklerine diğer toplulukları
katmak isteyen bu anlayış, daha sonra dil ve kimlik politikalarıyla Türk toplulukları
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arasında farklılıkları belirginleştirmek suretiyle çalışmalar yapmıştır. Bu nedenle
Leninist anlayış başta dil planlaması yapmıştır.
Dil planlaması bir süreç gerektirir ve bu sürecin çeşitli safhaları bulunmaktadır. Bu
safhalar delil toplama (fact-finding), planlama (planning), uygulama (implementation)
ve geri bildirim (feedback) kısımlarından oluşmaktadır. Dil planlamasının safhaları
Sovyetler tarafından başarıyla uygulanmış ve milli kimlik ve dil bağlamında fark
ettirmeden ayrılıkçı bir ideal benimsenmiş, uygulanmıştır. Bu politika uygulanırken
basın-yayın faaliyetleri başta olmak üzere eğitimde de bu politikaya hizmet edecek
uygulamalar yapılmıştır. Şərk Qadını dergisi de Azerbaycan Komunist (Bolşevik)
Partisi Merkez Komitesi önderliğinde yayın yaparak bu emellere hizmet etmiştir.
Derginin bu bildiri için taranan 1928-1929-1930 tarihli sayılarında Türk kelimesi
daraltılmış bir anlamda yalnızca Azerbaycan’da yaşayan Türkleri ifade etmek için
kullanılmıştır. Diğer Türk toplulukları ise Kırgız, Kazak, Özbek, Türkiyeli vb. adlarla
anılarak Türk adı mümkün mertebe kullanılmamaya çalışılmıştır. Derginin 1928 ve
1930 arasındaki sayıları incelendikçe “Türk” kelimesinin giderek azalan bir oranda
kullanıldığı görülmektedir. Üstelik kelimenin dar kapsamlı olarak kullanılması
maksatlı bir hareketin sonucudur. Bunlarla birlikte dergideki yazılarda Türk dili
ifadesi Azerbaycan Türkçesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Millet adındaki
kapsam daralmasının dil adına da yansıdığı görülmektedir. Sovyetler tüm
Azerbaycan’da 1936 yılından itibaren daha keskin ve daha programlı bir kimlik ve
dil politikasıyla mahallî farkların ön plana çıkarılması sürecini hızlandırıp yasal
olarak da zorunlu kılmıştır. Bu tarihten itibaren Türk kelimesi yerini
“Azerbaycanlı”ya, Türk dili ve Türkçe kelimeleri ise yerini “Azerbaycan Türkçesi”
ifadesine bırakmıştır. Şərk Qadını propagandasını yaptığı komünizm ile birlikte bu
ideolojinin konumlandığı Sovyet yönetiminin her türlü politikasına uygun hareket
etmiş, Türk adını dar bir kimlik gibi gösterdikten sonra bu kimliği ayrıştırıcı dil
kullanımı ile ifade etmez duruma gelmiştir. Keza derginin adının da daha sonra
Müslüman Türk kadınları ifade eden “Şərk Qadını” şeklini “Azərbaycan Qadını”
şeklinde değiştirmesi de bu durumun yansımasıdır.
Tüm bunlardan sonra milliyetçilik, Türkçülük, Panislamizm gibi düşünceleri
kendilerine tehlike olarak gören Sovyet yönetimi, Çarlık döneminde de kullanılan
“böl-yönet” sistemini devam ettirmiş, mahallî farklar ön plana çıkarılarak Türk
toplulukları bölünmek istenmiştir. Böylece bu Türk topluluklarının birbirleri ile
birleşmesi ve bir güç oluşturması engellenmek istenmiş, ardından da etkin bir Sovyet
yönetiminin bu grupların üzerine hâkimiyet kurulması düşünülmüştür. Şərk Qadını
dergisinde de bu düşünceler ve hareketler bağlamında dil kullanılmış, Türk adı önce
kapsamca daraltılmış daha sonra kullanılmaz duruma gelmiştir.
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SOVYET DÖNEMİ AZERBAYCAN MATBUATINDAN
KOMMUNİST GAZETESİNİN DİLİ
M US TAFA K AR A TAŞ *

1. Giriş
İnsan, çevresini anlayabilme, yorumlayabilme, olaylar arasında ilişki kurabilme,
düşünebilme, toplumsal hayat içerisinde yer edinebilme gibi ihtiyaçlarını eğitim
sayesinde giderebilmektedir. Tarih boyunca bütün toplumlarda, çeşitli yöntem ve
tekniklerle ve farklı amaçlar için insanlara eğitim verilmiştir. Bu eğitim ailede
başlamış, dini kurumlarda ve okullarda devam etmiştir. Eğitimin tarihi her ne kadar
çok eski dönemlere kadar gitse de bu dönemlerde yalnızca seçkin sınıfa mensup
kişilere eğitim verildiği bilinmektedir. Kitle eğitimi veya yaygın eğitim, yani geniş
halk kitlelerinin eğitimi, ancak Avrupa’daki Rönesans ve Reform hareketlerinin
özellikle de Fransız İhtilali’nin etkisiyle, oluşmaya başlayan çağdaş devletlerde
görülmeye başlamıştır.
Matbaanın 15. yüzyılda icat edilmesiyle basım yayın etkinlikleri bir hayli hızlanmış
ve çeşitlenmiştir. Bu durum eğitim faaliyetlerini de etkilemiş ve çağdaş düşüncenin
hızla yayılmasını sağlamıştır. İşte Batıdaki bu aydınlanma Rönesans adı verilen
yenilik hareketlerini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte geniş halk kitlelerinin eğitiminde
okullar ile birlikte gazete ve dergilerin de çok büyük bir rolü olmuştur. Aydınlar ve
yöneticiler, içindeki yaşadıkları toplumla ilgili düşüncelerini, ideolojilerini, yeni
fikirlerini geniş kitlelere ulaştırabilmek ve onları etkileyerek harekete geçirebilmek
için en etkili yol olan gazete ve dergilerden oluşan matbuatı kullanmışlardır.
Avrupa’da başlayan bu süreç Türk toplumlarını da derinden etkilemiştir. Rönesans
ve Reformla yeniden şekillenen Batı düşüncesinin ve özellikle de Fransız İhtilali’nin
etkisiyle Tanzimat döneminde geniş halk kitlelerinin eğitilmesi, aydınlatılması
düşüncesi yaygınlaşmış ve bunun sonucunda da Osmanlı’da ilk gazete
yayımlanmaya başlamıştır. Bu yeniliklerin başlaması ve çağdaş okulların açılmasıyla
halkın eğitimi ve aydınlatılması için kullanılacak dilin (Osmanlı Türkçesi) niteliği de
Osmanlı aydınları tarafından ilk defa tartışılmaya başlamıştır. Böylece, Fransız
İhtilali ile başlayan milliyetçilik hareketleri bir yandan Osmanlı Devleti’ni çöküşe
götürürken diğer yandan da gazete ve dergilerin etkili kullanımıyla Türk
aydınlarının Türkçülük düşüncelerini topluma yayabilmelerine imkân tanımıştır. İşte
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bu süreç dağılan Osmanlı
kurulmasını sağlamıştır.

Devleti’nin

ardından

Türkiye

Cumhuriyeti’nin

Avrupa’da gerçekleşen bu büyük dönüşümde dil çok önemli bir rol oynamıştır.
Özellikle Paris ve Londra gibi büyük şehirlerde konuşma dilleri yazı dili hâline
getirilmiştir. Bu önemli değişimlerin yaşandığı 18. yüzyılda dillerin toplum
hayatındaki rollerini etkileyecek iki önemli gelişme meydana gelmiştir:
Milliyetçiliğin yükselişi ve buna bağlı olarak düşünülen eğitim sistemi. Bu gelişmeler
nedeniyle millî diller büyük bir önem kazanmış ve ihtiyaç haline gelmiştir. Yeni
siyasî düşünceleri geniş halk kitlelerine anlatmak, onları etkileyerek harekete
geçirebilme gücüne sahip olmak için ölçünlü (standart) bir dile (millî dil) ihtiyaç
duyulmuştur. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak Fransızca ve İngilizce üzerine yapılan
çalışmalar artmış, okullarda öğretilmeye başlanmış ve böylece bu diller 18 ve 19.
yüzyıllarda ülkelerinde çok sağlam bir yer edinmişlerdir. Aynı zamanda daha
sonraki süreçte sömürgecilik yoluyla dünyaya yayılmışlardır (Akar, 2012, ss. 25-27).
Matbaanın icadı ve kitle iletişimi için matbuatta kullanılması, dil tartışmalarını da
beraberinde getirmiştir. Gazete ve dergi yoluyla geniş kitlelere ulaşabilmek için
gelişmiş ölçünlü (standart) bir (millî) dile ihtiyaç duyulmuştur. Gazete ve dergilerin
kitle iletişimi ve eğitimi için kullanılması, dil tartışmalarını da beraberinde
getirmiştir. Böylece matbuat faaliyetleri bir taraftan toplumların aydınlanma sürecini
hızlandırırken diğer taraftan da milli dillerin oluşup gelişmesini ve bu dillerin hangi
niteliklere sahip olması gerektiği tartışmalarını başlatmıştır.
Rönesans, Reform ve özellikle de Fransız İhtilali sonrasında önem kazanan geniş
halk kitlelerinin eğitiminde matbuatın ne kadar etkili olduğunu, Rus hâkimiyeti
altında yaşayan Türk topluluklarının 19. yüzyıldan itibaren başlayan millî mücadele
ve yenileşme hareketlerinde görmek mümkündür.
Sibirya üzerinden Çin’e Türkistan üzerinden Hindistan’a Kafkasya üzerinden İran ve
Türkiye’ye ulaşmak isteyen Rusların Türk yurtlarındaki istilası, 1552’de Kazan’ın
işgaliyle başlamış ve 1880-1884’te Türkmenistan’ın işgaline kadar sürmüştür.
Böylece, Doğu Türkistan hariç bütün Türk yurtları Rusların eline geçmiş ve bu yıllar
arasında Türkler çok büyük maddi ve manevi kayıplar yaşamıştır (Devlet, 1999, ss. 34). 19. yüzyılın sonunda başlayan ve özellikle 1905 İhtilali’nin de olumlu etkisiyle
süren yenileşme hareketleri (Ceditçilik) ilk olarak Kazan Türkleri (Tatarları) arasında
görülmüş ve oradan diğer Türk yurtlarına yayılmıştır. Bu yenileşme hareketlerinde
matbaa ve kitap basımı çok önemli bir rol oynamıştır. Bir Kırım Türkü olan İsmail
Gaspıralı’nın (1851-1914) 1883’te Kırım’da (Bahçesaray) yayımlamaya başladığı
Tercüman gazetesi, sadece Rusya Türkleri arasında değil, bütün Türk dünyasında
etkisi en fazla olan gazete unvanına sahiptir. Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik!”
düşüncesinin hem ürünü hem de aracı olarak yayımlanan bu gazetenin temel amacı,
“Ortak bir Türk edebî dili”nin yaratılması olmuştur (Devlet, 1999, ss. 10-19).
Kuzey Azerbaycan 19. yüzyılda Bakü’nün dünyanın en önemli petrol
merkezlerinden birisi olmasıyla Rusya’nın en önemli sanayi merkezi hâline gelmiştir.
Bu durum ülkede ticareti ellerinde tutan çok güçlü bir tüccar sınıfının oluşmasını
sağlamıştır. İşte bu tüccarların çocukları da Kafkasya’daki Rus mekteplerinde
okuyarak Batı medeniyetini ve tekniğini öğreniyorlardı. Böylece ticaret sayesinde
zenginleşen ve nüfusun gittikçe arttığı Azerbaycan’da (özellikle Bakü’de) yenileşme
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hareketleri de özellikle din adamlarının olanca tepkilerine rağmen hızla yayılmaya
başlamıştır. Buna rağmen, 19. yüzyılın ikinci yarısında dört büyük reformcu (Abbas
Kuluağa Bakıhanov, Mirza Fethali Ahundzade, Hasan Bey Melikzade-Zerdabi ve şair
Hacı Seyyid Azim Şirvani) okul, gazete ve tiyatronun Azerbaycan’daki temellerini
atmışlardır (Devlet, 1999, ss. 21-24). Bu aydınlardan 1875’te Bakü’de Azerbaycan
Türkçesiyle yayın yapan ilk gazete olan Ekinçi’yi çıkaran Hasan MelikzadeZerdabi’nin ayrı bir önemi bulunmaktadır.
Tüm Türk dünyasında olduğu gibi Azerbaycan’dada yenileşme hareketlerinde
matbuatın çok önemli bir yeri vardır. 2017 itibariyle 142. yılını yaşayan Azerbaycan
matbuatı, Ekinçi ile başlayan ilk dönemin ardından en verimli dönemini 1905-1920
yılları arasında yaşamıştır. Onlarca gazete ve derginin çıktığı ve Sovyet Devrimi
sonrasında Bolşevik Matbuat olarak adlandırılan bu dönemde çıkan en önemli gazete
Kommunist gazetesidir.
2. Kommunist Gazetesi
29 Ağustos 1919’da ilk sayısı
Azerbaycan Bolşevikleri tarafından
gizlice ve “Türkçe”1 çıkarılan bu gazete
(Məhərrəmov, Məhərrəmli, 2009, s. 11),
30 Nisan 1920’de resmi olarak yayın
hayatına başlamış ve 27 Ağustos 1991’e
kadar yayımlanmaya devam etmiştir.
Bu tarihten sonra “Xalq qəzeti” adını
almış ve günümüze kadar “gündəlik
ictimai, siyasi qəzet” olarak yayın
hayatına aralıksız devam etmiştir.
Sovyet XI. ordusunun 27 Nisan 1920’de, çok kısa bir süre önce bağımsızlığını
kazanmış (28 Mayıs 1918) Azerbaycan Cumhuriyeti’ni2 yeniden işgal etmesinden
sonra gazete ve dergilerin özgürlüğüne de müdahale edilmiş ve birçok yayın organı
kapatılmıştır.3 Bu dönemde Azerbaycan matbuatı, “Bolşevik, partili Sovyet matbuatı”na
dönüştürülmeye başlanmış ve Lenin’in “kapitalistlerin pul kisəsindən” var olduğunu
düşündüğü Azerbaycan matbuatı, tek partili esaslarla şekillendirilerek ülkede
otoriter gazeteciliğin temeli atılmıştır. Matbuatın özgür düşünce ve bilgi aktarma
özelliği yerine “kollektiv təbliğatçı, təşviqatçı ve təşkilatçılıq” özellikleri getirilmiş ve bu
esaslara uygun yeni basın yayın organları kurulmuştur. Bolşevikler, Azerbaycan’ın
Sovyetleştirilmesi sürecinde ilk olarak halkı bilgilendirmek ve komünizm
aleyhindeki düşüncelerden uzak tutmak amacıyla tek sayfalık ve “Yoldaşlar, Müsavat
höküməti devrildi. Hakimiyyət fəhlə ve kəndlilərin əlinə keçmişdir.” cümlesiyle başlayan
bilgilendirme ve propaganda yazıları basıp dağıtmaya başlamışlardır. Bu dönemde
Dönemin Azerbaycan Türkçesi.
28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını kazanmış ilk demokratik Türk devletinin adı farklı biçimlerde
(Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan Demokratik Respublikası, Azərbaycan
Respublikası) yazılmış olsa da doğrusunun Azərbaycan Cümhuriyyəti olduğu belirtilmiştir
(Tahirzadə, 2004).
3 Bunların başında da Türkçe (Azerbaycan Türkçesi) ve Rusça yayın yapan Azərbaycan gazetesi
gelmektedir.
1
2
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basılan ilk gazete ise “Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin Əxbarı” olmuştur
(Aşırlı, 2010, ss. 24-27).
Yayın hayatına son verilen Türkçe ve Rusça “Azərbaycan” gazetesi yerine, kısa bir
süre sonra 1 Mayıs 1920’den itibaren hem Türkçe hem de Rusça olarak Kommunist
gazetesi yayımlanmaya başlamıştır. Gazetenin ilk sayfasında da ifade edildiği gibi,
Kommunist gazetesi “Sovet Respublikası Müvəqqəti Hərbi-İnqilabi Komitəsi”nin ve
“Azərbaycan Kommunist (Bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi”nin bir yayın organıdır4
(Məhərrəmov, Məhərrəmli, 2009, ss. 12-13).
1920’li yılların Azerbaycan’ında birçok meşhur yazarın ve gazetecinin de
kadrosunda bulunduğu ve ilk resmi redaktörlüğünü de Əliheydər Qarayev’in
yaptığı5Kommunist gazetesi, Komünist Parti’nin bir yayın organı olarak “ideyaca milli,
məzmunca sosialist” bir çizgide yayın yapmıştır (Aşırlı, 2010, ss. 24-28).
Günümüz Xalq gazetesinin editörü (baş redaktörü) Həsən Həsənov, kendisiyle
yapılan bir röportajda6, 1922’de SSCB kurulup Nəriman Nərimanov Moskova’ya
götürüldükten sonra, gazetenin zaten kısıtlı olan özgürlüğüne de müdahale
edildiğini, yazı işleri sorumlularının (redaksiya heyəti) yöneticilerin sert emir ve
denetimleri altında hareket ettiklerini, gazetenin milî eğilimlerine, Sergey Kirov ve
Levon Mirzoyan gibi yabancıların ve Əliheydər Qarayev gibi millî duygulardan
yoksun yerli kişilerden destek alan Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsi’nin sürekli engel olduğunu ve hatta Komite’nin Kommunist gazetesindeki
“milliyyətçilik yuvası”nı dağıtmak için çeşitli tedbirler aldığını belirtmektedir.
Örneğin, Bakı Partiya Komitəsi tarafından Əliheydər Qarayev’e şu talimat verilir:
“Kommunist” qəzetində kök salmış millətçilər, sovet hakimiyyətinin düşmənləri aşkar
edilərək ifşa olunsun.” Bu tedbirler sonucunda maalesef gazetede görev yapan
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Ağababa Yusifzadə, Cəfər Cabbarlı, Mir Seyfəddin
Kirmanşahlı gibi aydınlar Əliheydər Qarayev’in gazabına uğramışlardır.
Dolayısıyla, bu bilgilerden hareketle, Kommunistgazetesinin 1920-1922 arası
dönemini kısıtlı da olsa yine de milli manevi eğilimlerin olduğu bir dönem olarak
değerlendirmek mümkündür.
Kommunist gazetesi, diğer gazetelerden farklı olarak, işçi ve köylü olan muhabirleri
için kurslar açarak onları yetiştiren, bu sayede muhabirlerinin bir kısmı çeşitli dernek
başkanlıklarına getirilen ve böylece çok geniş bir köylü ve işçi muhabirleri sınıfı
meydana getiren bir gazete olarak adeta bir okul görevi görmüştür (Məhərrəmov,
Məhərrəmli, 2009, s. 35).
Günlük bir gazete olarak başlarda 2, bazen 4, 1922’den itibaren de 6, 8, 12, jübile7 ve
bayramlarda ise 18, 24 sayfaya kadar çıkan hacmiyle 1925 yılında 9500’lük bir tiraja
ulaştığı belirtilen Kommunist gazetesinin (Məhərrəmov, Məhərrəmli, 2009, s. 44), en

Gazete daha sonra “Azərbaycan Sovet Sosialist Hökuməti İnqilab Komitəsi Fəhlə, Kəndli, Qızıl Əsgər
və Dənizçilər Şurası’”nın; 13 Nisan 1921’den itibaren de “Azərbaycan K(b)P MK Siyasi və Təşkilat
Bürosu”nun yayın organına dönüştürülmüştür (Məhərrəmov, Məhərrəmli, 2009, ss. 12-13).
5 1930’a kadar görev yapmış olan redaktörlerin listesi için bkz. (Məhərrəmov, Məhərrəmli, 2009,
s. 15)
6 http://salamnews.org/az/news/read/242448
7 Yıldönümleri.
4
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önemli özelliklerinden biri de bu gazetede dünyada Arap alfabesiyle dizgi yapabilen
ilk “linotip”in8 kullanılmış olmasıdır.9
1921-1928 yılları arasında Azerbaycan’ınen önemli toplumsal konularının
tartışılmasındave siyasi otoritenin görüş ve kararlarının halka duyurulmasında
AK(b)P MK10 ve BK’nın bir yayın organı olan Türkçe Kommunistgazetesinin büyük
rolü bulunmaktadır. Gazetenin devlet ve toplum hayatındaki önemi nedeniyle de,
“Заря Востока” (“Doğunun Şafağı”)gazetesinde 7 Mayıs 1924’te şu satırlar yer
almıştır: “Əgər türkcə «Kommunist» qəzeti nəşrinin əvvəlki illərində çox zəif idisə, indi,
demək olar ki, bütün SSRİ-də ən yaxşı qəzetlərdən biridir.” (Məhərrəmov, Məhərrəmli,
2009, ss. 5-9).
Alfabe ıslahat ve inkılaplarının hayata geçirilmesinde, Türkoloji Kurultay’ının
toplanmasında da büyük etkisi olan Kommunist gazetesinin, İlimler Akademisi’nin
kültür ve sanat ile ilgili teşkilatlanmaların henüz gerçekleştiği bir dönemde,
Azerbaycan’ın milli, edebi ve kültürel şahsiyetlerini etrafında toplamayı başardığını
belirten Xalq gazetesi editörü Həsən Həsənov, Kommunist gazetesinin, aynı zamanda,
millî gazeteci kadrolarını yetiştiren bir okul özelliğini de taşıdığını ve onlarca yıl,
Cumhuriyet’in en önemli gazetecilerinin katkısıyla çıkarıldığını ve Azerbaycan milli
matbuatındaki birçok yeniliğin merkezi olduğunu belirtmiştir.11
Birçok Azerbaycan aydınını etrafına toplamış olan Kommunist gazetesi, 70 yıllık
Azerbaycan Sovyet Devleti’nin tarihinde, kültür, sanat, edebiyat, ekonomi, üretim,
petrol ve köy sorunları ve üretimleri, meslek hareketleri, parti-komsomol işleri,
uluslararası hayata dair tüm konu ve sorunlara sayfalarında yer vermesiyle Güney
Kafkasya’nın en etkili yayın organı haline gelmiştir (Məhərrəmov, Məhərrəmli, 2009,
s. 82).
3. Kommunist Gazetesinin Dili
Yenileşme ve çağdaşlaşma ihtiyacı hisseden tüm toplumlarda değişmenin öncelikle
dilde, eğitimde (okul) ve kültürel hayatta (özellikle tiyatro ve matbuat) başlatıldığı
görülmektedir. Çünkü halkla birlikte ve halk için yapılacak tüm değişimlerde
öncelikli olarak halkın önemsenmesi, duygu ve düşüncelerin halka, doğru ve etkili
bir şekilde ulaştırılması ve böylece halkın eğitilmesi, aydınlatılması gerekmektedir.
Bu süreç Rönesans sonrasında Avrupa’da bu şekilde yaşanmış, Fransa, İngiltere,
Almanya, İtalya aydınlanmayı bu sayede gerçekleştirmiştir. Avrupa’yı örnek alan
Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti ve gibi devletlerde de aynı yol izlenmiştir.
Ekim1917 Devrimi’nden sonra 1922’dekurulan SSCB döneminde de dil, kültür, sanat
ve eğitim öncelikli olarak ele alınan konular olmuştur. Sovyetlerin dil politikasının
anlaşılabilmesi için Kommunist gazetesinin dili önemli bir örneklemdir.

Matbaacılıkta kullanılan dizgi makinelerinden biridir. Linotipler, hem dizme hem de satıra
dökme işini yapabilen makinelerdir.
9 İslam dünyasında Arap alfabesiyle dizgi yapabilen ilk linotip Sovyet Azerbaycanı’nın siparişi
üzerine yaptırılmış olan linotiptir ve Azerbaycan Türkçesi için kullanılmıştır. Bu linotiple
dizgisi yapılan ilk metin ise 5 Mayıs 1925’te S. İnqulov’un Bolşeviklərin mətbuat günündə
yayımlanmış “Lenin və mətbuat” adlı makalesidir (Məhərrəmov, Məhərrəmli, 2009, s. 71).
10 Azərbaycan Kommunist (Bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi.
11 http://salamnews.org/az/news/read/242448
8
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Kommunist gazetesinin dilinin incelenebilmesi ve anlaşılabilmesi için öncelikle, o
döneme kadar Azerbaycan Türkçesinin içinde bulunduğu durumun çok iyi
anlaşılması gerekmektedir.
Anadolu Merkezli Oğuz Türkçesinin ilk dönemi olan Eski Anadolu Türkçesi
döneminden itibaren yazılı olarak izlerini takip edebildiğimiz, 16. yüzyıldan itibaren
de özelliklerinin belirgin bir şekilde edebi eserlerde görebildiğimiz Azerbaycan
Türkçesinin gelişiminde 19. yüzyıl çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzyılda,
Azerbaycan Türkçesiyle yazılan eserlerin üslubunda bir taraftan Q.B.Zakir’le
gelenekten gelen “konuşma dili üslubu”, diğer taraftan da A. A. Bakıxanov ve Seyid
Əzim Şirvani ile yine 16. yüzyılda Fuzuli ile zirveye çıkan “klassik kitab dili üslubu”
devam ettirilir. Bununla birlikte, Azerbaycan’da bu yüzyılın getirdiği siyasi, sosyal
ve ekonomik değişimler neticesinde Azerbaycan Türkçesinde yeni birtakım üsluplar
da görülmeye başlar: Bedii Üslub, İlmi Üslub, Rəsmi Üslub, PublisistÜslub (Hacıyev,
2012, ss. 44-85).
19. yüzyılda Azerbaycan’da gazete ve dergilerin yayımlanmaya başlamasıyla
Azerbaycan Türkçesinde ortaya çıkan “publisist” üslup12, Azerbaycan Türkçesinin
yapısının ve kurallarının işleklik kazanmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. 19.
yüzyılda oluşup gelişerek yaygınlaşmaya başlayan bu üslubun oluşmasını sağlayan,
Q. B. Zakir’in manzum hikâyelerinin, Axundzade’nin nesirlerinin ve en son olarak
da Azerbaycan’da Azerbaycan Türkçesiyle yayımlanan ilk gazete olan Ekinçi’nin
(1875-1877) dili olmuştur. H. B. Zerdabi, Ekinçi gazetesinde, Azerbaycan konuşma
dilini çok etkili bir şekilde kullanarak onu yıllarca gazete ve dergilerde kullanılmış
işlek bir dil haline getirmeyi başarmıştır.13 İşte bu süreç Azerbaycan Türkçesine
“publisist” denilen yeni bir üslup kazandırmıştır (Haycıyev, 2012, s. 166).
17-18. yüzyılda konuşma diline dayalı bir yazı diline (edebi dil) dönüşmeye başlayan
Azerbaycan Türkçesi, 19. yüzyılda özellikle gazetenin ortaya çıkmasıyla birlikte ifade
biçimlerinin zenginleşmesi ve üslup bütünlüğü sayesinde “publisist” üslup
oluşmuştur. Ancak Azerbaycan Türkçesinin o dönemde henüz devlet dili olmaması
nedeniyle bu üslup yaygınlaşamamıştır. Dilin etkili ve yaygın bir şekilde
kullanılması ise Azerbaycan Cumhuriyeti döneminde başlamıştır. Bunu sağlayan
şartlar ise millî burjuvazinin oluşup gelişmesi, matbuatın kurulup gelişmesi,
Azerbaycan’daki yenileşme ve aydınlanma hareketlerinin en önemli basamağı yeni
okulların ve özellikle de kız okullarının açılması ve tiyatronun türünün ortaya
çıkması ve yaygınlaşması olmuştur (Hacıyev, 2012, ss. 184-187).
Sonuç olarak 19. yüzyılda oluşmuş olan “publisist üslup”, matbuatın gücü, etkisi ve
yaygınlığına bağlı olarak gelişimini 20. yüzyılda da sürdürmüştür. Bolşevik
matbuatından Kommunist gazetesi de bu üslubun yerleşmesi ve gelişmesinde çok
önemli bir yere sahip olmuştur.

12
13

Geniş halk kitleleri için yayımlanan gazete ve dergi gibi yayınlarda kullanılan dil.
T. İ. Hacıyev, Ekinçi’nin dilinde kullanılan sözlerin % 95’inin günümüzde de kullanıldığını
belirtmektedir. (2012, s. 174)
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1920’li yıllar Azerbaycan matbuatında,“Türk dili” olarakadlandırılan14 Azerbaycan
Türkçesinin niteliğinin, özellikle de Arapça ve Farsça alıntılar konusunun çok
tartışıldığı bir dönemdir.
“Gündəlik ictimai, siyasi qəzet” olarak “ideyaca milli, məzmunca sosialist” bir çizgide
yayın yapan Kommunist gazetesi de, tüm toplumsal konularda olduğu gibi dil
konusunda da duyarlı ve bilinçli bir yayın politikası izlemiştir. Azərb.Mərkəzi İcraiyyə
Komitəsi Rəyasət Heyəti’nin, 13 Kasım 1921’deki toplantısında Bolşevik matbuatından
“Azərbaycan füqərası” gazetesiyle ilgili olarak “Qəzetin istər məzmununun, istərsə də
ifadə üslubunun yaxşılaşdırılması, xalq dilinə yaxınlaşdırılması, fəhlə və kəndlilərin anladığı,
başa düşdükləri səviyyəyə gətirilməsi” hususunda aldığı ve yine daha sonra aldığı
benzer kararlar neticesinde Kommunist gazetesi yönetimi, tüm muhabirlerinden “öz
yazı üslublarını yaxşılaşdırmaları” istenmiştir15 (Məhərrəmov, Məhərrəmli, 2009, s. 48).
Burada üzerinde durulan ise o günlerde aydınlar arasında bütün gazete ve
dergilerde hararetli bir şekilde tartışılan dildeki Arapça, Farsça alıntılar ve
anlaşılmazlık konusudur. 16 Eylül 1920’de Azerbaycan K(b)P MK16 Teşkilat
Bürosu’nun bir toplantısında, “Müslüman əsərləri bizim üçün anlaşılmaz yarıərəb dilinde
çıxır.” diyen Levon Mirzoyan’ın17 eleştirisine Kommunist gazetesinden Ə. Bədi
(Triniç)18 “Mətbuatımızın vəzifələri” başlıklı makalesinde şu cevabı vermiştir:
“Türk dilinin anlaşılmazlıgı barəsində çoxlu spekulyativ danışıqlar aparılır. Özü də
bu məsələni elə adamlar qaldırırlar ki, onlar bu dil haqqında heç nə bilmirlər. Onlar
bircə şeyi bacarırlar: ucadan qışqırıb “Karaul!” deyə çagırmagı. Əslində isə burada
qorxulu heç nə yoxdur. Bizim qəzetin dilini əvvəllər nəşr olunan “İrşad”, “Şəlalə”,
“Açıq söz” və s. qəzetlərin dili ilə müqayisə etmək tamamilə kifayətdir. Bizim qəzet
dilimizin inkişaf səviyyəsini görməmək mümkün deyil.” (Məhərəmov, Məhərrəmli,
2009, ss. 48-49).

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dili, Haziran 1918’de resmen Türk dili olarak adlandırılmıştır.
Bu dönemde dil konusunda üzerinde durulan önemli bir konuda terim sorunu olmuştur.
Azerbaycan Cumhuriyeti döneminde (1918), terim konusu sadece söz varlığını zenginleştiren
bir konu olarak değil, bilim ve medeniyetin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayan bir araç
olarak değerlendirilmiştir. Düzenli ve zengin bir terim sistemi olmadan okullarda çocuklara
farklı bilim dallarının öğretilemeyeceği düşünülmüştür. İşte bu düşünce Azerbaycan
Türkçesinin öz sözlerinin araştırılmasını sağlamış, örneğin, Kommunist gazetesinde 331 ve
332. sayılarda yayımlanan bazı Rusça terimlerin karşılığını bulanlara ödül vaat edilmiştir
(Hacıyev, 2012, s. 344).
16 Azərbaycan Kommunist (Bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi
17 Levon Mirzoyan’ın bizzat kendisinin Türk dilini bilmediğini söylediği, ayrıca, Türk dilini
bilmeyenlerin (“primitiv, düşük dilçi ekspertlər”) bu konuda feryat etmelerinin nedeninin de
“Azərbaycan dilini məişət ünsiyyəti vasitəsinə çevirmək, onu Azərbaycan klassik
ədəbiyyatından, öz köklərindən ayırmaq” olduğu belirtilmiştir (Məhərrəmov, Məhərrəmli,
2009, ss. 48-49).
18 Gazetenin idarecilerinden biri olan Əhməd Bədi Triniç (1893-1936) aslen Arnavuttur. Üniversite
eğitimini İstanbul’da alan Triniç, Ruslara esir düşmüş ve Şubat 1917 Rusya İhtilali’nden sonra
özgürlüğüne kavuşmuş Osmanlı subaylarından biridir. 1917’de Azerbaycan’a gelerek önce
milliyetçi Türklerle birlikte Bolşeviklerle mücadele eden, 1920’den sonra ise Komünist
Parti’nin faal isimlerinden biri olan Triniç’in, komünizm ideallerine fanatik bir biçimde bağlı
ve bu uğurda sert tedbirlerin alınması taraftarı olan bir Komünist olduğu belirtilmektedir
(Məhərrəmov, Məhərrəmli, 2009, ss. 20-21).
14
15
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Dönemin “publisist üslubu”nu yansıtan, halk tarafından anlaşılabilir ve yalın
olmakla birlikte siyasi ve toplumsal terimlerin de kullanıldığı gelişmiş bir yazı diline
sahip olan Kommunist gazetesinin Türk dili tarihinde Türkiye Türkçesi ile
Azerbaycan Türkçesi ilişkileri açısından da bir önemi bulunmaktadır. “Türkçe”
yayımlanan bu gazetenin dili, ne Molla Nəsrəddin’deki kadar yalın bir halk dili ne
Həyat ve Füyuzat’taki kadar yüksek ve edebi bir dildir. Komünist Parti Merkezi
Komitesi’nin yayın organı olan Kommunist gazetesinin dilinin en dikkat çekici
özelliği, ilk yıllarda (1920-1922) gazetenin “halkın dili”yle yayımlandığı söylenerek
Türkiye Türkçesine yakın bir dilin kullanılmış olmasıdır.
3.1. Alfabe
Tarih boyunca Azerbaycan Türkçesinin yazımı için farklı alfabeler kullanılmıştır: 13.
yüzyıl-1922/1929: Arap alfabesi, 1922-1940: Latin alfabesi, 1940-1991: Kiril alfabesi,
1991-2001: Latin ve Kiril, 1 Ağustos 2001’den günümüze: Latin alfabesi.
Azerbaycan için çok önemli siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik değişikliklerin ve
yeniliklerin görüldüğü 1920’li yıllarda, alfabe ve yazı konusunda da önemli
gelişmeler yaşanmıştır. Ancak genel olarak Türk dünyasında, özelde ise
Azerbaycan’da yazı reformu konusunun tartışılmaya başlaması 19. yüzyıldadır. Bu
yüzyılda Azerbaycan’da başta en somut çalışmaları yapan Mirzə Fətəli Axundzadə
olmak üzere, Mirzə Kazım bəy, Firidun bəy Köçərli, Cəlil Məhəmmədquluzadə,
Məhəmmədağa Şahtahtlı ve Neriman Nerimanov, Abdulla bəy Əfəndizadəgibi
aydınlar da yazı reformu konusunda görüşlerini dile getirmişlerdir.
Bolşevik İhtilali’nden sonra, Azerbaycan Halk Komisserleri Sovyeti, Yeni Alfabe
Komisyonunu kurmuş ve başkanlığına Səməd Ağamalıoğlu getirilmiştir. Bu
dönemde hazırlanan Latin esaslı Azerbaycan alfabesi, Azerbaycan Merkezi İcraiyye
Komitesi tarafından onaylanarak Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş süreci
resmen başlamıştır. 1923’ten itibaren başlayan Latin taraftarlığı özellikle Komünist
Parti tarafından da desteklenince alfabe değişim süreci hızlanmıştır. Alfabe
konusunun Bakü Türkoloji Kurultayı’nda (26 Şubat-6 Mart 1926) görüşülüp bu
konuda birtakım kararlar alınmasından sonra 1926’dan itibaren Azerbaycan’da yeni
alfabenin uygulanması çalışmaları başlar ve 1929’a kadar olan süreçte Arap-Latin
birlikte kullanılırken 1929’dan itibaren tamamiyle Latin esaslı Azerbaycan alfabesine
geçilmiştir (Şimşir, 2008, ss. 97-155; Şirin, 2006, ss. 219-230).
1920’li yılların en önemli tartışma alanı olan Kommunist gazetesinde de alfabe
değişikliği konusu bir yandan çeşitli yazılarla ele alınırken diğer yandan da bu
değişim süreci gazeteye yansımıştır.
29 Ağustos 1919’da Azerbaycan Bolşevikleri tarafından ilk sayısı yayımlanan Türkçe
Kommunist gazetesi, Arap harfleriyle basılmaya başlamış ve Kiril harfli bazı Rusça
ilanlar hariç birkaç yıl bu şekilde sadece Arap harfli baskısına devam etmiştir.1924
yılından itibaren tek bir sütunda Latin esaslı Azerbaycan alfabesiyle yazılan yazılar
da yayımlanmıştır; 1926 yılının Ekim ayında Latin harflerinin kullanımı bir sayfaya
çıkarılmıştır:
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Kommunist, 1924/09/01/N194

Kommunist, 1926/10/01/N225

1927’nin Ocak ayından itibaren gazetede Arap rakamları değil, Latin rakamları
kullanılmıştır. 1928 yılının Aralık ayında gazetedeki Arap harfli yazıların başlıkları
da Latin harfleriyle yazılmaya başlamıştır:

Kommunist, 1928/11/01/N255
1928’den itibaren gazetede “Yeni Elifba Dersleri” başlıklı bir köşede Latin harfleri
tanıtılmaya başlamış ve Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş ile ilgili yazı, haber
ve karikatürler sıkça yer almıştır:

Kommunist, 1928/12/31/N304

Kommunist, 1928/12/20/N295

01.01.1929’dan itibaren ise gazete tamamıyla Latin harfleriyle yayımlanmaya
başlamıştır. Böylece, Azerbaycan’da 1922’de başlayıp 1929’da tamamlanan Arap
alfabesinden Latin alfabesine geçiş sürecinin son döneminde Kommunist gazetesi de
Latin alfabesiyle yayına başlamıştır.
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Kommunist, 1929/1/1/N1

Kommunist, 1928/12/2/N278
3.2. Ses ve Yazım19:

3.2.1. Ünsüz Uyumu/Uyumsuzluğu: Azerbaycan Türkçesi (AZT)ile Türkiye Türkçesi
(TT) arasındaki önemli ses bilgisi farklılıklarından biri olan ünsüz
uyumu/uyumsuzluğu (Ergin, 1997, ss. 75-78, Dəmirçizadə, 2007, ss. 114-115),
Kommunist gazetesinin Arap harfli sayılarında yazım geleneğinden dolayı belli
değildir. Ancak Latin harfli sayılarda bu özellik açıkça bellidir:
Arap Harfli Kommunist
(1921/02/04/N3)

Latin Harfli Kommunist
(1925/12/02/N276)

qurtaracaqdır

kabul etmişdir

şərqdə

ibarətdür

eşidildi

kurtardıkdan

görməkdəyiz

kayıtdıkda

3.2.2. Akıcılaşma (k > g > ğ > y)
Türkiye Türkçesinde kelime sonunda bulunan tonsuz /-k/ sesi iki ünlü arasında
kaldığında önce tonlulaşır /-g/ olur, sonra da sızıcılaşır ve /-ğ/ sesine dönüşür (Ergin
1997:63): yemek-i >yemegi>yemeği. AZT’de ise bu durumda /-k/ sesi süreklileşmeyi
sürdürür ve akıcılaşarak /-y/ sesine dönüşür (Dəmirçizadə 2007: 112-113): çörək-i
>çörəyi gibi. Kommunist gazetesinin Arap harfli sayılarında bu ses değişiminin henüz
gerçekleşmediği veya yazıya yansıtılmadığı görülür. Ancak Latin harfli sayılarda bu
değişim açıkça yazılmıştır:

19

Kommunist gazetesinin dil özelliklerinin incelendiği bu bölümde her maddede Azerbaycan
Türkçesine mahsus ses, yazım ve biçim özellikleri verilmiş ve gazetenin Arap ve Latin harfli
yazılarından alınan örnekler ayrı iki sütunda kaydedilmiştir. Ayrıca, örnekler günümüz
Azerbaycan Türkçesi alfabesiyle ve yazım kurallarıyla yazılmıştır.
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Arap Harfli Kommunist

Latin Harfli Kommunist

etdigimiz

1925/12/18
/N290

yeniliyə

1924/09/01/N194

istənildigi

”

dəyirmənin

1924/12/31/N294

degiliz

”

hamiliyini

1925/12/2/N276

cəlb
etməgi

1921/2/4/
N3

söylədiyimizə

1924/12/31/N294

gətirməyə

1924/09/01/N194

3.2.3. Ünlü Yuvarlaklaşması
Arap Harfli Kommunist

Latin Harfli Kommunist

devlət(i)

1921/2/4/N3

möhkəm

1924/12/31/N294

nevbə

1921/2/4/N3

nobəti

1925/7/1/N149

qapudan

1921/2/4/N3

hökümət

1924/12/31/N294

qarşusında

1921/2/4/N3

gözəl

1924/12/31/N294

altun(lar)

1921/2/4/N3

ölkələrinin

1925/7/1/N149

üçün

1925/1/7/N5

movcud

1925/1/7/N5

3.2.4.Ünsüz Değişmeleri
3.2.4.1. k- > g-:
Arap Harfli Kommunist

Latin Harfli Kommunist

keçidlər

1921/2/4/N3

köylü

1924/9/1/N194

keçsin

1921/2/4/N3

keçmişdə

1924/9/1/N194

geçilməz

1921/2/4/N3

keçirib

1924/9/1/N194

geçirüb

1921/2/4/N3

keçən
(sənə)

1924/12/31/N294

20

3.2.4.2. ķ- >ġ-:
Arap Harfli Kommunist

20

Latin Harfli Kommunist

qardaşlıq

1921/2/4/N3

kadınlar

1924/9/1/N194

qalıyordu

1921/2/4/N3

kazanmasına

1924/12/31/N294

qalmışdır

1921/2/4/N3

kalmıyacak

1924/12/31/N294

qapayub

1921/2/4/N3

Bu dönemde kullanılan Arap alfabesinde kef harfiyle yazılan kelimeler /k/ sesiyle okunması
gerekenlerdir. Kef çift keşideyle yazılmışsa (gef) o zaman kelime /g/ sesiyle okunmalıdır: keç-,
keçid kelimeleri kefle yazılmış, ancak başka yerlerde gefle yazılmıştır: geç- gibi. Örnekler,
yazım tutarsızlığını göstermek için harfe göre okunmuştur.
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3.2.4.4. -ķ- > -ħ-:
Arap Harfli Kommunist (1921/2/4/N3)
yoxdur

Latin Harfli Kommunist
okumak

1924/9/1/N194

baxub

akşama

1924/9/1/N194

yaxınlıq

maraklandırıb

1924/9/1/N194

yaxşılaşmasına

vakt

1924/12/31/N294

çıkılmayur

çıkır

1924/9/1/N194

baxmırlar
saxlanıb

1925/1/7/N5
1925/1/7/N5

3.2.4.5. -ķ> -ġ

Arap Harfli Kommunist
aclıq

Latin Harfli Kommunist

1921/2/4/N3

aş(i)na
olmaq
hazırlıq

artık

1924/12/31/N294

”

kalmıyacak

1924/12/31/N294

”

danışmak

1924/12/12/N278

toztoprağa
almak

1924/9/1/N194

qoyulacaqdır

1923/3/1/N49

çıkmaqı

1923/3/4/N51

1925/1/7/5

3.2.4.6. t- > d-:

Arap Harfli Kommunist
tikanlar

1921/2/4/N3

tolanmasına
tikişxanə
dutmuş

Latin Harfli Kommunist
dutulurlar

1924/9/1/N194

”

dürlü

”

daşıtdırdığı

”

dutub

”

1923/3/4/51

dutulanda

”

1925/1/7/N5

tokunan

”

3.2.4.7. b- > m-:

Arap Harfli Kommunist
(1921/2/4/N3)
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Latin Harfli Kommunist

səkkiz yüz min

mən

1925/1/7/N5

mən
(elə
mülahizə
edirəm)
4 yüz min put

MinKənddə
bin

1924/9/1/N1
94
”

mən

bən

1925/1/7/N5

mən

”
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3.2.4.8. Yer Değiştirme/Göçüşme (Metatez):
Arap Harfli Kommunist21

Latin Harfli Kommunist
toz-toprağa22
irəli

1924/9/1/N194

3.2.4.9. Ünsüz Düşmesi (/y-/ + /ı/, /i/,/u/,/ü/) >)
Arap Harfli Kommunist
(1921/2/4/N3)

Latin Harfli Kommunist

il “yıl”

il “yıl”

1924/9/1/N194

İldə “yılda”

ilə “yıla”

1924/12/12/N278

ilin “yılın”

yil “yıl”

1925/9/2/N202

ucaltmalıyız

il “yıl”

1925/17/N5

səkkiz yüz min
3.3. Biçim
3.3.1. Belirtme Hali

Arap Harfli Kommunist

Latin Harfli Kommunist

məs’ələni
(hal eyle-)

1921/2/4/N3

mənafe’ni
(saxla-)

”

Türkiyəni

1921/2/8/N6

3.3.2. Zamir Kökenli (I. Tip) Şahıs Ekleri
Arap Harfli Kommunist
də’vət ediyoruz

müvaffəq
oluyoruz

buğdanı

1924/9/1/N194

Latin Harfli Kommunist
cəlb ediriz

izhar
ediriz

1924/12/31/N294

”

1925/12/18
/N290

təmənna
ediriz

1924/9/1/N194

inana bilürəm

1921/2/8/N
6
1921/2/7/N
5

əminiz

1924/12/12/N278

rica
edirəm

1925/1/7/N5

deyə bilməriz

22

”

1925/11/16/N262

çəkinməyəcəgəm

diyorum

21

1921/2/4/N
3

ak ilə karanı
(bilme-)

1921/2/6/N
4

İncelenen Arap harfli Kommunist gazetesi sayılarında yer değiştirme/göçüşme örneği tespit
edilememiştir.
Günümüz Azerbaycan Türkçesinde torpaq biçiminde olan bu kelime, Latin harfli bu metinde
topraq biçimindedir. Bura yer değiştirme olayı kelimede henüz görülmemektedir. (Yazı tipi
farklı olmuş son kelime yanlış yazılmış)
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3.3.3. Geniş Zaman (Olumsuz) Çekimi ve Eki
Arap Harfli Kommunist
gedilməz
və geçilməz
dəgişilməz

1921/2/4/N3

salınmaz

1921/2/6/N4

rażı
olmazlar

1921/2/8/N6

1921/2/6/N4

Latin Harfli Kommunist
məcbur
olmazlar
inkar
edəməz

1924/12/31/N294
1925/11/9/N256

3.3.4. Şimdiki Zaman Çekimi ve Eki
TT ile AZT arasındaki en belirgin morfolojik fark şimdiki zaman çekiminde
kullanılan ektedir. TT bu çekim için 16. yüzyıldan beri -yor ekini kullanırken, AZT,
Eski Anadolu Türkçesinde (EAT)geniş zaman çekiminde kullanılan dar ünlülü -Ir
ekini kullanmaktadır. Kommunist gazetesinin Arap harfli sayılarının tamamında
şimdiki zaman çekimi için -yor eki kullanılmıştır:
3.3.4.1. Olumlu:
Arap Harfli Kommunist
e’lan ediliyor

1921/2/4/N3

alıyordular

1921/2/4/N3

çalışıyordu ki

1921/2/4/N3

qalıyordu

1921/2/4/N3

bakdırıyorlardı

1925/12/18/N290

Latin Harfli Kommunist
mə’ruz
kalırlar
səbəb
olur
davam
edirlər
müşahidə

olunur

1924/9/1/N194
1924/9/1/N194
1924/12/31/N29
4
1924/12/31/N29
4

gediyür

1921/2/4/N3

bəkləyür

1925/11/19/N26
5

tələb
ediyür

19251/7/N5

3.3.4.2. Olumsuz:
Arap Harfli Kommunist
durmayurdu

1921/2/4/N3

añlamayurlar

1924/12/31/N294

vermiyorlar

1924/12/31/N294

ĥesablaşmayur

1924/12/31/N294

xoşlandırmayur 1925/12/18/N290

Latin Harfli Kommunist
müvəffək
olmayurdılar
mümkün
olmur
mə’lum
olmayur

1925/11/9/N2
56
1924/12/31/N
294
1921/2/4/N3

düşündürmürdü

1925/11/9/N2
56
1925/1/7/N5

yaramır

İlgi çekici bir şekilde Latin harfli yazılarda bu ekin kullanımı gittikçe azalmış, -Ir’ın
kullanımı artmıştır. Latin alfabesine geçiş dönemindeki çift alfabeli çıkan sayılarda
ise Arap harfli yazılarda -yor, Latin harfli yazılarda -Ir birlikte kullanılmıştır.
1929’dan sonra ise -yor eki tamamen kullanımdan düşmüştür:
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Kommunist, 1924/12/31/N294
3.3.5. Öğrenilen Geçmiş Zaman Çekimi ve Eki
Arap Harfli Kommunist

nə olubsa
“ne
olmuşsa”

1921/2/4/N3

Latin Harfli Kommunist
alıb “almış”

1924/9/1/N194

idarə olub
“idare
olmuş”
açılıb
“açılmış”
pambık
əkdiribdir
“pamuk
ektirmiştir”

1925/12/23/N294

1925/1/7/N5
1924/9/1/N194

3.3.6. Ana Yardımcı Fiil (İktidarî Fiil) Çekimi
Arap Harfli Kommunist
dayandıra
bilməz
görə
bilmiyoruz
rażılıq
olamaz
göstərə
biləriz
edə
bilsünler

Latin Harfli Kommunist

1921/2/4/N3
1921/2/4/N3
1921/2/4/N3

inkar
edəməz

1924/12/31/N294

1921/2/4/N3
1921/2/4/N3

3.3.7. Zarf-Fiil Eki (-p/-b)23
Arap Harfli Kommunist

23

Latin Harfli Kommunist

basılub

1923/3/1/N49

oğurlayıb

1925/1/7/N5

açub

1923/3/4/N51

nəzərdən
keçirib

1924/9/1/N194

hesab
edüb

1921/2/4/N3

dutub

1924/9/1/N194

xidmət
edüb

1923/3/4/N51

kalmayıb

1925/1/7/N5

alınub

1923/3/4/N51

verib

1925/1/7/N5

ibarət
olub

1923/3/4/N51

bələşib

1924/9/1/N194

Türkçenin zarf-fiil eklerinden biri olan -p, Azerbaycan Türkçesinde -b biçiminde
yazılmaktadır.
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3.4. Söz Dizimi ve Söz Varlığı:
Kommunist gazetesinin dilinde söz diziminde AZT’ye mahsus yapılar kullanılmıştır:
Bir il bundan əqdəm, Səkkiz ay bundan əvvəl, Böylə ki, Yukarıda deyildiyi kimi, Mübarizə
aparıb, Yanvarın 20’sinədık, Mən öylə mülahizəedirəm ki, Xoşa gəlməli, Özü özlüyündə
(1921/2/4/N3), nəzər-diqqətini cəlb et- (1924/9/1/N194) vb. Ayrıca, ki’li cümlelerin ve
ifadelerin fazlalığı da dikkat çekmektedir.
Kommunist gazetesinin söz varlığı göz önüne alındığında ise TT’ye mahsus söz ve
ifadelerin az da olsa kullanıldığı görülmektedir: oldukca, çalışıyordu, ufak, toplanmak
(1921/2/4/N3), köylü, dürlü, çocuqlar, kitlə, toz-topraq,kurultay, örnək (1924/9/1/N194),
gibilerinin, keçən sənə, oda (1924/12/31/N294). Bunlardan kurultay, örnək kelimeleri ise
(1924/9/1/N194) özellikle dikkat çekicidir. Çünkü bu kelimelerin TT’de Türk Dil
Devrimi’nden (1932) sonra yaygınlaştığı bilinmektedir. Türk Dil Devrimi sürecinde
dildeki Arapça ve Farsça kelimelerin yerine Türkçe karşılık bulma ve türetme
sürecinde eski kelimelerin yerine önerilen bazı kelimeler Türkçenin söz varlığında
bulunan, ancak yaygın olarak kullanılmayan kelimelerdir (Öztürk, 2008, s. 562). İşte
bu türden olan kurultay ve örnek kelimelerinin, Dil Devrimi sonrasında Türkiye
Türkçesinde yaygınlaşmadan önce Azerbaycan Türkçesinde 1924 yılında kullanıldığı
görülmektedir.24
Söz varlığı açısından Kommunist gazetesinde TT’ye mahsus söz ve ifadeler
kullanılmış olsa da çok büyük bir oranda AZT’ye mahsus söz ve ifadelerin
kullanıldığı görülmektedir: Zəhmətkeş, fevral, yanvar, avqust, fə’lə klubu, kurultay zalı,
yoldaş, kışkırıksız “gürültüsüz, kavgasız”, tapşırıl-, fəxrilə, öz, həll eyləməlidir, Sizdən
gözlənir, rayon, kəndli, aparıl-, tikan, indi, kayıt-, kıyamçılık, yuku, Yaponlar, yaxşılaşma,
hamusı, bağlan-, yığış-, put, buğda, əvəzinə, verst, tikiş, tikişxana, füqəra-yi-kasibə, kənd,
kobud, tədbir, yazıçı, üzv, apar- (1921/2/4/N3), cür, 1924/12/31/N294), danışmaq
(1924/12/12/N278).
4. Sonuç
Bu çalışmada, resmi olarak 30 Nisan 1920 yayın hayatına başlayan Kommunist
gazetesinin 1920-1925 yılları arasındaki sayılarının dili, TT ile benzerlikleri açısından
incelenmiş ve şu tespitler yapılmıştır:
1. Gazetenin ilk birkaç yılındaki (1919-1922) sayılarında dönemin Türkiye
Türkçesinin etkisi (Ses ve yazım özellikleri, belirtme hali çekimi, öğrenilen geçmiş
zaman eki -mIş, şimdiki zaman eki -yor ve T.1/2. şahıs eklerinin (-Am, -sAn)
kullanım sıklığı ve Arapça ve Farsça alıntıların fazlalığı) bir hayli fazladır. Daha
sonraki sayılarda, özellikle Latin alfabesine geçildikten sonra bilinçli bir şekilde yazı
dili Azerbaycan konuşma diline yaklaştırıldığı için dil özellikleri AZT lehine
değişmektedir.
2. Ses ve yazım açısından TT ile AZT arasındaki farklar gazetenin ilk sayılarında çok
belirgin değildir. Bu durumun en önemli nedeni Arap alfabesinin Türkçedeki sesleri
göstermekteki yetersizliği ve iki lehçe arasındaki ses farklılıklarını gizlemesidir. Bu
durum Latin alfabesiyle yazılmış metinlerde ortadan kalkmıştır. Böylece bu

24

Kurultay ve örnek kelimelerinin etimolojisi için bk. Gülensoy, 2011.
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metinlerde AZT’nin ses ve yazım özellikleri ve farklılıklar açık bir şekilde ortaya
çıkmıştır.
3. Gazetenin geneline bakıldığında, ilk dönem (1919-1922) hariç, AZT özelliklerinin
hâkim olduğu görülmektedir. Ancak özellikle şimdiki zaman ekinin ve TT’ye
mahsus kelimelerin kullanılması dilin TT’ye çok yakın olduğu izlenimini
uyandırmaktadır.
4. Gazetede TT yazı dilinin en belirgin etkisi kendisini şimdiki zaman çekiminde
göstermektedir. TT’nin AZT’den en belirgin farkı olan -yor eki, Arap harfli sayıların
tamamında şimdiki zaman çekimi için kullanılmaktadır. İlgi çekici bir şekilde bu
ekin kullanımı Latin harfli yazılarda gittikçe azalmakta ve AZT’nin şimdiki zaman
eki olan -Ir’ın kullanımı artmaktadır. Latin alfabesine geçiş dönemindeki çift alfabeli
sayılarda bulunan Arap harfli yazılarda -yor, Latin harfli yazılarda -Ir birlikte
kullanılmakta, 1929’dan sonra ise -yor eki tamamen kullanımdan düşmektedir. Diğer
dil özelliklerinin aksine -yor ekinin çok uzun süre kullanılmış olması yazının
muhafazakârlığı ile ilgili olabileceği gibi, bütün Sovyet coğrafyasında uygulanan
parçalama siyasetinin bir örneği olarak AZT’nin TT’den ayrı bir yazı diline
dönüştürülme düşüncesinin bir uygulaması olarak da değerlendirilebilir.
5. Gazetede dil ve yazım konusundaki en belirgin özellik, her iki alfabeli metinlerde
de yazım tutarsızlıkları ve TT ile AZT özelliklerinin birlikte kullanılmış olmasıdır. Bu
tutarsızlıkların ve ikili kullanımların en önemli nedeni ise Türkiye Türkçesinin
matbuattaki etkisidir.
TT’nin Kommunist gazetesindeki etkisi, bir iki lehçe arasında ileri derecede görülen
ses, yapı ve söz varlığı düzeyinde gerçekleşen bulaşma olayı ile ortaya çıkmış bir
“karışık lehçelilik” olarak değerlendirilmektedir.
TT ile AZT’nin bu şekilde karışık olarak kullanımın en önemli nedenleri ise
şunlardır:
a. Azerbaycan’da yazı dilinin ne olması gerektiği tartışmalarını sürdüğü bu yıllarda
TT’nin Azerbaycan matbuatındaki etkisinin çok ciddi bir şekilde devam ediyor
olması.
b. Gazete editörlerinin, gerek Azerbaycan’daki TT etkisi gerekse bazılarının
Türkiye’de eğitim görmüş olmaları nedeniyle bu yazı dilini iyi bilmeleri.
Sonuç olarak, “gündəlik ictimai, siyasi qəzet” olarak “ideyaca milli, məzmunca sosialist”
bir çizgide yayın yapan Kommunist gazetesinin dili hem AZT’nin yazı dili olarak
gelişimi hem deTT yazı diliyle olan benzerlik ve ortaklıklarıyla Türk dili tarihinde
çok önemli bir yere sahiptir. Komünist Parti Merkezi’nin nezareti ve kontrolü altında
olan Kommunist gazetesinin mümkün olduğunca Türkiye Türkçesinden uzak
durmak istemesine rağmen, yazılarında dönemin mevcut yazı dilini kullanıyor
olması ve bu yazı dilinde de TT özelliklerinin görülmesi son derece dikkat çekicidir.
Ekim Devrimi’nden sonra Azerbaycan’da Türkiye Türkçesinin yazı dili olarak
durumu ve etkisi konusunda hazırlanan kitap çalışmamızda, bu özellikler daha
ayrıntılı ve kapsamlı bir incelemeyle ortaya konacaktır.
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNİN
ZİRAİ POLİTİKALARINDA SOVYET ETKİSİ:
MEHMET SABRİ TOPRAK DÖNEMİ
S ERHA T KÜ ÇÜ K *

Mehmet Sabri Toprak 4 Mart 1925-1 Kasım 1927 tarihleri arasında Ziraat Vekilliği
görevinde bulunmuş devlet adamımızdır. Ancak kendisi bu göreve zirai alandaki bilgi
birikimine binaen getirilmemiştir. O güne dek tanınırlığının temel kaynağı telgrafçı
kimliği ve bu alandaki faaliyetleridir. Darüşşafaka mezunu olup birincilikle bitirdiği
Darüşşafaka’da telgrafçılık eğitimi almıştır. Ardından bu eğitimini saha görevleriyle
uygulamaya taşımış hatta Almanya, Fransa gibi ülkelerde bu alandaki bilgisini
geliştirmiştir. Milli Mücadele’de Posta Telgraf Umum Müdürlüğü görevinde bulunan
Toprak, savaşın en karamsar günlerinde meclis Kayseri’ye taşınsın önerileri arasında
yanına birkaç kâtip alıp bir yere ayrılmamış ve sarf ettiği insanüstü gayretler sonucu
beyaz kurdeleli istiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir. TBMM bünyesinde görüşülen
Posta ve Telgraf ile ilgili ilk kanunname ve nizamnameleri neredeyse tek başına
hazırlamış ve meclisten geçmesinde aktif rol oynamıştır.1
Bu nedenle ismi üçüncü İnönü hükümetinde Ziraat Vekili (Tarım Bakanı) olarak
açıklandığında bu durum tepki çekmiş; tarımcı, ormancı ve baytar değilken böyle bir
göreve atanması meclis çatısı altında eleştiri konusu olmuştur (TBMMZC, 13.5.1926,
ss. 104-107).
ÜÇÜNCÜ İNÖNÜ HÜKÜMETİ (4 Mart 1925)
•
Başbakan : İsmet İnönü
•
İçişleri : Cemil Uybadın
•
Dışişleri: Tevfik Rüştü Aras
•
Milli Savunma: Recep Peker
•
Adalet: Mahmut Esat Bozkurt
•
Bayındırlık: Süleyman Sırrı
•
Maliye: Hasan Saka
•
Ticaret: Ali Cenani
*
1

Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye.
Mehmet Sabri Toprak’ın sözü edilen gelişmeleri de kapsayan hayat hikâyesi, 17-19 Kasım 2016
tarihlerinde Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Uluslararası Turgutlu Sempozyumu’nda
“Telgrafçılıktan Ziraat Vekilliğine “Turgutlulu” Mehmet Sabri Toprak ve Cumhuriyet’in
İnşasındaki Rolü” başlığıyla tarafımdan sunulmuş olup sunum metni söz konusu
sempozyumun baskıya hazırlanan kitabında yer almaktadır.
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•
•
•
•

Sağlık: Refik Saydam
Eğitim: Hamdullah Suphi Tanrıöver
Tarım: Mehmet Sabri Toprak
Denizcilik: İhsan Eryavuz (Turan, 1995, s. 116)

Ancak Sabri Toprak, Ziraat Vekilliğine atandıktan birkaç gün sonra mecliste yaptığı
konuşmada, yönetimi altında namus ve liyakatleri dahilinde çalışan kimseyi
azletmeyeceğini, zirai meselelerin ise tek başına hükümetçe değil hükümet-halk
işbirliği ile çözülebileceğini vurgulamıştır. Vekil olarak yaptığı ilk işin ise hal-i
hazırdaki zirai durum hakkında her yerden bilgi toplamak olduğunu belirtmiştir
(TBMMZC, 12.3.1925, ss. 421 ve 423). Yine kendisini zor durumda bırakmak
isteyenlerin
kasıtlı
biçimde
memleketin
zirai
durumu
hakkındaki ısrarlı sorularına ise
“Dert, hakikaten büyüktür. Fakat
şimdi huzurunuzda bu dertler
hakkında maruzatta bulunmak
istemiyorum. Dördüncü günü
böyle
söylemeyi
kendimce
şarlatanlık addederim” (TBMMZC,
14.3.1925, ss. 424) diyerek cevap
vermiştir. Dolayısıyla kendisini
telgrafçılıkta başarıya götüren;
liyakati esas alma, alanına dair
gelişmeleri takip etme ve bilgi
sahibi olmadan fikir sahibi olmama
yönündeki tavrı sürdüreceğinin ilk
işaretlerini vermiştir.
İşte mevcut yapıyı ve işleyişi
incelediği bu dönemde Sovyet
Hükümeti
Ziraat
Komiserliği
tarafından Rusya’ya davet edilir ve
4 Kasım 1925 tarihli kararname ile
bu yolculuk resmi olarak onaylanır
(BCA, 1925).

Mehmet Sabri Toprak’ın Gezi Güzergâhı

Bu davete icabeti, zirai anlamda Rus coğrafyasını gidip görmeyi çekici hatta zorunlu
kılan bir takım sebepler mevcuttur. Bunların başında da Bolşevik iktidarın tarım
alanına olan ilgisi bulunmaktadır (Nove, 1966, 399) (Guha, 1977, s. 61-80). I. Dünya
Savaşı’nda en etkin insan gücünü orduya kaptıran, makinaları ve araç gereçlerdeki
yenileşmeyi sağlayamaz hale gelen tarım sektörüne, 1917 İhtilali’nin ardından Sovyet
yönetimi özel bir önem vermiştir (Carr, 2007, s. 31). Lenin ortaya koyduğu sosyalist
tarım programında: Toprağın verimliliğini artırarak, tarımsal teknikleri geliştirerek ve
nihayet, tarımla uğraşan emekçi kitlelerin tarım bilgisinin genel düzeyini yükselterek
ülkenin üretici güçlerinin gelişmesine uygun şartları yaratmak; sebzecilik,
hayvancılık, süt ürünleri gibi tarım işletmelerini geliştirmek; tarımsal nüfusun daha
iyi bir biçimde dağılımını sağlayarak, çeşitli bölgelerde az verimli ekim sistemlerinden
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daha verimli ekim sistemlerine geçişi hızlandırmak gibi hedefleri olduğunu
açıklamıştı (Carr, 2007, s. 47). İşte bu davet, muhtemelen söz konusu hedeflere
ulaşmak adına neler yapıldığını ve ne ölçüde ulaşıldığını yerinde tetkik fırsatı olarak
görülüp değerlendirildi.
Meclis zabıtlarından anlaşıldığına göre Sabri Toprak’ın gezi öncesi imzaladığı son
evrak 8 Kasım 1925 (TBMMZC, 23.11.1925, s. 1) tarihli. Gezi süresince yerine vekalet
edecek kişi olan Dahiliye Vekili Cemil (Uybadın) Bey’in Ziraat Vekilliği adına
imzaladığı tespit edilen ilk evrak da 23 Kasım 1925 (TBMMZC, 23.11.1925, s. 197)
tarihli. Ayrıca 14 Kasım 1925 (TBMMZC, 14.11.1925, s. 118) ve 18 Kasım 1925
(TBMMZC, 18.11.1925, s. 2) tarihli oturumlara da Sabri Bey katılmamış. Dolayısıyla
gezinin 1925 Kasımının ortalarında başladığı söylenebilir.
Mehmet Sabri Toprak’ın Sovyet Rusya gezi güzergâhında Moskova, Leningrad,
Saratov, Voronej Eyaleti ve Donetz Havzası, Kuzey Kafkasya, Dağıstan Otonom
Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti, Abhazya Otonom
Cumhuriyeti, Kırım Otonom Cumhuriyeti bulunmaktadır. Ziraat Vekilinin inceleme
yaptığı alanlar ise şunlardır:









Tarım bankaları, sendika ve kooperatifler: tarım sendikaları, tarımla ilgili
bilimsel kuruluşlar, kırsal, sütçülük, bölgesel, kendir ve keten kültürleri,
patatesçilik kooperatifleri, bağcılık, şarap gibi üretim birlikleri,
Bilim ve eğitim kuruluşları: Su bilimi kuruluşu, tarım akademileri ve
enstitüleri, balık yetiştirme enstitüsü, arazi ölçümü enstitüsü. Veterinerlik
enstitüleri, ormancılık enstitüsü, bilimsel iyileştirme enstitüsü, tarım
enstitüsü genetik merkezi,
Veterinerlik: veterinerlik tesisleri, veterinerlik kurumları,
Tarım işletmeleri: Tütün işletmeleri, botanik bahçeleri. Atçılık: atçılıkla ilgili
olarak haralar, devlet haraları.
Tarım uygulama alanları: Deney tarlaları, traktör çiftçiliği, tarım deneme
istasyonları, devlet çiftliği.
İdari birimler: Köylü tarım yönetimleri, bölgesel, yerel ve merkezi tarım
yönetim birimleri.

Bu program, kolayca anlaşılacağı üzere, gezide Sovyet Rusya’nın pek çok önemli
yerleşim biriminde tarım, hayvancılık ve ormancılık alanında ne kadar önemli tesis,
işletme, eğitim birimi ve uygulama alanı varsa hepsinin görüldüğünü gösteriyor
(Yıldırım, 2008, ss. 531-532).
Geziyi Anadolu Ajansı aracılığıyla adım adım takip edip gelişmeleri okuyucularıyla
paylaşan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde belirtildiğine göre Mehmet Sabri Toprak ve
beraberindeki heyet 29 Kasım 1925’te Moskova’ya ulaşmış. Mösyö Aralof, Mösyö
Suriç, Ziraat Komiserliği Vekili Mösyö Teodoriviç, Şarkiyat Cemiyeti Reisi Mösyö
Pavloviç, Şark Ticaret Odası ve Ecnebi Memleketlerle Münasebat-ı Harsiyye Cemiyeti
üyeleri, Hariciye Komiserliği erkânı ve Ziraat Komiserliği memurları tarafından gayet
sıcak biçimde karşılanmış (Hakimiyet-i Milliye, 4 Kanun-ı Evvel 1925, s. 1).
Karşılama heyeti içinde özellikle isimleriyle zikredilen mösyölerden Mösyö Aralof,
tam adıyla Semyon İvanoviç Aralov, Lenin’in “Gidecek ve Türk halkı ile Rus halkını
dost yapmaya çalışacaksın!” (Ağaoğlu, 1967, s. 169) diyerek Türkiye’ye gönderdiği,
1922-1923 yılları arasında Ankara’da görev yapan Sovyet büyükelçisidir (Gürün, 2010,
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s. 72 ve Aralov, 2017, s. 62). Mösyö Suriç, tam adıyla Yakov Zaharoviç Surits ise
Aralov’dan sonra 1923-1934 yılları arasında Türkiye’de Sovyet büyükelçisi olarak
görev yapmış isimdir (Agayev, 2016, s. 61). Mösyö Teodoroviç, 1917 İhtilalinin
ardından kurulan Halk Komiserleri Konseyi (Svarnakom)’nde Gıda Halk Komiseri
olarak görevlendirilen İvan Teodoroviç’tir (Somer, 1970, s. 235). Mösyö Pavloviç ise
Mikhail Lazarevich Veltman olarak da bilinen Michel Pavloviç olup o günlerde
Şarkiyat Cemiyeti reisi olsa da ihtilalin hemen ardından Milli Ekonomi Yüksek
Konseyi (Vesenka)’nin bayındırlık işlerinin geliştirilmesiyle ilgili rapor hazırlamakla
görevlendirdiği kurulun başkanlığını da yapmıştır. Bu amaçla Mayıs 1918’de Birinci
Tüm Rusya Milli Ekonomi Konseyleri kongresine doğal kaynakların tamamının
kullanılmasını amaçlayan ayrıntılı bir rapor sunmuştur. Pavloviç’in şahsında komite;
demiryolları, kanallar ve yollar, elektrik santralları, tahıl siloları, havuzlar ve soğuk
hava depoları, su gücünün düzenlenmesi ve kullanılması, toprakların sulanması,
tarıma elverişli hale getirilmesi için projeler hazırlanması gibi öneriler getirmiştir
(Carr, 2007, s. 330). Dolayısıyla Sabri Toprak’ın yeniliklerin yapıldığı doğru yerleri
gezmenin yanı sıra yenileşme sürecinde aktif rol almış doğru kişilerle temas kurduğu
da söylenebilir.
Yine Hakimiyet-i Milliye’de, Türk heyetinin Moskova’da ilk ziyaret ettiği yerler
arasında Lenin’in anıt mezarı ve Tretyakov Müzesi olduğu belirtilerek şöyle deniyor:
“Sabri ve Zekai beyler memalik-i ecnebiye ile harsi münasebat cemiyetini ziyaret
etmişlerdir. Sabri Bey mezkur cemiyet mümessilleriyle birlikte Lenin’in kabrini ziyaret
etmiş ve birçok müzeleri, ezcümle Tereneyanof (Tretyakov) müzesini gezmiştir. Sabri
ve Zekai beyler 30 kasımda Sovyet Rusyası kooperatif şirketiyle merkez komitesini
ziyaret etmişlerdir. Sabri Bey Sovyet kooperatif teşkilatındaki inkişafı memnuniyetle
müşahede etmiş ve Türk kooperatiflerinin bunlarla münasebatını takviyeye amade
bulunduğunu söylemiştir. Sabri Bey’in şerefine Mösyö Aralof tarafından bir resm-i
kabul tertib edilmiştir. Zekai Bey, Suriç, ziraat komiseri, hariciye erkanı hazır
bulunmuşlardır. Aynı günü Sabri Bey Mösyö Litvinof’u, harbiye, ticaret, dahiliye ve
hariciye komiserlerini ziyaret eylemiştir.” (4 Kanun-ı Evvel 1925, s. 1).
Öte yandan Sovyet kaynakları ise Sabri Toprak başkanlığındaki heyetin özellikle
Timiryazev Tarım Akademisi, Moskova Zooteknik Enstitüsü ve Leningrad
yakınlarındaki Deneysel Tarım Bilimi Enstitüsü’nün faaliyetleriyle yakından ilgilenip
buralardaki çeşitli uygulamalarla ilgili bilgi aldıklarını belirtmektedir (Türkiye
Cumhuriyeti 1917-1974, 1979, s. 191).
Dönüş yolculuğu ile ilgili bilgiler ise Hakimiyet-i Milliye’de daha kesin tarihlerle
verilmektedir. 30 Aralık 1925’te Batum’a varan Sabri Bey ve beraberindeki heyet
şerefine büyük bir ziyafet düzenlendiği gibi Sabri Bey de mahalli müesseseleri ziyaret
etmiştir (1 Kânûn-ı Sânî 1926). Batum’dan Trabzon’a oradan da 6 Ocak 1926’da
Zonguldak’a ulaşan Sabri Bey, 7 Ocak 1926 Perşembe günü İstanbul’a varır (8 Kânûnı Sânî 1926). 11 Ocak 1926’ta Ankara’ya varan Ziraat Vekili, Başvekil İsmet Paşa’yı
ziyaret ederek seyahat intibalarını kendisiyle paylaşır (12 Kânûn-ı Sânî 1926).
Ancak izlenimlerini sadece İsmet Paşa’yla değil yine Hakimiyet-i Milliye aracılığıyla
tüm ülkeyle paylaşmıştır. 21 Ocak 1926 tarihinde yayımlanan «Ziraat Vekilimiz Sabri
Bey’in Beyanatı» başlıklı yazısında; Sovyet Rusya’nın zirai geçmişi, 1917 İhtilali ile
zirai alanda yapılan değişiklikler, fennî usullere verilen önem ile açılan eğitim ve
araştırma müesseseleri, köylünün şartlarını iyileştirmek ve bilgisini arttırmak için
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atılan adımlar (özellikle, kurs, konferans ve basın-yayın yoluyla kurulan diyalog) gibi
konulara değinmiş ve Sovyet Rusya’da zirai alanda atılan adımların kısa zamanda
sağladığı başarılardan hareketle gelecekte daha büyük başarılar getireceğine dair
öngörüsüyle yazısını sonlandırmıştır (s. 1 ve 3, bkz. Ek). Aynı yazı iki gün sonra
«Ziraat Vekilimiz Sabri Bey’in Rusya’daki Müşahedatı» başlığıyla Cumhuriyet
gazetesinde de yayımlanmıştır (23 Kânûn-ı Sânî 1926, s. 3).
Gezi sırasında haberdar olunan belki de en önemli uygulama suni tohumlama
olmuştur. İlk kez Rus İlya İvanoviç İvanov tarafından 1900’lerin başında atlar üzerinde
gerçekleştirilen bir uygulamadır (Araz, 1937, s. 7). Bunu gören Toprak ve
beraberindeki heyet uygulamanın;
•
•
•
•

Kısırlığa sebep olan bazı hastalıklardan korunmak
Elit ve verimli damızlıklardan azami derecede istifade etmek
Erkek damızlık satın alma, bakım ve besleme masraflarından kurtulmak
Bir cinsin türlü nesillerini birleştirerek o cinsin ıslahına hizmet etmek

gibi faydalarını öğrenir öğrenmez söz konusu uygulamanın Türkiye’de de öğretilmesi
talebinde bulunur. İvanov değil ama öğrencilerinden Saratov Enstitüsü’nde görevli
Prof. Mihailof Türkiye’ye gelir. Bursa Karacabey harasında uygulamayı hayata geçirir.
Nazım Uygur ve Tevfik Bulak kendisinin bu alandaki ilk öğrencilerindendir. Daha
sonraki yıllarda ise Fahri Araz, İsmail Hakkı Ünveren Tahsin Muslu gibi isimler
Sovyet Rusya’ya gönderilerek bu alanda uzman yetiştirme faaliyeti sürdürülecektir
(Adaoğlu, 1960, s. 1-2). Sabri Toprak döneminde Mihailof dışında Türkiye gelen bir
başka Rus, Sovyet Bilimler Akademisi üyesi Petr Mikhailovich Zhukovsky’dir
(Goncharov, 2013, s. 550-551). Ziraat Vekaleti tarafından Prof. Ali Rıza Erten’in,
Anadolu’yu baştan başa gezerek Anadolu’nun zirai altyapısını çıkarma amacındaki
Zhukovsky’ye yardımcı olması sağlanır. Ayrıca yine Ziraat Vekaleti 1925-1927 yılları
arasında Anadolu’da üç ayrı gezi gerçekleştiren Zhukovsky’ye bu gezilerde eşlik
etmesi için Tevfik Dündar ve Dr. Mirza Hacızade’yi görevlendirir (Zhukovsky, 1951,
ss. XV-XVI).

Zhukovsky’nin Anadolu’da Gezdiği Yerler (Zhukovsky, 1951: s. XX)
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Zhukovsky bu süreçte elde ettiği bilgileri bir kitapta toplar ve 1933 yılında bu kitabı
Moskova’da La Turquie Agricole adıyla yayımlar (Zhukovsky, 1933). “İncelemelerden
netice alınmasında, Türk hükümetinin bilhassa Tarım Bakanlığının gösterdiği kolaylık ve
samimiyetin en büyük rolü oynadığı şüphesizdir.” (Zhukovsky, 1951, s. XV) diyerek Sabri
Toprak’a teşekkürle başlayan ve Anadolu’nun tarımsal varlığını hububattan
bakliyata, sebzeden meyveye 907 sayfada ayrıntılı biçimde ortaya koyarak yirminci
yüzyılda Anadolu tarımı üzerine vazgeçilmez bir başvuru eseri olan bu çalışmanın
Türkçeye çevrilmesi için on sekiz yıl beklemek gerekecektir. Zira eser ancak 1951
yılında Celal Kıpçak, Haydar Nouruzhan ve Sâbir Türkistanlı tarafından Türkiye’nin
Zirai Bünyesi (Anadolu) adlıyla Türkçeye çevrilmiştir.

Zhukovsky’nin Çalışması
Söz konusu Sovyet gezisinin izlerini yansıtan bir başka unsur ise gezi dönüşünde Sabri
Toprak döneminde zirai alanda çıkarılan kanunlardır. Söz konusu kanunlar şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tütün tohumu ihracının men’i hakkında kanun. Kanun No:803 Tarih:
7.4.1926
Sular hakkında kanun. Kanun No: 831 Tarih: 28.4.1926
Çekirge kanunu. Kanun No: 853 Tarih: 26.5.1926
İpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi hakkında kanun. Kanun No: 859 Tarih:
26.5.1926
Suni Tohumlama için yararlanılan kanun. Kanun No: 904 Tarih 7.6.1926
Ziraat Vekaletine merbut mektep ve müesseselerin idaresi hakkında kanun.
Kanun No: 867 Tarih: 29.5.1926
Ziraat müdür ve memurlarının vazifeleri hakkında kanun. Kanun No: 1036
Tarih: 31.5.1927
Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile Âli Mektepleri tesisine ve ziraat tedrisatının
ıslahına ait kanun. Kanun No:1109 Tarih:20.6.1927 (Ziraat Kanunları, 1940, ss.
V-VI)
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Çıkarılan bu kanunlara bakıldığında Sovyet Rusya’dakine benzer biçimde yerel
kaynakları koruyup kollayıp bunlardan daha fazla yararlanmak ve zirai alanın eğitimöğretim altyapısını geliştirmek gibi ilkelerle hareket edildiği söylenebilir.
Mehmet Sabri Toprak’ın tüm bu Sovyet Rus gezisi ve vekillik faaliyetleri “dışarıdan”
da takip edilmiştir. 1926-1933 yılları arasında İngiltere’nin Türkiye büyükelçiliği
görevini yürüten George Clerk, temsilcilik faaliyetinin yanı sıra 1927 yılında tutmuş
olduğu özel bir raporda o dönem Türkiye’nin önde gelen devlet adamlarını Notes on
the Leading Personalities in Turkey (Türkiye’de Önde Gelen Şahsiyetler Hakkında
Notlar) başlığı altında fişlemiştir. Elçinin tutmuş olduğu rapor daha çok asker ve
siyasetçiler ile ilgili olup belirli alanlarda İngiliz dış politikasına katkı sağlaması
umuduyla İngiltere Dışişleri Bakanı Austen Chamberlian’a gönderilmiştir. Bu raporda
Sabri Bey ile ilgili olarak Türkiye’de tarımın gelişmesi konusunda çok iyi fikirlere
sahip olduğu ve Sovyet Rusya gezisi sırasında Rus yanlısı olduğuna dair güçlü
işaretler verdiği belirtilmiştir (TNA, FO, 371/12321, s. 13)2.
Ayrıca İngiliz basınında da Sabri Toprak ismine rastlanmaktadır. 11 Ağustos 1926
tarihli The Daily Mail gazetesinde “Tarım Bakanı Sabri Bey'in hastalığı nedeniyle
yakında görevinden ayrılacağı bildirildi” şeklinde bir haber yer almıştır (s. 8.). Ancak
Toprak’ın söz konusu haberden sonra bir yıldan daha fazla süre vekillik görevini
sürdürecek olması bu haberin, kendisinin Sovyet Rusya’ya yaptığı seyahatten
rahatsızlık duyan İngilizlerin bir temennisi olduğu şeklinde değerlendirilebilir.
Son olarak şunu belirtmek gerekir: Sabri Toprak döneminde Sovyet uygulamalarının
da etkisiyle zirai alanda atılan adımların zaman içindeki etkileri muhakkak ki ayrıca
ve ayrıntılı olarak incelenmeye muhtaçtır. Ancak bu hususta bir fikir edinmek adına;
bu dönemde Sovyet katkılarıyla yurda taşınan ve kısa sürede farklı hayvanlarda da
uygulanmaya başlanan atlarda suni tohumlama uygulamasının, ülke hayvancılığına
ve dolayısıyla ekonomisine yaklaşık on yıllık bir zaman diliminde ne gibi katkılar
sağladığını ve sağlamaya devam ettiğini bizzat gören ve bu alanın ilk uzmanlarından
olan Fahri Araz’ın şu ifadeleri değerlendirilebilir: “Memleket zooteknisinde bir inkılap
yapacağı muhakkak olan sun’i tohumlamanın Türkiye’de başlamasını ve ilk inkışafını
temin eden, Bay Sabri Toprak’tır. Bu münasebetle burada kendilerine kalpten gelen
şükranlarımızı sunarken, ödenmesi şerefli olan bir borcu yerine getirdiğimize kani
bulunuyoruz.” (Araz, 1937, s. 10).
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EK: “Ziraat Vekilimiz Sabri Bey’in Beyanâtı” (Hakimiyet-i Milliye, 21 Kânûn-ı Sânî
1926, ss. 1 ve 3)
Komşumuz Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı dâhilinde çok faideli bir tedkik
seyahati yapan Ziraat Vekili Sabri Bey’in orada ne büyük hararet ve muhabbetle
karşılandığını evvelce yazmıştık. Tali (h) ve menfaatleri tamamen müttehid olan Türk
ve Rus milletinin yekdiğerine karşı nasıl mütehassıs olacaklarını tahmin etmek güç
değildir. Rus komşularımız, Ziraat Vekili Sabri Bey’in şahsında Türk Cumhuriyetine
karşı en samimi hislerini ibraz için her vesileden istifade etmişlerdir.
Rusya’da çok iyi tesirler bırakan Sabri Bey’in seyahatindeki tedkikâtı hakkında bir
muharririmize vâki beyanâtının hulâsası şudur:
<<Her şeyden evvel söylemeliyim, Sosyalist Sovyetler Cumhuriyetleri İttihadında
seyahatimde pek büyük samimiyetler, pek yüksek hüsn-i kabul ve muhabbetler
gördüm. Teşkilat ve faaliyet-i ziraiyeye gelince, Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri
İttihadı da Türkiye gibi bir ziraat memleketidir. Harb-ı umûmiden evvel bütün
dünyada ihraç olunan hububâtın mühim bir kısmı Rus mahsulâtı idi. Bir buçuk milyar
altın rubleye bâliğ olan umûmi ihracatın hemen dörtte üçünü ziraat mahsulâtı teşkil
ederdi. Fakat bu servet fennî ve iktisadî bir ziraatin semeresi değildi. Arazinin pek vâsi
olmasının bir neticesi idi. Filhakika büyük hususi çiftlikler müstesna olmak üzere
ziraat gayet ibtidai vesâitle yapılıyor, en metruk havalide bile üç senelik münâvebe
usulü takip ediliyordu.
Rusya’da ziraatin ibtidaî bir şekilde kalmamasına sebep köylü seviyesinin dûn
olmaması idi. Bunun sebebini Rus köylüsünün tabi olduğu şerâit-i ictimâiyeye atf
etmek lazımdır. 1861 senesine kadar Rusya’da hemen timar usulü gibi bir usul vardı.
Yani köylü bütün malı ve mülkü ile tabi bulunduğu derebeyinin emr ü keyfine amade
idi. Mezkur tarihte bu imtiyaz kanunen ber taraf edilmiş ise de hakikatte çiftlik
sahipleri köylülerden azami derecede istifadeye devam etmişlerdir. Bundan başka çar
hükümetinin sınaiye fazla ehemmiyet vermesi ve köylülerin yavaş yavaş şehirlere
hicrete başlamaları ziraatin terakkisini sektedâr etmiş olan başlıca sebeplerdendir.
1917 ihtilalinden beri çiftlik sahiplerinin arazisi taksim olunmuştur. Bugün Sosyalist
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadının bütün arazisi hükümetindir. Başka arazi sahibi
yoktur ve olamaz. Arazinin mühim kısmı köylere terk edilmiş, diğer bir kısmında
hükûmet numûne çiftlikleri ihdas eylemiştir. Bu inkısam yalnız araziye münhasır
değildir. Hayvanât, âlât ve edevât da teşmil edilmiştir. Hükûmetin gayesi her köylüye
aynı derecede azami muâvenette bulunarak ziraati esaslı bir surette inkişaf ettirmektir.
Harb-i umûmi dolayısıyla köylülerin en faal ve kıymetli unsurları ile hayvanât ve
vesâitin bir kısmı köylerden ayrılmıştı. Bütün memleket dahilinde cereyan eden ihtilal
muharebeleri de köyleri bir kat daha harab etmiş idi. Bu hadisâta bir de 1921 senesinin
kıtlığı ilave olunacak olursa Rusya’nın son bir kaç sene zarfında geçirmiş olduğu
maceranın azametini tasavvur etmek müşkül değildir.
Bu felaketlerin neticesi olarak 1913 senesinde bütün Rusya’da 109 milyon hektar arazi
zer‛ edildiği halde 1922 senesinde ancak 74 milyon zer‛ etmek kabil olmuştur.
Yoksuzluk ve vesâitsizlik içinde bulunan köylü çarşıda satabileceği mahsulâtı hadd-i
asgariye indirerek maîşeti için aynen istifade edebileceği mahsulâttan ancak kendine
kâfi gelecek miktarı yetiştirmekle iktifaya başladı. 1922 senesinin bereketi ile
inkılâbdan sonra tatbik edilmekte olan makul siyaset-i iktisadiye sayesinde köylünün
derin yaraları kapanmaya başlamıştır. Mesela: 1922 senesinde 74 milyon hektardan
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ibaret olan ekilmiş arazi 1924 senesinde 96 milyon hektara iblâğ olmuş ve bilhassa
sanayide kullanılan nebatâtın ziraati tevsî etmiştir.
Komşumuz Rusya’nın ziraat teşkilatı vâsi ve pek kuvvetli esaslara istinad ettirilmiştir.
Sosyalist Sovyetler Cumhuriyetleri İttihadında ziraat komiserliğinin gayesi
memleketin siyaset-i iktisadiyesini en muvâfık tarzda idare etmektir. Evvel emirde
ziraatin hutût-ı esasiyesini fennî bir surette tespit ederek Bütün çiftçi ahaliyi bu tarzda
çalışmağa sevk etmektir. Buna muvâfık olmak için komiserlik ancak umumi planları
tespit eder. Her mıntıkaya -hutût-ı esasiyeden harice çıkmaksızın muhit ve şerâit-i
tabîiyyeye muvâfakat ederek- icrâ-yı faaliyete müsaade eder. Demin söylediğim
vechile bugün Rusya’da arazi sahibi yoktur. Bütün memleketin arazisi hükümetindir.
Her köyde kâbil-i ziraat olan arazi, meralar, çayırlar ahali beyninde müsâvî bir surette
taksim olunmuştur. Köylü bu araziyi satamaz. Çünkü kendi malı değildir.
Köylerde bu suretle maîşetlerini temin edebilecekleri miktarda bir arazi tefrik
edildikten sonra inşaat için muhtaç oldukları tahta ve odunun temini için de civardaki
ormanlardan bir kısım tahsis olunur. Bundan mâadâ malzeme-i inşaatiye ve planlar
hükumet tarafından verilir. Kargir inşaatın tamimi için hükümet büyük propaganda
yapmaktadır. Köylülerin arazi hakkındaki davasını asgarî bir zamanda rü’yet için
ziraat komiserliği nezdinde bir heyet-i muhâkeme mevcuttur. Bu suretle
mahkemelerde davaların sürüklenmesi yüzünden memleket istihsalâtı haleldâr
olamaz.
Köylülere fennî ve iktisadî usul ziraati öğretmek için maarif komiserliğine merbut
müteaddid ziraat mekteb talebeleri vardır. Bunlardan başka ziraat komiserliğinin
(Yeni Gün) isminde bir de matbaası vardır. Burada 1925-1926 senesinde 656 ziraat eseri
tab edilmiştir. Bunların yüzde yetmişi köylülere ait, sade lisanla yazılmıştır. Bundan
başka köylere bir kaç haftalık kurslar tertib edilerek köylere müfîd basit bazı ameliyat
yaptırılmaktadır.
1925 senesinde Rusya’da yüz bin ziraî konferans verilmiştir. Bu konferansa üç milyon
köylü iştirak etmiştir. Yevmî yedi yüz bin nüsha olarak intişar eden bir de köylü
gazetesi vardır. Bu gazete her gün ziraî makaleler neşreder. Komiserlikte bir de köylü
muhaberâtıyla iştigal eden bir daire vardır. Buraya son bir sene zarfında yüz bin köylü
mektubu gelmiş ve bunlara sordukları hususât hakkında cevaplar verilmiştir.
Bütün bu faaliyetin neticesi Rusya’da ziraatin mütemâdiyen terakkisini mûcib
olmaktadır.
Hülasa edeyim: Sosyalist Sovyetler Cumhuriyetleri İttihadı, memleketin her tarafında
ziraatin hadd-i a’zamı süratle inkişafını esas ittihaz ederek çalışmaktadır. Bir elinde
mefkûreli, ilim, vukûf sahibi mütehassıs, rüesânın emirleri altında mütefennin
memurlardan mürekkeb kavi bir teşkilat bir elinde ziraat akademisi, Lenin3
mükemmel enstitüler, âlî ve tâlî mekteplerden müteşekkil ilim ve fen namına olarak
âteşîn bir faaliyetle ziraatin inkişafına ziraatin temin-i refah ve huzuruna
çalışmaktadır. Az zamanda büyük muvaffakiyetler elde edilmiştir. Bu faaliyetle yakın
bir âtîde daha büyük, her suretle şâyân-ı takdir ve tebrik muvaffakiyetler istihsal
edileceği şüphesizdir, katidir.

3

Bu yazının iki gün sonraki Cumhuriyet gazetesinde de aynen yayımlandığı belirtilmiş fakat
sadece buradaki “Lenin” ifadesine yer verilmemiştir.
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TEK PARTİ DÖNEMİNDE SOL HAREKETLERİN
TESPİTİ VE MÜCADELE YÖNTEMİNE DAİR
ÖMER ÖZCAN *

Cumhuriyetin tek parti döneminde sol hareketlerin oluşumu ve gelişimini anlamak
için önce kısaca öncesine, Osmanlı dönemine temas etmek gerekir.
Osmanlı Devletinin ilk işçi kuruluşu olan Ameleperver Cemiyeti’nin kuruluşu olan
1871, solun geçmişte tarihlenebilen ilk faaliyetidir. Marksist-Sosyalist faaliyetin
devlet içindeki ilk müntesipleri bağımsızlıklarını kazanmak arzusunda olan Ermeni
ve Balkan milletleri komitacıları, ekseriyetle azınlık vatandaşlarıdır. 1908’de ilan
edilen II. Meşrutiyet ile toplumda hareketlilik başlamış, Rumeli, İstanbul, İzmir’de ilk
grevler yapılmıştır. 1910’da Hüseyin Hilmi tarafından kurulan Osmanlı Sosyalist
Fırkası’nı temsilen parlamentoya giren olmamıştır. Sol düşünceye Haydar Rifat
(Yorulmaz) başta olmak üzere bazı aydınlar sempati duymuşlardır. Mütareke
döneminde Hüseyin Hilmi sürgünden dönüp partisini canlandırma ya gayret ederek
Şubat 1919’da Türkiye Sosyalist Fırkası’nı, 1918 sonlarında Dr. Hasan Rıza, Sosyal
Demokrat Fırkası’nı kurmuşlardır.
I. Dünya Savaşı’nın sonrasında İstanbul’u terk eden İttihatçı önderler iç
karışıklıkların hüküm sürdüğü Almanya’da toplanmışlardır. Burada öğrenim
görmekte olan öğrenciler ve işçilerin bir kısmı sol hare ketlere katılmışlardır.
Spartakist olarak nitelendirilen ayaklanmaya katılan öğrencilerden memlekete
dönenlerden sonraları Türkiye’de bürokrasi, bilim ve siyaset alanında ön plana
çıkanlar olacaktır.
Anadolu’da milli mücadeleyi yönlendiren ekip Ankara’da Büyük Millet Meclisi
açılmadan önce Sovyetlerle teması sağlamak üzere girişimde bulunmuştur.
Görüşmeler sonucunda onlardan mali ve askeri yardım sağlanabileceği anlaşılmıştır.
Mustafa Kemal’in, 26. 4. 1920’de Lenin’e gönderdiği telgrafa Dışişleri Komiseri
Çiçerin’in verdiği cevap, iki ülke arasında ilk resmi temasın başlangıcı kabul
edilmektedir. Anlaşma yapmak üzere Sovyetlere Moskova’ya gönderilen delegeler
gerekli çalışmaları yapmalarına rağmen, resmi anlaşma doğudaki ordumuzun
Ermenileri mağlup etmesinden sonra imzalanmıştır.
Anadolu’da 1920 yazında TKP olarak nitelendirilen bir oluşum ortaya çıkmıştır.
Başkurt Şerif Manatov’un öncülüğü ile Ankara ve Eskişehir’de parti nüveleri teşkil

*

Araştırmacı, MEB, Türkiye.
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edilmiştir.1 Bu grupların çalışması ile 7. 12. 1920’de Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası
kurulmuştur. Fırkanın kurucuları arasına bazı milletvekilleri katılmıştır.
Komintern’in 1920 Eylül ayında Bakü’de düzenlediği Şark Milletleri Kurultayı’na
Enver Paşa katılmıştır. Kurultaydan sonra iki İttihatçı önder Küçük Talat (Muşkara)
ile Nail Bey, Mustafa Kemal’e sundukları raporun bir suretini Kazım Karabekir’e
takdim ettiler. Bu raporda ‘Türkiye’nin komünistliği kabul etmesinin hayat ve
hakikate uygun düşmeyeceği’ belirtilmiştir
Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre içinde Anadolu’da Yeşil Ordu, Resmi
Türkiye Komünist Fırkası, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası gibi komünist ve sol
teşkilatlar faaliyette bulunmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu Mustafa Suphi
siyasi mülteci olarak sığındığı Rusya’da Bolşevik fikirleri benimseyerek Türkiye
Komünist Fırkası’nı yeniden kurmuştur. Bakü’ye gelmiş, 10. 9. 1920’de toplanan
Birinci ve Umumi Türk Komünistleri Kongresi’nde TKP başkanı olmuştur.
Sovyetlerde Sultan Galiev ile yaptığı ortak çalışmalar, özünde Türkiye’ye
yansımayan Pan-Türkist-Turancı Marksist bir hareketi Türkiye’de geliştirmeyi
düşündüğü anlaşılıyor. Bakü’den Anadolu ile irtibatını kolaylıkla sağlayarak Ankara
ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmış, Mustafa Kemal ile yazışmış, eşi ve partili
arkadaşları ile 28. 12. 1920’de Kars’a gelmiştir. Aleyhinde gösteriler yapılıp
Erzurum’a sokulmayınca Trabzon’a geçmiştir. Ortamın elverişsizliği üzerine Sovyet
Konsolosunun isteği üzerine bindirildikleri motorda öldürülüp denize atılmışlardır.2
Sayılgan, Mustafa Suphi grubunun Ankara’ya gelmesi halinde Mustafa Kemal’in bu
kadroya nasıl davranacağının bilinmemekle birlikte TKP’nin kuruluş yıllarında milli
komünist bir kimliğe bürünmüş olabileceğini, sonradan Dr. Şefik Hüsnü’nün
aracılığı ile kozmopolit basit bir aracı haline gelmeyebileceğini düşünüyor.3 Ankara
hükümetinin Anadolu solculuğunu tasfiye etmesi Komintern kongresin de
eleştirilmiştir. Sovyet Rusya siyaset gereği milli kurtuluş hareketini desteklemek
gerektiğini vurgulamıştır.4
Almanya’da bulunan sol görüşlü Türkler 1919’da Kurtuluş adında bir dergi,
çıkarmaya başlamış, Türki ye İşçi ve Çiftçi Fırkası’nı kurmuşlardır. Partinin genel
sekreteri Dr. Şefik Hüsnü Deymer, Paris’e Tıp tahsili için gittiğinde İttihatçı ve
Jöntürk idi.5 Vedat Nedim Tör, Nizameddin Ali Sav, Mustafa Nermi, Sadık Ahi,

Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar-I (1908-1925), İstanbul 2000, s. 94
Yavuz Aslan, Türkiye Komünist Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi, Ankara 1997. Mustafa
Suphi’nin yakınları ile görüşen gazeteci Yılmaz Önay yeni belge ve fotoğraflar yayınladı:
Milliyet, 1-2 Mayıs 1995.
3 Aclan Sayılgan, Türkiye Komünist Fırkası, Forum, sayı 132, 1. 3. 1985, s. 23
4 Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar –I- (1908-1925), s. 110
5 Selanik’te 1887’de doğan Deymer, ilk ve orta öğrenimini bu şehirde yapmış 1912’de Paris Tıp
Fakültesi’ni bitirmiştir. Hüsnü Paşa ile Rukiye Hanımın oğludur. Babası tanınmış bir
avukattır. Amcası Dâhiliye Nazırlığı ve Şurayı Devlet Başkanlığı yapan Mustafa Arif
Deymer’dir. (Hürriyet, 10. 2. 1963, s. 7). Kardeşleri, Selahi Hüsnü Birizkent, Şefik Deymer,
Mediha Güral, Av. Hakkı Deymer, Leman Deymer, Kimyager Sezai Deymer, Kimya Profesörü
Jülide Deymer’dir. Solun tarihi ile ilgili araştırmalarda kız kardeşlerinden birinin TKP üyesi
iken sonradan Kemalist olduğu belirtilmiştir. (Hürriyet, 30. 1. 1964, s. 7) Balkan ve I. Dünya
Savaşı’nda askeri hekim olarak görev yapmıştır. Kısa bir süre İstanbul Belediyesi’ne ait bir
hastanedeki çalışmasının dışında serbest hekimlik yaptı. Sosyalizmle Paris’te ilgilenmeye
1
2
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İlhami Nafiz Pamir, Mümtaz Fazlı Taylan, Nurullah Esat Sümer, Namık İsmail bu
partinin mensupları idiler. Berlin’deki Türkler, İstanbul’a gelince 22 Eylül 1919’da
Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi’ni kurdular. Dr. Ş. Hüsnü Deymer, Sadrettin
Celal Antel, Nafi Atuf Kansu, Mehmet Vehbi Sarıdal bulunuyordu.6 Görüş farklılığı
sebebiyle parti yönetimi ile ihtilafa düşen Şevket Süreyya Aydemir ile Ethem Nejat
gençliklerinde Pan-Türkist ve Turancı çizgide idiler. Şevket Süreyya, Müfide Ferit
Tek’in Pervaneler romanının kahramanı adı olan Aydemir’i kendisine sonradan
soyadı olarak almıştır. Hatıralarını yazdığı Suyu Arayan Adam’da Kızıl Elma’ya
ulaşmak için gittiği Azerbaycan’da komünizme geçişini anlatmıştır. Aydınlık grubu
ve partileri 1923 Mayıs’ında dağıtıkları bir bildiri yüzünden takibata uğramış,
yöneticilerinde içinde bulunduğu bir kısım üyeleri tutuklanmıştır. 1923’te Sadrettin
Celal Antel ve arkadaşları Komintern’den aldıkları talimata uygun olarak yeniden
TKP’yi illegal olarak harekete geçirmişlerdir. Mayıs 1923’te 1 Mayıs’ta bildiri
dağıtmak gibi tahrikler sonucunda tutuklamalar yapılmış, Hıyanet-i Vataniye
Kanunu’na göre cezalandırılmaları istenmiştir.
Cumhuriyet Döneminde Sol Hareket
Milli mücadelenin kazanılmasında Sovyet desteği önemlidir. Sovyetler, iç savaşı
kazanıp ülkede ege menliğini sağladıktan sonra Avrupa’nın büyük devletleriyle
siyasi ve ekonomik açıdan mücadeleye girişmiştir. Milletler Cemiyeti’ne üye olarak
kabul edilmemiş, yalnız kalmıştır. Genç Türkiye emperyalizme karşı kazandığı
başarıyı iktisadi bakımdan devam ettirebilmek için dikkatli davranmak zorunda idi.
İhtiyaç duyduğu sanayi ürünlerini temin etmek, iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek
üzere Sovyetlerle ilişkilerine önem vermiştir. Atatürk dönemi dış politikasında
Sovyetlerle iyi komşuluk ilişkisi sür dürülmüştür. Bu sebeple ülke içinde komünizm
faaliyetine serbestlik tanınmamakla birlikte katı bir antikomünizm propagandasına
gerek görülmemiştir. İki ülke arasında iktisadi ilişkiler kadar, eğitim, spor ve kültürel
sahada yoğun bir münasebet mevcuttur. Karşılıklı olarak büyük kafileler gelip
gitmiştir. Bunlara rağmen devletin güvenlik birimleri komünizm faaliyetlerini
izlemeye devam etmişler, ilgili makamları uyarmışlardır. Yoğun bir işçi tabakasının
bulunmaması bu düşüncenin çalışan kesimlerden ziyade aydın ve öğrenciler
arasında taraftar kazanmaya çalıştığı görülüyor. TKP faaliyetini sürdürmesine
rağmen taban kazanamamıştır. Yürürlükteki kanunlarda bu harekete mensup
olanlara verilen cezalar henüz düşüktür.

başlamıştır. 1919 ortalarında Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’nın kuruluşuna katkı yaptı.
Kurtuluş, Aydınlık dergilerinin neşriyatına yardımcı oldu, TKP genel sekreterliği yaptı.
1920’den itibaren Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi ile bağlantılı çalışmalar
yürütmüştür. Değişik tarihlerde tutuklanmış, ceza almış, yurt dışına kaçmıştır. 1951-1952
tutuklamaları sonundaki yargılamada 5 yıl hapis cezası aldı. Sürgünde bulunduğu Manisa’da
7 Nisan 1959’da öldü. bk. Proleter Devrimci Bir Kimlik: Dr. Şefik Hüsnü Deymer, İstanbul 1989;
Emin Karaca, Eski Tüfeklerin Sonbaharı, İstanbul 1999, s. 253-255; Tevfik Çavdar, Dr. Şefik
Hüsnü, Milli Mücadele ve Cumhuriyet’e Yaklaşımı, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, sayı 108,
Haziran 1989, s. 10-15; Dr. Şefik Hüsnü Deymer, Yaşam Öyküsü, Vazife yazıları, Der. Erden
Akbulut, İstanbul 2010, s. 26
6 Aclan Sayılgan, Solun 94 Yılı 1875-1965, Ankara 1968, s. 81
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Sovyetler TKP’nin zayıf durumunu, henüz bir halk ihtilalini gerçekleştirecek
gücünün olmadığını anlayarak Kemalist Türkiye’nin desteklenmesini sürdürdüler.
Lozan görüşmelerinde Avrupalı devletler gelişen Sovyet tehlikesi karşısında
Türkiye’ye anlayışla yaklaşarak boğazların yönetimi hususunda, Sovyetleri geri
plana iten kayıtların alınmasını uygun gördüler. Türkiye, Lozan’dan batılılara ve
Sovyetler bağlı olmadan istediklerini alarak çıkmak başarısını gösterdi.
İstanbul’da Sol bir grup tarafından 1921’de çıkarılmaya başlanan Aydınlık’ta Dr. Şefik
Hüsnü Komünist Manifesto’yu tercüme ederek 1923 başında yayınlamaya
başlamıştır. Bu derginin Kasım 1923 sayısın da cumhuriyetin ilanından
bahsedilmemesine rağmen Sovyetlerden söz edilmiş, 1924 yılında çıkansa yılarında
Marksist teori ile ilgili yazılara yer verilmiştir. Dergide TKP’nin milli burjuvazi ile
birlikte ya bancı sermayeye karşı işbirliği yapması savunulmuştur. Dergide, Dr. Şefik
Hüsnü Deymer, Sadrettin Celal Antel7, Nazım Hikmet, Vedat Nedim Tör, Şevket
Aziz Kansu, Dr. Refik Nevzat, Kerim Sadi, Burhan Asaf (Belge)’ın yazıları çıkmıştır.
1922-1925 arasında Aydınlık külliyatı arasında on üç risale neşredilmiştir. Bunların
müellif ve çevirenleri arasında Ali Cevdet, Sadrettin Celal, Dr. Şefik Hüsnü, Ethem
Nejat, Ahmet Cevat, Şevket Süreyya Aydemir bulunmaktadır. 1923 tutuklamasından
sonra Aydınlık çevresi yeniden örgütlenmeye başlamıştır.
Doğrudan komünist düşüncenin bir faaliyeti olmamakla birlikte CHP’li gazeteci ve
milletvekili Asım Us ve kardeşlerine ait Vakit Kitaphanesi neşriyatı içinde Suphi
Nuri İleri’nin ‘Günün İktisadi İşleri’ , Ahmet Hamdi Başar’ın ’Kapitalizmin Buhranı’,
Sabiha Sertel’in Ogüst Bebel’den tercüme ettiği ’Kadın ve Sosyalizm’ isimli kitapların
Milli Eğitim Bakanlığınca satın alınmaları teklifleri 1936 yılında uygun
görülmemiştir.
Komintern’in 1924’te toplanan V. Kongresinden sonra TKP yeniden teşkilatlandı.
Şubat 1925’te Şeyh Sait isyanı üzerine 4 Mart 1925’te kabul edilen Takrir-i Sükûn
kanunu ile komünistler tevkif edildi. Ceza alanlar 23 Ekim 1926’da çıkarılan afla
tahliye edildiler. Kısa sürede afla serbest kalmaları hükümetin Sovyetlerle ilişkilerde
gerginliği önlemek arzusu olarak yorumlanabilir. 1925 tutuklamalarından sonra
Rusya’ya kaçan Dr. Şefik Hüsnü dışarıdan talimatla TKP’yi yönetmeye başladı.
Vedat Nedim Tör ve Şevket Süreyya Aydemir yeni önderler oldular. 1927’de TKP’de
bölünme başlangıcı görüldü. Dışarıdan talimatla yönetilmeye tepki başladı. Tör,
emniyete TKP’nin faaliyetini ihbar etti. Komünist partilerin üst örgütü Komintern,
TKP’ye yaptığı para yardımına İstanbul’da faaliyette bulunan Sovyet kurumları Rus
Harici Ticaret Bankası, Sovyet Vapur Acentası, Arkos Şirketi, Neft-Sendikat aracılık
yapıyor ve TKP’nin bazı liderleri bu kurumlarda çalışıyorlardı.8 Tör’ün ifşaatı
üzerine tutuklanan TKP mensupları muhtelif cezalara çarptırıldılar.
Bildirimize temel olan vesika, T. C. MAH Reisi Şükrü Ali Ögel9 imzasıyla 11. 4. 1932
tarih ve 3254 sayılı üst yazıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilen komünizme dair

Sadrettin Celal Antel (1890-1954) Adliye Nazırlarından Mahmut Celalettin Beyin oğludur.
Fransa’da pedagoji tahsili yapmıştır. Adana Öğretmen Okulu Müdürlüğü ve öğretmenlik
yanında Edebiyat Fakültesi’nde Pedagoji profesörlüğü yapmıştır.
8 Sayılgan, a. g. e., s. 190
9 Şükrü Ali Ögel (1886-1973), Harp Okulunu bitirip subay olarak göreve başlamıştır. 25. 12.
1926’da Hükümet Kararnamesi ile Milli Emniyet Hizmetleri Reisliğine tayin edilmiştir. 22. 12.
7
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rapordur. 1931 senesinde elde edilen malumata göre memleket dâhilindeki
komünizm faaliyetine ve buna karşı alınması düşünülen tedbirlere dair tanzim
edilen rapor ayrıca İçişleri ve Genel Kurmay Başkanlığı’na da takdim edilmiştir.
Komünist hareket gençlik, öğrenci, öğretmen, asker ve işçi kesiminde etkinlik
sağlamaya çalıştığı için raporun muhatabı olan kurumlar, kamu bürokrasinde henüz
yaygın bir örgütlenme gelişmediğinden sınırlı kalmıştır. Raporun muhtevasına göre
açıklamalar yapılmış, tespitlerin hangi ölçüde etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı
gösterilmiştir. Şimdiye kadar ilgili literatürde varlığına işaret edildiğine
rastlamadığımız raporun metni ilk defa gün yüzüne çıkmış olacaktır.
Türkiye’de Komünizm Faaliyeti
Memleketimizde bidayette amele arasında vücuda getirilen teşkilat ve yapılan
grevlerle kendi mevcudiyetini bilfiil hissettirmeye başlamış olan komünistlik
cereyanları bu gün fikri sahada da nazarı dikkati celbedecek mahiyet almaya
başlamıştır.
Yapılan tetkikat ve tespit olunan vekayie nazaran Kominternin Moskova’daki
komünistleştirme şubesinin memleketimizdeki mesaisi şu tarzda hülasa olunabilir:
1-Dini ve milli terbiyeden uzak telakki olunduğundan dolayı kendileri için müsait
bir faaliyet zemini olarak tespit olunan Türk gençliğini elde etmek ve bunun için de
gençliğe müessir olan muallimler üzerinde ve neşriyat sahasında faaliyet göstermek,
2-Askerlik çağına yaklaşmış gençler üzerinde yapılacak mesai ile komünizmi Türk
ordusuna sokmak,
3-İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Zonguldak gibi amele muhitlerinde hücre
teşkilatını tevsi etmek ve amelenin komünizm akidelerini mütemadi neşriyat ve
propaganda ile kuvvetlendirmek,
4-Memleket dâhilinde Rus müessesatı vasıtasile memleketimizin vaziyeti dâhiliye ve
iktisadiyesini çok yakından nazarı tetkikte bulundurarak komünizmin intişarına
hadim propaganda mevzuları zuhurun da derhal bunlardan aleyhimize istifade
etmek ve bu günkü rejimimizi zaafa düşürmek.
Bu dört maddede özetlenmiş komünist faaliyetin ülkede hangi derecede gelişme
sağlamış olduğu tespitine gelince:
1- Gençlik Üzerindeki Faaliyet
Ruslar her memleketten olduğu gibi bizden de muhtelif sunufı içtimaiyeye mensup
gençlerden intihap ettiklerini ve müsait gördüklerini Moskova’ya celbederek kendi
akidelerine göre tedrisata tabi tutmakta ve bunları muayyen bir müddet sonra
memleketlerine iade etmektedirler. Bunlar içinde muhtelif mıntıkalarda bulunan
amele kitlesi içinden seçilmiş gençler olduğu gibi tahsilleri iyi olanlar da vardır.
Bunlar Rusya’dan avdetlerinde derecelerine göre muhtelif içtimai sınıflar arasında
komünizm propagandası ile meşgul olmaktadırlar. Şimdiye kadar bu maksatla
Rusya’ya birçok gençler gitmiş ve dönmüştür.

1936 tarihinde Albay rütbesinden emekli olmuş, asli görevini sürdürmüştür. 25. 5. 1937’de ara
seçimde İstanbul milletvekilliğine seçilerek 5, 6, 7. Dönemlerde bu görevde kalmıştır. 19371941 arasında milletvekilliği ile birlikte Milli Emniyet Hizmetleri görevini yapmıştır.
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Dönenlerin isimleri malum olanlar şunlardır:10
Hasan Ali-Elyevm mahkûmdur.11
Nazım Hikmet-Matbuat ve propaganda sahasında serbest faaliyettedir.
Şefik Hüsnü-Berlin’dedir.12 İnkilap Yolu 13komünist propaganda mecmuasını
çıkararak memleketimize idhal ile meşguldür.
Mehmet Reşat-Mahkûmdur.14
Fırıncı oğlu Ahmet-Samsun’dadır.15
Cevat-Kırklareli’ndedir.
Sakof-İstanbul’dadır.
Sovyetler denetimleri altında bulunan komünist partilerini ve mensuplarını kendi çıkarları
doğrultusunda kullanmışlardır. Parti üyelerinin istihbarat toplamada kullanılmalarına iki
örnek gösterilebilir. TKP’nin ilk mensubu ve yöneticilerinden Süleyman Nuri, eşi ve kızı ile
yaşadığı Rusya’dan görev ile Sovyetler Birliği adına askeri istihbarat toplamak, yani ajanlık
yapmak üzere Türkiye’ye gelmiştir. İzmit’teki deniz üssü ve Türk donanmasında çalışan
Alman subayları hakkında bilgi toplamak niyetindeydi. Askeri bakımdan memnu mıntıka
olan İzmit’te faaliyette bulunmanın zorluğu sebebiyle başarılı olamamıştır. Bir buçuk sene
kendisine yükletilen vazifeyi başarmakla, 12 sene cezaevlerinde, yedi sene sürgünlerde ve bir
sene de Sovyetler Birliği’ne dönebilmek için uğraşmakla geçirmiştir. Bu görevinin açığa
çıkmaması için Süleyman Nuri’nin Bulgaristanlı komünist damadı Bilal Şen hatıralarının
neşredilmesine muhalif olmuştur. ’ (Erden Akbulut, Süleyman Nuri’nin Şahsi Dosyası, Mete
Tunçay’a Armağan, İstanbul 2007, s. 372-373; Ali Birinci, Bolşevik Süleyman’ın Serencâmına
Zeyl, Mete Tunçay’a Armağan, s. 405). TKP üyelerinden Aclan Sayılgan, hücre sekreteri Ömer
Lüfti Tuncay’ın kendisine partinin normal yeraltı faaliyetinin dışında çok gizli olarak bir
İstihbarat Teşkilatı kurduğunu, polisin sızmasını önlemek üzere partizan arkadaşların günü
gününe durumlarını el altından kontrol etmek mecburiyetinde olduklarını, partiye ve
komünistlere ait bütün söylentileri, olayları kendisine getirmelerini ve arkadaşları kontrol
etmeleri talimatını verdiğini belirtmiştir: İnkar Fırtınası, İstanbul 1962, s. 99. Tuncay’ın başka
bir zaman hükümet çevrelerine yakın aileler arasın da kız, kadın, hizmetçi kim bulunursa
metres tutulup, ondan evde neler konuşulduğunu öğrenmeleri talimatını vermiştir. (İnkar
Fırtınası, s. 101)
11 Hasan Ali Ediz (1904-1972), Sırbistan’da doğmuş, ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelmiştir.
1924’te Rusya’ya gitmiştir. Bir ara TKP yönetiminde görev almıştır. Dönüşte Milli Eğitim
Bakanlığı Devlet Kitapları biriminde çalışmıştır. Rusça ve Sırpçadan çok sayıda eser tercüme
etmiş, gazetelerde makaleleri çıkmıştır. Bir ara TKP yönetiminde görev almıştır.
12 1927 tutuklamaları sonucunda yargılanmış, cezasını çekerek 17 Nisan 1929’da tahliye
olduktan sonra yurt dışına çıkarak Moskova’da Komintern’deki görevine dönmüştür. 19301933 arasında Batı Avrupa’da görev yapmıştır. TKP yönetimindeki başarısızlığı hakkında
hazırlanan nota yansımıştır: Sadık, güvenilir ve dürüst bir komünist. Eğitimli bir Marksist
Yazar. Kötü teşkilatçı. İnsan seçimini iyi yapamıyor. Edebiliğe kayıyor. Halim (Hasan Ali
Ediz)i Fahri (Baytar Cevdet) ve Refik (Reşat Fuat Baraner) ile bağlantılı. Parti içinde büyük
saygınlığa sahip, ama yardımcıları ona pek saygılı değil. TKP’yi. ’den partiye dönüştürmeyi
başaramadı. Fraksiyon düşmanları şair Nazım, Tufan (Şaban Ağaoğlu Alyanak Fuat) vb. ona
kıyasla işe yaramaz. Onun grupçuluğuna karşı savaşmak gerek, ama o partinin en uygun
lideri. (Dr. Şefik Hüsnü Deymer Yaşam Öyküsü, Vazife yazıları, Haz. Erden Akbulut, İstanbul
2010, s. 48)
13 İnkilâp Yolu, Temmuz-Ağustos 1930 tarihinde ilk sayısı çıkan Türkiye Komünist Fırkası
Merkez Komitesi organı olarak çıkarılan dergidir. Derginin ilk sayısında bulunan yazılar,
Tunçay’ın Türkiye’de Sol Akımlar-II (1925-1936) isimli eserinin, s. 187-223 arasında verilmiştir.
14 TKP yöneticilerinden Eczacı Vasıf’ın halazadesi
15 Ahmet Fırıncı (Dede Ahmet), TKP Merkez Komitesi üyesi
10
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Alaettin-İzmir’dedir.16
Laz İsmail17
Semiha18
Mehmet Emin19
Memleketimizde meydana çıkan komünist tahrikât vakaları arkasından ekseriya bu
simalardan biri görünür.
Gençlik bu gibi eşhasın muhtelif sahalarda yaptıkları propaganda ve neşriyat
yüzünden mütemadiyen zehirlenmekte ve tedricen Rusya’ya gitmedikleri halde ayni
akideyi benimseyen genç muharrirler ve bazı mektep muallimlerinin de bu zümreye
iltihakı göze çarpmaktadır.
Bir kaç seneden beri Türkiye’nin muhtelif mıntıkalarında talebelerine komünist
propagandası yapmak ta olan muallimlerin isimleri bir harita üzerinde tespit ve
raptolunmuştur.20 Bu mikdarın çok az olduğu yeni alınan bazı malumat ile teeyyüt
etmekte ve muallimlerin daima vaki olan mevki tebeddülatı dolayısile propaganda
intişar sahasının da genişlemekte olduğu görülmektedir.21

1927’de Dr. Şefik Hüsnü, yeni TKP Merkez Komitesi’ni teşkil ettikten sonra Makinist Alaettin
ve Ahmet Fuat’ı İzmir’de görevlendirerek Vilayet Komitesi’ni kurdurmuştur. (Aclan
Sayılgan, Solun 94 Yılı, Ankara 1968, s. 188)
17 Laz İsmail (İsmail Bilen-Marat, S. Üstüngel), 18 Ekim 1902 yılında Rize’de doğmuştur. Mart
1922’de TKP ’ye gir miştir. Moskova’ya Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’ne
gönderilmiştir. 1925’te Türkiye’ye döndüğünde Çukurova’da görevlendirildi. Yargılandı,
hapis yattı. Yurt dışına çıkarak kapatılana kadar TKP’nin Komintern’deki temsilciliğini
yapmıştır. Komintern’in kapanışının ardından Moskova’da TKP’nin temsilcisi sıfatıyla
kalmış ve zaman zaman 1934 Genişletilmiş Büro toplantısında seçildiği Politbüro üyesi
sıfatını da kullanmıştır. TKP’nin Dış. Zeki Baştımar’dan sonra TKP Genel Sekreteri oldu,
1983’te öldü. bk. TKP MK Genel Sekreteri İsmail Bilen Kısa Biyografi, İstanbul 2004; Kanatlı
Gençlik Mara Kolarova Bilen, Çev. Cemal Kıral, İstanbul 2003.
18 Semiha Sıdıka Demir (1909-28. 2. 1979), TKP’nin ilk mensuplarından Hüsamettin Özdoğu’nun
(1902-1974) kız kardeşidir. Önce Kerim Sadi (A. Nevzat-A. Cerrahoğlu) ile evlenmiştir. Yeni
Adam’da Semiha Uzunhasan imzası ile makaleler neşretmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında
sıkıyönetim kararı ile İstanbul dışına çıkarılmışlar ve bir süre Konya’da yaşamışlardır. Daha
sonra romancı 1938’de komünistlikten mahkûm olan Kemal Tahir ile hapiste iken
evlenmiştir. Aslında Kemal Tahir hiçbir zaman TKP üyesi olmamıştır. Kemal Tahir’in 1950’de
hapisten çıkmasından sonra kalemiyle fazla para kazanamadığı yıllarda terzilik yaparak
geçimlerini sağlamıştır. Eşinin vefatından sonra adına vakıf kurmuştur.
19 Mehmet Emin Sekün, TKP yöneticilerinden, tornacı
20 İstanbul Mıntıkası Maarif Eminliği’nin MEB’na gönderdiği 4. 2. 1931 tarih ve 370 sayılı yazı
ile İstanbul Erkek Muallim Mektebi’nde Bakanlık Müfettişi tarafından yapılan komünistlik
tahkikatının sonucundan bilgi verilmiştir. Okul öğrencilerinden bazılarına muhtelif
mıntıkalardan postaya verilmiş zarflar içinde Komünist gazetesinin gön derildiği, buna
tedbir olarak bilhassa muallim mekteplerinde Tarih, Coğrafya, Vatani Malumat ve İçtimaiyat
derslerini veren öğretmenlerin milliyetçiliği yalnız kabul etmiş değil bunu kendisine şiar
ittihaz etmiş arkadaşlar arasından seçilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
21 Emniyet Genel Müdürlüğünün 1658 sayı ve 29. 12. 1932 tarihli İçişleri Bakanı Şükrü Kaya
imzasıyla MEB’na gön derilen yazıya Başmuallim Zeki Beye İstanbul’dan gönderilen imzasız
risale eklenmiştir. Risalenin 10X14 ebadında, ufak bir defter halinde, makine ile yazılmış ve
şapirografla teksir edilmiş, dokuz sahife olduğu belirtilmiştir. Kabında Komünizm Nedir? ve
Türkiye Komünist Fırkası Köylü Neşriyatı Bürosu Nu:1 cümlelerinin bulunduğu ifa de
16
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Birkaç gün evvel Ankara’da hususi ’Bizim Mektep’te Türkçe muallimi olan ve ayni
zamanda lisede muallimlik eden bir zatın Nazım Hikmet’in şiirlerini talebeye
ezberlettiği tespit olunmuştur.
Komünistliğini alenen mahkeme salonlarında itiraftan çekinmeyen ve Rusya’dan
aldığı ilhamla memleketimize dönerek bu sahada çalıştığını eserile tevsik eden bu
muharririn bütün yazıları bu gün adeta Namık Kemal ve Abdülhak Hamid’in bir
zaman hararetle okunan şiirleri gibi gençliğe zerk edilmektedir. Bu muharririn
kitaplarının mektep sıralarında elden ele dolaşarak gizli ve mukaddes bir kitap gibi
okunmakta olduğu görülmektedir.
İstanbul’da henüz pek genç mekteplilerin tramvay camlarındaki buğulardan istifade
ederek orak çekiç işaretlerini yapmağa çalıştıkları müşahede olunmuştur. Basit bir
müşahede olmakla beraber bu misal propagandanın nerelere kadar tesir etmekte
olduğuna delil gösterilebilir.
931 senesi zarfında Edirne Sanayi Mektebi talebesi karlı havada kıra çıkarak kar
kümelerile komünistlik resmi olan orak çekici temsil etmişler ve bunun yanında
resim çıkartmışlardır. Yapılan takibat neticesi İstanbul’a sevk edilen talebe
Alpullu’dan geçerken şeker fabrikası amelesi tarafından hararetle istikbal ve teşyi
olunmuştur.
***
İstanbul’da komünizm propagandasını idare eden Tas Ajansı muhabiri
Yablonski’dir. Bu zat matbuat sahasında elde ettiği elemanları vasıtasile
mütemadiyen ve çok mahirane komünizm propagandası yap maktadır. Adeta
gazetelerimizin bazı sütunlarının tedricen komünist propagandasına tahsis edildiği
hissolunuyor.
Yablonski’nin muhtelif gazetelerde maksadına hizmet eden zevat şu suretle tespit
edilmiştir:
Vakıt gazetesinde: Sadri Etem22 ve Fikret Adil23

22

edilmiştir. Aynı risalenin Topkapı postanesinden Denizli’nin Sarayköy kazası Karaköy
nahiyesi başmuallimi Galip Bey’e de gönderildiği anlaşılmıştır.
Sadri Etem Ertem (1903-13. 11. 1943), Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunudur.
Öğretmenlik, gazetecilik, VI. ve VII. Dönemlerde Kütahya milletvekili olarak parlamentoda
bulunmuştur. Sertellerin çıkardıkları Resimli Ay dergisinde yazması, Çıkrıklar Durunca adlı sol
muhtevalı, makine ile üretim yerine el dokumacılığını savunan romanından dolayı bir
dönem solcu olarak nitelendirilmiştir. Liberal, ekseriyeti sol düşünceye mensup çok sayı da
aydının çıktığı İleri ailesinden Suphi Nuri İleri, vefatı üzerine şunları yazmıştı: ’Bu kısa boylu
ve uzun kalemli meslektaşı da kaybettik. Sadri ile önce Son Telgraf gazetesinde, sonra da
Elazığ mahkemesinde ve Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi’nde arkadaşlık etmiştim. Sadri
çok okur, çok bilir ve çok yazardı. Fakat ne bir âlim, ne de bir mihrir idi. O sadece bir
gazeteci, hem de pek çok ve çok kolay yazan bir gazeteci idi. Hiçbir zaman gazete ve dergi
sahibi olmak istemedi. Başkalarının gazete ve dergilerinde yazarak hayatını kazanırdı. Pek
çok kitap da yazdı. Romanları pek fena değildi. Fikir itibariyle solcu idi. ’ (Yeni Adam, sayı
466, 2. 12. 1943, s. 3) Onunla ilgili Remzi Oğuz Arık’ın dikkat çekici başka bir yorumu
bulunuyor. İsmet Paşa’nın onu milletvekili yaparken ondan milli emniyet, dış politika adına
bazı faydalar sağlamayı düşündüğünü belirtmiştir: Remzi Oğuz Arık, Türkiye’de Komünizm
I-II-III-IV-V, Komünizme Karşı Mücadele, sayı 15, 16, 17, 18, 19, Mart, Nisan, Mayıs, 1951
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Haber gazetesinde: Nizamettin Nazif24
Akşam ‘ :Vala Nurettin25
Son Posta ‘ :Zekeriyya, Sabiha Hanım26
Cumhuriyet ‘ :Muharrem Feyzi27, Abidin Daver28
Yeni Gün ‘ : Abidin Daver
Matbuat âleminde: Nazım Hikmet29
Fikret Adil (İstanbul 1901-Zürih, 4. 6. 1973), Galatasaray Lisesi’nde okumuştur. 1920’den
itibaren Tanin, Cumhuriyet, Vakit ve Yeni İstanbul gazetesinde çalışmıştır. Tan gazetesi Atina
muhabirliğini yapmıştır. 1939’de S. E. S. dergisini çıkarmıştır. İngilizlerin de Türk
komünistleriyle ilgilendikleri, ’British Council’ aracılığı ile komünistlere para yardımı
yaptıkları bilinmektedir. Ressam Abidin Dino, şair Suphi Taşhan, İngilizlerden sağlanan
paralarla S. E. S. dergisini yayınlamışlardır. (Aclan Sayılgan, Türkiye Komünist Partisi, Yeni
Forum, sayı 132, 1 Mart 1985, s. 26). İlk olarak 1938’de 5 sayı çıktıktan sonra parasızlık
sebebiyle kapanan dergi 1939’da aylık olarak yeniden çıkmaya başlamıştır. Kısa süre önce
mali sebeplerle kapanan derginin yeniden ve üç bin tirajla çıkması yabancı desteği
doğruluyor. M. Şehmus Güzel, Abidin Dino kitabında uzunca bir bölüm ayırdığı S. E. S.
hakkında bu hususlara temas etmiyor.
24 Türk basınının dikkat çeken önemli bir ismi olan Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, çok
sayıda evliliklerinden birini gazeteci ve romancı, Suat Derviş ile yapmıştır. Daha sonra
TKP’nin yöneticilerinden Reşat Fuat Baraner ile evlilik yapan Suat Derviş, sol düşünceye
oldukça yakın durmuş, Tepedelenlioğlu onunla evli iken bu harekete yakın durduğu için
emniyetin dikkatini çekmiş olmalıdır. Müstakil gazete çıkarmış, köşe yazarlığı yapmış renkli
bir kalemdir. Siyasi çizgi olarak CHP’li olmuş ve 1967’de Bülent Ecevit’in partide egemen
olmasından sonra istifa etmiştir.
25 Vala Nurettin, gazeteci ve tefrika halinde kalan romanları vardır. Nazım Hikmet ile
Moskova’da bulunmuş, dönüşünde TKP ile ilişiğini kestiğini belirtmiş ise de sosyal çevresi
bu kesimden olanlardır.
26 Sabiha ve Zekeriya Sertel, karı koca gazeteciler 1946 yılına kadar Türk basınının önde gelen
isimleridir. Sabiha Hanım TKP mensubu eşi ise liberal olarak bilinmekle birlikte eşinden
dolayı TKP çevresiyle ilişkili olmuş, Türkiye dışına çıktıktan sonra Doğu Almanya,
Azerbaycan’da yaşamışlardır. İkisinde hatıraları neşredilmiştir. (Zekeriya Sertel,
Hatırladıklarım, İstanbul 1977, 320 s.) Eşinin Azerbaycan’da vefat etmesinden sonra güçlükle
Türkiye’ye dönebilen Zekeriya Sertel, Nazım Hikmet hakkındaki kitabından dolayı içerde ve
dışarda eleştirilmiştir. Amerika’ da bir süre eğitim gören Serteller’in, neşrettikleri Tan
gazetesi Sovyet çizgisine yakın olmuştur. Tan gazetesi, ’Cep Kitapları Serisi’ içinde sol,
Marksist çizgide küçük risaleler neşretmiştir. TKP Merkez Komitesi üyesi Reşat Fuat
Baraner’in, ’Ali Riza Çelik’ müstearı ile, Çin’in Kurtuluş Kavgası’ (İstanbul 1939), ’İspanya’da
İstiklal Savaşı (İstanbul 1939) isimli risaleleri bu seride çıkmıştır.
27 Muharrem Fevzi Togay, İdil Ural bölgesinden gelmiş, Cumhuriyet ve Tasvir gazetesinde ki
köşelerinde dış politika yazıları neşretmiştir. Dış Türklerin şemsiye teşkilatı Turan Neşri
Maarif Cemiyeti başkanlığını yaptığı, komünizmi iyi bildiği, yazılarıyla bu hareketin
durumunu açıklamaya gayret ettiği için bu listeye dâhil edilmesi dikkat çekicidir.
28 Abidin Daver (1886-1954), Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazmıştır. Denizcilik
sahasındaki yazılarından dolayı sivil amiral olarak nitelendirilmiş, Almanya’ya yakın olduğu
belirtilmiştir. Kızı Enver Paşa’nın oğlu Ali Enver ile evlenmiştir. 1939-1943 arasında
milletvekili olarak parlamentoda bulunmuştur. Bu listede isminin bulunması dikkat
çekicidir.
29 Nazım Hikmet, arkadaşı Vâlâ Nurettin’le birlikte Milli Mücadele’ye katılmak üzere
Ankara’ya gelmişlerdir. Bolu’da bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Batum üzerinden
Sovyetler Birliği’ne gitmişler, 1922’de Moskova’da üniversitede okumuşlardır. Nazım
23
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Yablonski bunlarla temas ederek onlara istediği mevzu dâhilinde yazı
yazdırabilmekte ve komünist propagandasına ait resim, gazete tercümeleri
neşrettirebilmektedir.
***
Son zamanlarda İstanbul’da intişara başlayan muhtelif mektep mecmualarının kısmı
azamının da tetkik neticesinde komünistlerin parmağile mevkii intişara vazedildiği
ve Darülfünun gençlerine atfen çıkan bir mecmuanın Darülfünun gençlerile hiç
alakasının olmadığı ve arkasında komünistlerin gizlendiği anlaşılmıştır.
Mektep mecmuası diye ortaya atılan bu sistem sayesinde mekteplerde teşekküller
vücuda getirilmesi ne ve bunun Anadolu’daki mekteplere de sirayet ettirilmesine
çalışılmakta ve bu vasıta ile gençlik arasında en mühim bir propaganda vasıtası
teminine uğraşılmaktadır.
Bu propagandalar için vesait ve paranın Ruslar tarafından temin edildiğine şüphe
yoktur. Yablonski’nin bu maksatla bazı muharrirleri de mahiye bir ücret mukabili
elde ettiği tahmin olunmaktadır.
Son günlerde İstanbul’da sahneye vazedilmiş olan Nazım Hikmet’in Kafatası piyesi
bir komünist propagandasından başka bir şey olmadığı halde oynanmağa başlamış
ve çok rağbet görmüş ve alkışlanmıştır. Darülbedayi sahnesinde milli piyeslerin
oynanmasına karşı gösterilen isteksizlikle komünist akidesine uygun olanlara karşı
gösterilen rağbet şayanı dikkat görülmekte ve bu sahneye kadar Rusların el uzatmış
olduğuna hükmedilmektedir.30

30

Türkiye’ye döndükten sonra parti üyesi olarak faaliyetine devam etmiştir. Tekrar gizlice
Rusya’ya gitmiş gıyabında on beş yıl kürek cezasına mahkûm edilmiştir. Af kanunu çıkınca
Türkiye’ye dönmüş, yargılanmıştır. Bir süre sonra muhalif tavrından dolayı TKP’den
atılmıştır. 1933’de Cumhuriyetin 10. yılı münasebetiyle çıkarılan afla bırakılmıştır. 9. 2. 1930
tarihinde İzmir valisi doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’na gön derdiği yazıda ‘Komünist şairi
Nazım Hikmet’in kitapları ve Valilerin vilayet kanunundaki murakabe salahiyatlarının’
azlığı hususunda görüşlerini açıklamıştır. Dönemin kanunlarının yetersizliği gibi sebepler
1938 yılına kadar kısa süreli mahkûmiyetler almış, iki defa partiden ihraç edilmiş, itiraz
dilekçesi kabul edilerek üçüncü defa alelacele kabul edilmiştir. TKP idarecilerinin Nazım
Hikmet’in Türkiye’de safdilliği yüzünden, teşkilatçısı bulunduğu iki ayrı teşkilatı farklı
zamanlarda dağıttığının bilinmediği sorulmuştur. (Erden Akbulut, Süleyman Nuri’nin Şahsi
Dosyası, Mete Tunçay’a Armağan, İstanbul 2007, s. 383. Donanmayı isyana teşvik yargılaması
üzerine 1938-1950 arasında hapiste kalmış, eserleri basılmamış, ders kitaplarına alınmamıştır.
TKP içinde ki grupların birbirlerini karşılıklı olarak suçlamaları, raporları Moskova’nın
kafasını karıştırmıştır. 1951 yılında Türkiye’den kaçtığı Romanya’ da yetkililere ilettiği
Sovyetlere gitmek talebi Moskova’ya ulaştığında, yönetim kadrolarında bir tereddüt
yaşanmıştır. Nihayetinde Sovyet Yazarlar Birliği’nin misafiri olarak davet edilmesi
kararlaştırılmıştır. Sovyetlerde ki ha yatı gizli servis tarafından izlenmiştir. hk. bk. Ömer
Özcan, Nazım Hikmet Hakkında İki Belge, Yeni Türk Edebiyatı, sayı 8, Ekim 2013, s. 137-148
Bir süre Rusya’da eğitim gören Ertuğrul Muhsin May, Devlet Tiyatroları, İstanbul Şehir
Tiyatroları gibi kurumlarda sahneye koyduğu eserlerin seçiminde, yetiştirdiği sanatkârları
yönlendirmede sol düşünceye hizmet etmiştir. Nazım Hikmet’in Kafatası (1932), Unutulan
Adam (1934) gibi eserlerini sahneye koymuştur. 1932’de komünizm suçundan Bursa
cezaevinde yatarken Unutulan Adam İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelenmiştir. Darülbedayi
mecmuasının 1936 tarihli nüshasında, ’Demek oluyor ki, bin kat güçlükle dikilen ve nice
idealistlerin kanlarıyla sulanan ‘Komünizm’ ağacı kendisinden beklenen güzel, faydalı
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Netice itibarile gençliğimiz mekteplerde, spor sahalarında ne neşriyat vadisinde Rus
propagandasının tesiratına maruz ve himaye edici tedbirlerden uzak bulunmaktadır.
Askerlik Çağına Gelmiş Gençler Üzerinde Sarf Olunan Mesai
Bundan gaye ordumuza komünizmi sirayet ettirmektir. 931 senesi zarfında elde
edilen bazı talimatlar Rusların artık ordumuzun üzerinde de çalışmağa karar
verdiğini ve bu hususta yürümesi icap eden yolu Türk Komünist Partisine telkine
başladığını göstermektedir.
Ordunun bu propagandaya karşı fazla müteyakkız olduğunu gören Komünistler
doğrudan doğruya orduya girmeğe çalışmayı tehlikeli addederek evvelâ orduya
intisabı yaklaşan gençleri hedef ittihaz etmişler ve bu yolda işe başlamışlardır. Fakat
bu husustaki mesaileri ağır inkişaf edebilmektedir. Çünkü komünistler akidelerini
anlayabilecek gençler ve sanatkârlar ancak fenni kıtaata dâhil olmakta diğer kıtaata
bunların müessir olmasına imkân kalmamaktadır. Genç komünistler için
memleketimize sokulan son zamanlardaki Rus propaganda neşriyatında vaziyeti
cazibeli göstererek Türk zabitine karşı neferin itimadını sarsacak misaller ve
makaleler mündemiçtir.
931 senesi sarfında İstanbul ve İzmir’de fenni kıtaatta komünizm müntesipleri takip
edilmiş ve bir zabitle iki makinist mahkûm olmuş, dört neferde İzmir’de müstahkem
mevki askeri mahkemesine verilmiştir. Ordudaki vaziyet halen mucibi endişe
olmaktan uzaktır.
Amele Arasındaki Mesai
Amele arasındaki komünist teşkilatı mütemadi takibat ve darbeler dolayısile daha
gizli bir safhaya bürünmüştür. Amele arasında bir taraftan hücre teşkilatı tevsi ve
takviye edilmekle beraber propagandacılar vasıtasile bilhassa amelenin komünizm
hakkındaki malumatını takviyeye çalışmaktadırlar.31
Bu maksatla Berlin’deki Rus propaganda şubesinin Türkiye’ye ait kısmını idare eden
Dr. Şefik Hüsnü ve eczacı Vasıf tarafından tertip ve tabedilen İnkilap Yolu
mecmuaları muhtelif mıntıkalardaki amele teşkilatına gönderilmekte ve Türk
ameleye okutturulup izah edilmesi talep olunmaktadır. Bu mecmuada ki makalelerin

31

yemişleri artık vermeye başlamıştır. Sovyet Rusya’da bu ağacı baltalamaya uğraşmak,
insanlıktan en son ideali çalmak olur.’ (Dr. Fethi Tevetoğlu, Türkiye’de Sosyalist ve Komünist
Faaliyetler (1910-1960), Ankara 1967, s. 493). TKP üyesi ressam Abidin Dino Eylül 1934’te
dekoratör eğitimi almak üzere gemi ile Odesa’ya oradan trenle Moskova’ya gitmiştir.
Leningrad’da film stüdyolarında çalışmıştır. Onun Rusya’da bulunduğu yıllar Stalin’in
aydınlara yönelik baskı ve tasfiyenin doruğa çıktığı dönemdir. Rusya’ya davet edilmesi,
döndükten sonra ki faaliyeti, Fransa’daki hayatı hep parti çizgisinde değerlen dirilmelidir.
Dino, sonraki yıllarda TKP içinde yaşanan olumsuzlukları görünce ilişkilerini sınırlamıştır.
(M. Şehmus Güzel, Abidin Dino, Birinci Kitap 1913-1942, İstanbul 2008, s. 178-213)
TKP’nin 1 Mayıs sebebiyle ‘İntihabat ve Bir Mayıs’ başlıklı bildiriyi dağıtması üzerine
Emniyet Genel Müdürlüğü 8. 4. 1931 tarih ve 3638 sayılı bir yazıyı ve bildirinin örneğini
MEB’na göndermiştir. Yazıda, muhteviyatı rejim ve hükümetin icraatını tenkit, halkın
intihabata iştirak etmemelerini ve komünistler lehine rey vermelerini tavsiyeden ibaret olan
bu bildirilerde amelenin kitle halinde nümayişler ve grevler yapmaları da talep edildiği ifade
edilmiştir.
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filhakika ameleler tarafından hatta el yazısı ile yazılarak intişar ettirildiği sabit
olmuştur.
Amele arasındaki taazzuvun takviyesi maksadile Rusya’ya muhtelif mıntıkalardan
genç ameleler kaçırılmakta ve bunlar muayyen bir tedrisat devresinden sonra amele
muhitine iade edilmektedir.
On beş gün kadar evvel Ankara’da Salahattin Refik Bey fabrikasından beş genç
amelenin Rus sefareti takviyesile ve harcırahları Ruslar tarafından verilerek gizlice
Karadeniz limanlarına sevk edildiği haber alınmıştır.
Bu tarzı hareketin Türkiye’deki tekmil amele muhitine teşmil edildiğini kabul etmek
doğru olur.
Türkiye’de amele miktarı az olmakla beraber şimendiferlerimizin, tayyare
hangarlarımızın ve mühim müessesatı sınaiyemizin bunların elinde bulunması ve
mütemadiyen harp aleyhinde propagandalarla zehirlenmeleri bir seferberlik halinde
endişeyi mucip hadisata meydan verebilmektedir.32
Memleketimiz Dâhilindeki Rus Müessesatının Komünizm Üzerindeki Faaliyeti
Memleketimizde komünizm teşkilat ve propagandasile meşgul olan Ruslar muhtelif
yerlerdeki Rus müessesatı içerisinde gizlenmiştir. Bu ajanlar; komünizmin tevsi ve
intişarına hadim ve ayni zamanda hükümeti halk nazarında naif düşürecek
mevzuları dikkatle takip ederek komünizm faaliyetini buna göre tevcihe hizmet
ederler.
Serbest Fırka meselesinde İzmir’deki komünistlerin nümayişlere karışması33 ve
benzin vererek otomobiller ile nakliyat yaparak yardım etmeleri buna bir misal
olarak gösterilebilir.
Alelumum neşriyatlarından da memleketimizden topladıkları mevzular üzerinde
hükümeti zaafa düşürecek ve komünizmin tevsiine müsait bir zemin hazırlayacak
şekilde çalıştıkları göze çarpmaktadır.

32

33

TKP’nin kitle ajitasyon faaliyetlerinde en fazla etkinliği 1Mayıs’ta yapmıştır. Dahiliye
Bakanlığı bu tarihte güvenlik tedbirlerine önem vermiş, ilgilileri uyarmıştır. Arşivimizde
bulunan Dâhiliye Vekâleti Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü’nün Maarif Vekâlet’ine
gönderdiği, Milli Savunma, Nafia, Adliye, Vekâletleri ile Genel Kurmay Başkanlığı’na
dağıtımı yapılan 6. 5. 1935 tarih ve 4175/7062 sayılı yazıda, 1 Mayıs 1935 günü yurdun hiç bir
tarafında komünistlik lehinde hiçbir tezahur, nümayiş ve hadise kaydedilmediği
belirtilmiştir.
7 Eylül 1930 tarihinde yeni kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın lideri Fethi Okyar
İzmir’de büyük bir miting yapmıştır. Miting partinin toplumda gücünün görülmesi
bakımından son derece önemli olmuş ve liderinin parti sini kapatmasıyla sonuçlanan süreç
kuvvetle muhtemele o gün başlamıştır. Parti toplantısını vesile eden, sabah saat dokuzdan
itibaren Liman Şirketi önünde toplanarak yevmiyelerinin tezyidini talep eden ve grev yapan,
taş kınlıklar gösteren yükleme ve boşaltma amelesi dağılmaları ihtarına uymadıklarından
jandarma ve asker tarafından dağıtılmışlardır. Gazetelerde nümayişler sırasında İzmir’deki
komünistlerin fırsattan istifade ettiklerini, Niyazi isminde ki bir komünistin Bahribaba
Parkı’nda üç yüz kişiyi etrafına toplayarak nutuk söylediği ve Yaşasın Komünistlik diye
bağırdığı ifade edilmiştir. (Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar-II (1925-1936), s. 85-86)
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Seyrisefainin amelesine maaş vermemesi dolayısile Yablonski’nin Moskova’ya
çektiği atideki telgraf zuhur eden fırsatlardan istifade için nasıl çalıştıklarını
göstermektedir.
TEL-GRAF: İstanbul 14. 3. 932
Devlet seyrisefain idaresi müstahdemini arasında iki aydan beri maaş verilmemesi
dolayısile hoşnutsuzluk hükümfermadır. Tatili eşgal tehdidile bazı talepnameler
takdim edilmiştir. İdare ameleye 11.00 Türk lirası borcuna mukabil yalnız 1700 lira
vermiştir. Fabrikada 300 amele çalışıyor. Ve bunların aylık vasati ücretleri 12 Türk
lirasıdır.
Bu telgrafı müteakip ayni mevzuu üzerinde İstanbul’da birçok şayialar çıkarılmış ve
gazetelere de bazı yazılar yazdırılmıştır.
Bunlardan başka Rus teşkilatının iltimas ve gayretile Rus propagandasına yarayan
birçok filimler de memleketimize sokulmakta ve sinemalara gönderilen alkışçılar
vasıtasile halkın nazarı dikkati celbedilerek filime rağbet temin edilmektedir.
929 senesinde Moskova Komünist Darülfünunda memleketimize gönderilmek üzere
tedrisata iştirak etmiş olan bir komünistin defterinden alınmış atideki satırlar da
Rusların memleketimizde nasıl çalışmak istediklerini göstermekte ve yukarıda
arzedilen müşahedeler bu nazariyatın tatbikine uğraşıldığını teyit eylemektedir.
Komünistin notlarından:
‘Terrörden yılmayıp kitle halinde ve ordu içinde çalışmak lazımdır. Halk Fırkası
kendisinden başka hiç bir fırkanın yaşamasını istemiyor. Fakat bizim meydanı Halk
Fırkasına bırakmamız doğru değildir. Bunların fırkalarına girmeğe çalışılmalı ve bu
fırkayı infisah ettirmeğe uğraşıp hem memleketi, hem emekçi kitleyi ve hem de halkı
bu idareden kurtarmalıdır.
Köylünün, amelenin, emekçi kitlenin hakkını arayacak ve Kemalist burjuvazisi ile
mücadele edecek yegâne teşekkül komünist fırkasıdır. Daima Kemalistleri
düşürmeğe, halkın teveccühünü kazanmağa çalışmalıyız.
Gerek halk fırkasının içinde, gerek cemiyetlerde, orduda çalışabilmek ve gençliğe
komünizmi benimsettirmek için münevver tabaka yani muallimler ve memurlar elde
edilmelidir.
Türkiye Komünist Fırkası teşkilatı yapmak için gizli olarak:
A- Halk fırkasının tesiri altındaki cemiyetlere girip bilfiil çalışmak,34
34

Bu raporun hazırlandığı sırada Halkevleri henüz kurulmamıştı. Sonraki yıllarda
komünistlerin Halkevleri hakkındaki düşünceleri ve bu kurumları etkisiz hale getirmek
arzularının istihbarı üzerine CHP Genel Sekreteri Recep Peker, MEB Dr. Reşit Galip’e
gönderdiği 29. 6. 1933 tarih ve 3/101 sayılı yazıda, ’Komünistlerin Halkevleri hakkındaki
telakkilerine dair aldığım resmi istihbarat üzerine Fırka ve Halkevi reislerine gizli olarak
yaptığım tamimin bir suretini malumat olarak bu tezkeremle birlikte takdim ediyorum’
demektedir. Genelge de resmi istihbarat olarak şunlar kaydedilmiştir: ’Memleketimizde
Halkevlerinin açılması ve bu evlerin ameleye ve köylüye kıymet vermesi komünist liderlerini
şaşırtmıştır. Bu sebepledir ki Halkevlerini Türkiye’de komünizmin inkişaf ve intişarına mani
bir milli yuva görülmekte ve bu yuvaların söndürülmesi çaresi aranmaktadır. Vaziyet;
komünistlik cereyanlarının Halkevlerine de sokulmak istendiğini göstermektedir.
Muallimlere ehemmiyet verilmesi bu noktadandır. Bu cereyanın Halkevlerine sokulması,
Halkevlerini içinden yıkmak ve semere veremeyecek bir hale getirmek içindir. Bunun için
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B- Kitle ile yakından temas ederek mevcudiyeti hissettirmek, taraftar kazanmak,
propaganda ile Komünist Fırkasını tanıttırmak
C- Halk Fırkası’nın halkçı olmadığını ispat etmek ve bunlarla fikir mücadelesi
yapmak
D- Doğacak ve ya doğmuş hareketlerin başına geçerek iktisadi mücadeleleri siyasi
mücadeleye çevirmek
H- Orduya girip teşkilat yapmak
V- Hali hazır idare sistemini değiştirmek için intihaplara faal surette halkın iştirakini
temin, meclise iştirak v.s.
Ordu içinde nasıl çalışılacak?
Her şeyden evvel askerliği gelen komünistler orduya iltihak ederek ordunun
içerisinde çalışmaları şart tır. Askerlikten kaçmak değil bilakis gönüllü girerek elde
silahı bulundurmak lâzımdır.
Orduyu teşkil eden fakir köylü ve amele sınıfını bir harp tehlikesine karşı müsellah
isyana teşvik, dâhili harp ihdas etmek ve boğazları emperyalist devletlere karşı
açtırmamak için propaganda yapmak.
Emperyalistlere karşı yegâne müdafaa silahının kızıl ordu olduğunu askerlere izah
etmek, Bolşevikliği sevdirmek ve boğazları, kapıları Bolşeviklere açmak propaganda
edilmelidir. ’
Tedrisat gören gençlere tedrisatın hitamını müteakip iki ay askeri talim gösterilmekte
ve icabında bir bölüğün sevki idaresine ait malumat verilmektedir.
Komünist Propaganda ve Teşkilatının Tevessülüne Mani Olmak İçin Düşünülen
Tedbirler
Maarif Vekâleti Celilesini Alakadar Eden Tedbirler
1-Mukabil Propagandaya Başlamak
Bunun için de komünistliğe müteallik mevzuları ve bu hususta şimdiye kadar
muhtelif memleketler ta rafından yapılan ilmi mücadele ve neşriyatı tetkik ve takip
edecek bir heyet lazım gelmektedir.
Bu heyet Maarif Vekâlet’inde lisana aşina müderris ve mevzu üzerinde malumat
sahibi zevattan teşekkül eder.
Memleketimizin muhtelif mıntıkalarında komünist faaliyetine müteallik gelen
haberler orada toplanır ve heyeti ilmiyenin tertip ve tensibine göre muhtelif sunufı
içtimaiyeye göre kitap, risaleler ve gazete neşriyatı yapılır. Vekâletler heyetin
arzularını isaf ederler.

yukarıda izah edildiği veçhile fabrikalara giriliyor gibi bu evlere de bu maksat için
hazırlanmış ve yetiştirilmiş komünistler vasıtasile girilmeğe çalışılacak ve Halkevi
mensupları arasında yekdiğerine zıt fikir cereyanları uyandırarak bunlar birbirine
düşürülmek suretile bu evler yıkılmak istenecektir. Bu evler de yapılacak telkinlerin mahiyeti
itibarile doğrudan doğruya komünizmi istihdaf etmeyecek bu günkü rejimi programına esas
tutan CHP programına nazaran daha ziyade sol yani sosyalizme ve geniş devletçiliğe doğru
zümreler yaratılmağa çalışılacak ve böylelikle Halkevlerinde zıt guruplar kurulmasına
çalışılacaktır.
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2-Gençliğin komünizm telkinatına kapılmaması için halk evleri şubeleri tarafından
milli duyguların ve cereyanın mütemadi bir surette telkinine ehemmiyet vermek ve
bilhassa Maarif Vekâleti tarafından bu mevzua ehemmiyet atfolunması. 35
3-Talebe cemiyetlerile neşriyatını tetkike tabi tutarak ıslah etmek
4-Komünizm mefkûresi yolunda çalıştığı hissolunan muallimler hakkında Maarif
Vekâlet’inin şedit hareketi 36
Dâhiliye Vekâleti Celilesini Alakadar Eden Tedbirler
1- Matbuat meselesi:
Matbuatın komünizm lehine neşriyatına katiyen müsaade etmemek, gazete ve
mecmualara bu gibi neşriyatın girmesine mani olacak tedabir ittihaz eylemek
2- Taşrada tahsil görerek memleketimizde komünizm lehine çalışmaları harice
çıkarmak ve badema bu maksatla ve hükümetin müsaadesi haricinde Rusya’ya
gideceklerin memlekete kabul edilmeyeceğini ilan etmek
3- Komünistliğin irtica kadar muzır telakki edilerek cezai mevzuatı buna nazaran
tadil etmek
4- Anadolu ajansının çok defalar Sovyet hükümetine ve dünya komünizm
cereyanlarına ait neşriyatının tahdidi
5- Film kontrolünü intizama sokmak ve bilhassa Rus propaganda filmlerile sahnede
komünizmi terennüm edecek mevzuların gösterilmesine mani olmak
6-Sovyet telsiz istasyonlarının bilhassa şark mıntıkasındaki propagandalarına mani
olmak üzere fenni tetkikat icrasile bu hususta mümkün olacak tedbirler ittihazı

35

36

Milli Eğitim Bakanlığı bu sebeple 10. 10. 1934 tarih ve 4545/76 sayılı gizli bir genelge
neşretmiştir. Talim ve Ter biye Kurulu Başkanlığı’ndan çıkarılan ve müsteşar Rıdvan Nafiz
Edgüer’in imzaladığı genelgede, ’Ayni zamanda orta ve yüksek tahsil gençliği arasında
komünizme ait münakaşaların adeta aleni ve umumi bir şekil aldığı, komünist tahrikçilerinin
(konsomol-gençlik) teşkilatı mensuplarının orta ve yüksek tahsil gençliği üzerinde zehirli
propagandalar yaptıkları öğrenilmiştir… Mektep haricinde yapılan komünist tahrikleri
karşısında muvaffakiyetle çalışan sivil polis teşkilatının resmi mekteplerde ve bilhassa leyli
olan müesseselerimizde ayni muvaffakiyetle çalışmasına fiilen imkân olmadığı gibi Türkiye
Cumhuriyeti mekteplerinin Cumhuriyetçi, milliyetçi ve inkilapçı fertler yetiştirici, ıslah ve
terbiye edici manevi varlığında polis kontrolunu icap ettirmeyecek temiz bir hava
bulundurması da en kati ve zaruri bir keyfiyettir. Bu tamimin bütün muallimlere aynen
tebliğini ve kendilerine imzalattırıldıktan sonra mahrem dosyada muhafazasını ve
alındığının bildirilmesini rica ederim’ denilmiştir.
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, MEB’na gönderdiği 23. 3. 1932 tarih ve 1300 sayılı yazıda, ’Son
senelerdeki komünistlik faaliyeti, son derece şayanı dikkat bir mahiyet almıştır. Bilhassa
askerlerimizi ve talebemizi zehirlemek için faaliyet göstermekte oldukları anlaşılmıştır.
Talebe arasında mektep dâhil ve haricinde komünistler tarafından propaganda yapılmaması
için mekteplerde sıkı takayyüdat ve tertibat aldırılması ve komünistlikle alakadar görülecek
talebe ve muallimlerle maarif mensupları hakkında inzibati ceza tertibile beraber haklarında
kanuni takibat dahi icrası ve komünistlikle alakadar olduğu hissedilen talebenin hususi
kayıtlara tabi tutulması, bilhassa sanatlar mektepleri talebesinin ve leyli mektepler
talebesinin hariç olan münasebet ve alakalarının murakabe altında bulundurulması vesair
lüzumlu görülecek tedbirlerin ittihazı ve komünistliği neşr ve tamim için yazılan makale,
hikâye, kitap, gazete, mecmua ve filmlerin mektep talebesine okutturulmaması ve
gösterilmemesi esbabının temini’ belirtilmiştir.
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Değerlendirme
Belgenin arkasına eklenen ‘1927-1931 yılları arasında memleketin muhtelif yerlerinde
komünist oldukları anlaşılan muallimler’ başlıklı çizelgede Ankara’dan Şevket
Süreyya’nın da adı bulunmaktadır. Aydemir, 1897 ’de Edirne’de doğmuş, Edirne
Muallim Mektebi öğrencisi iken gönüllü olarak I. Dünya Savaşı’na katılarak
yaralanmıştır. İttihat ve Terakki Partisi’nin desteğinde Türk Ocağı’nın geliştirdiği
Turancılık idealine ulaşmak gayesiyle doğu Anadolu’daki yedek subaylık ve
Azerbaycan’da öğretmenlik yapmış, Bakü’de yapılan Doğu Halkları Kurultayı’na
iştirak etmiştir. Moskova’da üniversite tahsili yapmış ve 1923’te inanmış bir
komünist olarak yurda dönmüş, TKP yöneticisi olarak yargılanıp ceza almıştır. 37
Hapisten çıktıktan sonra 1928’de Ankara Ticaret Mektebi Müdürlüğü’ne tayin olmuş,
1937-1947 yılları arasında İktisat Vekâleti Sanayi Tetkik Heyeti Başkanlığı yapmıştır.
1932-1934 yılları arasında bir grup arkadaşı ile inkılabın ideolojisini yapmak üzere
Kadro dergisini çıkarmıştır. Bir yıl önce devletin istihbarat biriminin
değerlendirmesinde komünist olarak zikredilen Aydemir’e devlet desteği ile neşriyat
imkânı sağlanması, başbakan İsmet İnönü’nün dergide makale yayınlamasının izahı
güçtür. Moskova’da birlikte okudukları Nazım Hikmet, ’Benerci Kendini Nasıl
Öldürdü?’ adlı eserinde hem Hint revizyonistlerine hem de Türk revizyonistlerinin
lideri Şevket Süreyya’ya çatmıştır: ’Yalnız şunu hatır latmak isterim ki, Benerci
emperyalizmle mücadeleyi Neo-Hitlerist Sosyal Faşist –Sinyor-Fon Şevket Süreyya Bey gibi
anlıyordu’.38
1959’da Suyu Arayan Adam adlı hatıralarını çıkarmıştır. Mete Tunçay ile yaptığı bir
konuşmada bu eserinin yazılış sebebini izah etmiştir: ’Biz Moskova’da bir halt
öğrenmedik. O parti ve mektepte ama bir şey öğrendik, özeleştiri. Bu kitap özde onun bir
uygulaması.’39 Yoldaşları bu eserin çıkmasından pek hoşlanmamış, akranı olmamakla
birlikte aynı fikri çizgiden gelen gazeteci Mehmed Kemal, eserin Demokrat Parti
döneminde çıkmasını günah çıkartma olarak kabul etmiş, 27 Mayıs’tan sonra çıkması
halinde başka bir fikrin ileri sürüleceğini belirtmiştir.40 Onunla Moskova’da beraber
olmuş parti arkadaşı Süleyman Nuri, 12 yılını hapiste geçirdiği 22 sene sonra ayrı
kaldığı Sovyetlere dönüşünde TKP Merkez Komitesi’ne yazdığı 18.4.1962 tarihli
mektupta şunları yazmıştır: ’Az çok tanıdıklarım arasında, Sovyetler Birliği’ne ve
şeflerine az çok hakaret yollu zehir saçan ‘SUYU ARAYAN ADAM’ adlı kitabını
yazan Şevket Süreyya Aydemir’.41
Eski mensubu olduğu TKP hakkında farklı analizleri bulunan Aclan Sayılgan’ın,
Aydemir ile görüşmelerinde muhakkak birçok soruları olmuştur. 1939-1951 yılları
arasında yapılan tevkifatlarda Ankara örgütü lideri Zeki Baştımar’ın dışarıda
kalmasında CHP iktidarına yakın olan Aydemir’in bulunduğu görüşündedir. Bu

Yargılanması ve sonrası ile ilgili bilgiler için bk. Suyu Arayan Adam, İstanbul 1971, s. 397-464
Aclan Sayılgan, Soldaki Çatlaklar, Ankara 1967, s. 213
39 Mete Tunçay’la Söyleşi, Mehmet Ö. Alkan, Tanıl Bora, Mural Koraltürk, Mete Tunçay
Armağanı, İstanbul 2007, s. 52
40 Mehmed Kemal, Şairler Dövüşür, İstanbul 1981, s. 22
41 Erden Akbulut, Süleyman Nuri’nin Şahsi Dosyası, Mete Tunçay’a Armağan, İstanbul 2007, s.
383
37
38
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durumun onun CHP kadrolarıyla bir pazarlık yaptığı ihtimalini hatırlattığını ileri
sürüyor.42
Şevket Süreyya’nın 1923 senesinde Moskova Şark Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden
aldığı Rusça diplomasını tercüme ettirilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki
Tedrisat Müdürlüğü 28. 6. 1930 tarih ve 3226 sayılı yazı ile Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı’na göndermiştir. Başkan tercümenin yapılmasını Rusya’dan gelen Zakir
Kadiri Ugan’dan rica etmiştir.43 Bu şunu göstermektedir, göreve kabul edilirken
kendisinden diploma ve ya dengi bir belge istenmemiş, yıllar sonra bu işlem
tamamlanmıştır.
MAH raporunda dikkati çeken başka bir hususa daha işaret etmek gerekiyor.
Rusya’da tahsil görerek memlekete dönenlerin listesinde Zeki Baştımar’ın (19051974) bulunmaması ilginçtir. Bu tarihte onun TKP’nin önde gelen isimlerinden biri
olmadığı düşünülmüş müdür? Bunu bilmiyoruz. TKP’nin lideri olarak 1951-1952
tutuklamalarında yargılanan, cezasını çektikten sonra 1961’de yurt dışına çıkan
1974’te Merkez Komitesi Birinci Sekreteri olarak ömrünü tamamlayan, 10 yıl hapis,
13 yıl siyasi sürgün olarak ülke dışında kalan Zeki Baştımar hakkında Aclan
Sayılgan’ın önemli bir tespiti vardır. Dr. Şefik Hüsnü ve Zeki Baştımar komünist
oldukları
tescil
olduktan
sonra
devletle
anlaşmış,
siyasi
faaliyette
bulunmayacaklarını taahhüt ederek biri serbest hekimlik, diğeri Başbakanlık
Kütüphane memurluğu yapmışlardır. Bu sonuç, onların korunduklarını akla
getiriyor. Baştımar, 1926’da TKP Trabzon il teşkilatının aracılığıyla gönderildiği
KTUV’da 1926-1929 arasında öğrenim görmüştür.44 Güvenlik birimlerinin bunu
bilmeleri gerekir. Sayılgan, Baştımar’ın TKP Ankara örgütü lideri olarak 1939-1951
yılları arasında tevkifat dışında kalmış olmasını arkasında CHP iktidarına yakın
Aydemir’in bulunmasına bağlıyor. Bu durumun Aydemir’in CHP kadrolarıyla bir
pazarlık ihtimalini akla getirdiğini düşünüyor.45 Rapora dâhil edilmemesini böyle
yorumlamak mümkün müdür?

Aclan Sayılgan, Türkiye Komünist Partisi, Yeni Forum, sayı 132, 1 Mart 1985, s. 25
Ömer Özcan, Şevket Süreyya Aydemir’in Mezuniyet Belgesi, Türk Yurdu, sayı 262, Haziran
2009, s. 99-100
44 Zeki Baştımar, Yaşam Öyküsü, Mektuplar, Yazılar, Der. Erden Akbulut, İstanbul 2009, s. 9
45 Sayılgan, Yeni Forum, s. 25
42
43
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100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI

SOVYET GÜVENLİK TEHDİDİ VE
ERKEN DÖNEM TÜRK SOĞUK SAVAŞI 1945-1957
KAAN KUTL U A TA Ç *

Giriş
Sovyetler Birliği lideri Kruşçev 28 Haziran 1957’deki Sovyet Komünist Partisi Merkez
Komitesi toplantısında selefi Stalin’i şöyle eleştirmişti: “Hatırlayın [Stalin dönemi
politikalar] ne tür üzücü sonuçlara yol açtı, Türkiye ve İran’la dostane ilişkilerimizi
bozdu. Bizim komşularımız. Türkiye’ye yönelik yanlış politikamızla Amerikan
emperyalizmine yardım ettik. Türkler Voroşilov’u kardeş gibi karşılarlardı, onun
adını bir meydana vermişlerdi. Fakat İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Türkiye’ye
dostluk antlaşmasını yırttığımızı söyleyen bir nota verdik. Neden? Çünkü sizler
[Türkler] Çanakkale Boğazı’nı vermiyorsunuz. Dinleyin, yalnızca bir sarhoş böyle bir
şey yazabilir. Her şeyin ötesinde hiç bir ülke Çanakkale Boğazı’nı gönüllü olarak
vermez... Kısa görüşlü politikalarımızla Türkiye ve İran’ı ABD, İngiltere ve Bağdat
Paktı’nın kucağına ittik.”1
Her zamanki gibi yine her şey önceden başlamıştı.
Rus Çarlığı 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu’nun
kaderini belirleyen güçlerden birisi olmuştu. Avrupa denge siyasetinin temellerinden
olan Osmanlı’nın bölünmesinin engellenmesine yönelik çabalar 1.Dünya Savaşı’na
değin devam etmişti. Rus Çarlığı bu anlamda Türkler için milli güvenliğin ve toprak
bütünlüğünün korunması açısından esaslı tehdit olmaya devam etmişti. Rus tehdidi
ve bu tehdidin bertaraf edilmesi yönünde diğer Avrupa güçleri nezdinde yürütülen
karmaşık siyasi ve diplomatik manevraların Osmanlı devlet adamlarına emsali
görülmemiş ölçüde öngörü, hareket tarzı ve yetenek kazandırdığında şüphe yok.
Osmanlıdan gelen bu tarihsel bilgi birikimi ve tecrübe İstanbul’un ardından önce
Ankara Hükümeti, ardından erken dönem Cumhuriyet kadrolarınca da belli bir
maharetle kullanılmaya devam etti. Avrupa dengesindeki derin çatlarda istifade
ederek yol alabilme becerisi Cumhuriyet diplomasisinin Osmanlı’dan devraldığı
miraslardan birisi oldu. Ancak dağılan imparatorluğun bakiyesini yönetmekle
sorumlu olan genç cumhuriyetin yöneticileri Osmanlı’dan çok farklı ve önemli bir
*
1

Dr., Mersin, Türkiye.
CC CPSU Plenum, Evening 28 June 1957” notları, 06/28/1957, Istoricheskii arkhiv 3-6 (1993)
and 1-2 (1994), çeviren Aldrich-Moodie Benjamin,
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=va2.document&identifier=
5034F03A-96B6-175C-997CF0E22D8D3F3E&sort=Collection&item=Soviet%20Foreign%20Policy
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dış politika deneyim daha kazanmıştı: “[Birinci Dünya Savaşı’nda] Müttefiklerini
serbest iradesiyle seçmemek Osmanlı İmparatorluğu’na çok pahalıya mal olmuştu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği açısından bir daha böyle bir duruma
düşülmemesi İmparatorluktan Cumhuriyet’e miras kalan önemli bir dış politika
ilkesi” oldu.2
Türk devlet adamlarının Ekim Devrimi sonrasında da Moskova’ya güvenme
konusunda oldukça ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemelerinin temel bir nedeni vardı:
Genç Türkiye üzerinde Çarlık Rusya’sının yayılmacı ihtiraslarının devam ettiği
yönünde güçlü emarelere sahiptiler.
Demoklesin Kılıcı 1: Sovyet Tehdidi
1917 itibariyle Çarlık Rusyası 1. Aleksander’ın Osmanlı egemenlik alanlarıyla ilgili
mirasına sadık bir biçimde tam da emin adımlarla ilerliyor gözükürken, Ekim
Devrimi, ironik bir şekilde, bu ilerleyişe ket vurmuş gibi göründü. Bolşevikler
emperyalistlerin Osmanlı’nın paylaşılmasıyla ilgili gizli anlaşmaları dünya
kamuoyuna ilan ettiklerinde bir an için Çarlık Rusya’sının kadim emellerinden
vazgeçmiş gibiydiler. Öncüsü oldukları dünya devriminin diğer ülkeler üzerindeki
hak iddiaları ve ona bağlı olarak yürütülen diplomasinin devrimde yeri yoktu.
Devrimin güçlü ismi Troçki Dış İlişkiler Halk Komiseri olarak devrimin diplomasiye
bakışını da ortaya koymuştu. Buna göre muzaffer ihtilalin tanınmak için kapitalist
dünyanın diplomatik tanımasına ihtiyacı yoktu. Troçki Dış İlişkiler Komiserliğindeki
çalışanların şaşkınlıkla dinlediği bir konuşmasında emperyalist hükümetlerle
yapılmış olan gizli anlaşmaların ifşa edileceğini, ihtilalle ilgili broşürlerin basılacağını
akabinde de “dükkânı kapatma” niyetinde olduğunu açıkladı.3
1930’ların Avrupa’sında İtalyan ve Alman yayılmacılığının etkisiyle savaş bulutları
ufukta belirlemeye başlamıştı. 1930’un ilk yarısında İtalya’nın Doğu Akdeniz’de
oluşturduğu tehlike Türkiye’nin güvenlik endişesini arttırmıştı. Mussolini’nin 19
Mart 1934’te İtalya’nın Asya ve Afrika’da tarihi emellerinin olduğunu açıklaması
Türkiye’nin İtalya ile münasebetlerini güvenlik merkezli bir noktaya çekmişti.
İtalya’nın 1936’da Ege Denizi’ndeki Oniki Ada’da askeri tahkime gitmesi Türkiye’de
bir İtalyan saldırısı endişesini arttırdı.4 Bu durum Türkiye’nin bölgesel güvenlik
arayışlarına girmesine ve İngiltere ile yakınlaşmasına neden oldu. 1937’ye
gelindiğinde Nazi Almanya’sı Avrupa’da bir tehdit olarak ortaya çıkmıştı 5 Almanya
1937’de barışçı bir şekilde Avusturya’yı ilhak etti. Münih anlaşmasıyla da
Çekoslovakya’yı parçaladı ve ülkenin tamamı Mart 1939’da işgal edildi. Avrupa’da
Alman-İtalyan eksenindeki güvenlik endişeleri İtalya’nın 7 Nisan 1939’da

Nur Bilge Criss, “Önsöz”, Melih Esenbel, Türkiye’nin Batı İle ittifaka Yönelişi (İstanbul, 2000), s.
13.
3 Gabriel Gorodetsky, “The Formulation of Soviet Foreign Policy: Ideology and Realpolitik”,
Gabriel Gorodetsky (ed.), Soviet Foreign Policy 1917-1991: A Retrospective (London&New York:
2013) içinde ss. 30-44.
4 Mehmet Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası, 9. Baskı, (Ankara, 1995), s. 111.
5 Brock Millman, “Turkish Foreign and Strategic Policy 1934-42.” Middle Eastern Studies, vol. 31,
no. 3, July, 1995, ss. 483-508.
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Arnavutluk’u işgale başlamasıyla en üst seviyeye çıkmıştı.6 Bu dönemde Fransaİngiltere ve Rusya arasında Nisan 1939’da Alman-İtalyan tehdidine karşı işbirliğine
yönelik görüşmeler başladı. Türkiye, Alman-İtalyan ekseninde gelişen güvenlik
sorununu İngiltere ile dayanışmada aradı. Türk diplomasisi, bir Avrupa savaşında
İngiltere-Fransa ve Rusya ile ilişkilerinin temelini 4 Mayıs 1939’da yurtdışı
temsilciliklerine gönderdiği bir tamimle belirlemişti. Buna göre Türkiye, yürütülen
görüşmelerde İngiliz ve Fransızlara yakın duran bir siyaset izliyordu. Türkiye
Sovyetlerle hal-i hazırdaki dostluğu da ileri bir safhaya taşımayı zorunlu görüyordu.7
Nisan ayı sonunda Türkiye’ye ziyarette bulunan Sovyet Dış İlişkiler heyetinin Türkİngiliz işbirliğine yönelik bir anlaşmaya olumlu bakmasının ardından, 12 Mayıs’ta
Türkiye ve İngiltere Akdeniz’de muhtemel bir savaş halinde birbirlerine yardım
edecekleri yönünde deklarasyon yayınladılar.8
Sovyetlerin 23 Ağustos’ta Almanya ile saldırmazlık anlaşması imzalaması Türkiye’yi
kuzey sınırında da hassas bir konuma sokmuştu. Türkiye, İngiltere-Fransa ile
müttefikler safında yer aldığı bir dönemde Sovyetlerin Almanya ile anlaşmaya
varması Ankara için tam bir şok etkisi yaratmıştı.9 Ankara, Alman-Sovyet anlaşması
sonrası Saraçoğlu’nun ifadesiyle, Sovyetlerin Türkiye’ye dost olup olmadığını
bilmiyordu.10 Temelde Türk-Sovyet ilişkisi Moskova-Kars Anlaşmalarının ardında
hüküm süren bir karşılıklı anlayış ve “detente” kapsamında devam etmişti. Bu
anlamıyla Ankara Hükümeti, devrim sonrası Moskova ile sağlıklı ilişkilerin
yürütülemsinde Batılı başkentlerden daha tecrübeliydi: ne de olsa devrim sonrası iki
başkent arasında ve sanması mimi bir ilişki yaşanmamış olsa da ilişkiler hiçbir
zaman sıcak çatışmaya veya soğuk barışa da dönüşmemişti. İki başkent kendi iç
düzenlerinin (toprak bütünlüğünün devamı ve siyasi istikararın korunması)yoğun
mesasinde, tarihin getirdiği uzun ve yıpratıcı savaşların sonucunda bir dinlenme
dönemideydi. Ama bu karşılıklı ihtiyatın elden bırakılmasını da mümkün
kılmıyordu. Özellikle Moskova, savaş kasırgasının Avrupa’da yoğunlaştığı süreçte
Türkiye’nin aleyhine revizyonist politika güden Almanya’yla ittifak arayışlarına
girmekten ve üçüncü ülkeler nezdinde Türkiye’ye dönük toprak ve siyasi nüfuz
taleplerini dile getirmekten de vazgeçmemişti.
Bu yönüyle Moskova’nın Türkiye politikası pragmatizm etrafında şekillenmiş agresif
ve pazarlıkçı bir yapıydı. Türkiye ise Doğu Akdeniz güvenliği kapsamında iki savaş
arasında statükocu geleneksel Avrupa güçleri Fransa ve İngiltere üzerinden güvenlik
arayışındaydı. Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı süresince izleyeceği denge siyasetinin
ana hattı dost-düşman kavramının muğlaklığı içerisinde şekillendi.

Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Çeviren Yavuz Alogan, (İstanbul,
2015), s. 195.
7 Zeki Kuneralp, İkinci Dünya Harbi’nde Türk Dış Siyaseti: Dışişleri Bakanlığı’nın Onbir Telgrafı,
(İstanbul, 1982), ss. 25-26.
8 Haluk Ülman, Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri: 1939-1947 (Ankara, 1961), s. 24.
9 Foreign Relations of the United States, 1940, volume 1, s.446. Bundan sonra (FRUS) olarak
anılacaktır. Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’nın Türkiye’ye muhtemel etkileriyle ilgili
talimatı doğrultusunda ABD Ankara Büyükelçisi Türk-Sovyet ilişkileri konusunda detaylı bir
analizi Beyaz Saray’a göndermişti. FRUS, 1940, vo.l1. ss. 444-451.
10 FRUS, 1940, vol.1, s. 444.
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2.Dünya Savaşı ve sonrasında oluşan devletler sisteminde Türkiye, kendisine bir yön
bulma çabası içerisindeyken iki tarihsel sürecin etkisindeydi. İlkin, Eylül-Ekim
1939’da Sovyetler Birliği ve Türkiye arasında gerçekleştirilen Moskova
görüşmeleriydi. Bu görüşmelerde Sovyet tarafı Türkiye’den Boğazların statüsünde
değişiklik yapılmasını ve kendilerine üs verilmesini talep etmişti. Sovyetlerin bu
talebi karşısında Türkiye, İngiliz-Fransız ekseninde dış politikada denge arayışına
girmiş ve bu ülkelerle ittifak kurmuştu. Sovyetler, Türkiye üzerindeki baskıları tüm
savaş boyunca devam ettirmiş ve Türkye’nin Batı eksininde bir güvenlik arayışı
temelinin oluşmasına sebep olmuştu. İkinci gelişme ise, Batı eksenindeki güvenlik
arayışının önce İngiliz ardından da ABD merkezine doğru kayışıydı. Batı merkezli
güvenlik arayışında İngiltere’nin genelde Ortadoğu özelde de Türkiye
politikalarında ABD’yi bölgeye dâhil etme çabası dikkat çekicidir. Bu ikinci süreç ise
1943 Kazablanka Konferansı’nda ABD-İngiltere görüşmelerinde İngiltere tarafından
net bir şekilde ortaya konmuştu.
Türkiye, Savaşın Almanya aleyhine geliştiği 1943 Stalingard Savaşı’ndan sonrasında
izlemiş olduğu tarafsızlık politikasından uzaklaşmaya başlamış ve müttefiklerle
daha yakın işbirliğine yönelmiştir. Fas’ın Kazablanka kentinde 14-24 Ocak 1943
tarihlerinde bir araya gelen ABD ve Birleşik Krallık liderleri, Sovyetler Birliği’nin
katılmadığı konferansta, Türkiye’nin savaşa dâhil edilmesi konusunu da gündeme
getirmişlerdi. ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerine göre, 18 Ocak’taki görüşmelerde
ABD Başkanı Roosevelt Türkiye ile ilgili askerî konulardaki gelişmelerin ABD’ye
bildirilmesi kaydı ile ilk söz sahibinin İngiltere olduğunu kabul etmiştir.11 Savaş
süresince Türkiye ile ilgili askerî konulardaki görüşmelerde ABD, tarihsel olarak
Orta doğu coğrafyasında “tabii” hakları olan İngiltere’nin bölge ile askerî
politikalarında bu ülkeye geniş bir serbestlik tanımıştı. Ancak, ilerleyen günlerde
Türkiye’nin durumunu ilgilendiren konulardaki Kazablanka Konferansı
mutabakatının ne olduğu hususunda ABD ve İngiliz yetkililer arasında anlaşmazlık
olduğu ortaya çıkmıştı. ABD’liler hiç bir şekilde siyasî ve ekonomik konularda
İngiltere’ye istedikleri gibi siyaset oluşturamayacaklarını ifade ederken, İngilizler ise
konferansta kendilerine “Türklere karşı kâğıtları istedikleri gibi kullanacaklarının”12
sözünün verildiğinde ısrar etmişlerdi. ABD, Türkiye’nin siyasî ve ekonomik durumu
ile ilgili olabilecek konularda böylesi bir serbestliği tanımayacağını çok net bir
şekilde İngiltere’ye iletmişti.
Ancak Türkiye bir Sovyet tehdit algılaması bakımından yalnız da değildi. ABD
Dışişleri Bakanı James F. Byrnes’ın Mayıs 1946’da Sovyet dış politikasının temelinin
ne olduğu sorusuna Fransız meslektaşı "yayılmacılık yoluyla güvenlik” şeklinde
cevap vermişti.13 2.Dünya Savaşı boyunca “aktif tarafsızlık” politikası izlemiş olan
Türkiye savaşın Avrupa ayağının sonucunun belli olmaya başladığı andan itibaren
kuzey komşusu SSCB’nin belirgin tehdidi ile karşı karşıya kalmıştı. Türkiye özellikle

FRUS, 1943,Vol.4, s. 634, 650, 659. Konferans’ta Türkiye’nin müttefikler safında savaşa girmesi
karşılığında Suriye ve Bulgaristan’dan toprak dahi verilmesi de gündeme gelmiştir.
12 “Başkan Türkiye ile kartların oynanması konusunda esas sorumluluğu Başbakana bıraktı”.
Bu konudaki anlaşmazlık Dışişleri Bakanı’nın İngiltere’nin Washington Büyükelçisine nota
yazmasına kadar varacaktır. , FRUS, 1943, Vol. 4, s. 1067.
13 Howard Jones, New Kind of War: America (Cary, NC,: Oxford University Press, 1997), s. 7.
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2.Dünya Savaşı yıllarında savaştan kaçınma manevraları ve Batı diplomasisinin
çatlaklarından faydalanabilme konularında istisnai bir yetenek kazandı. Ankara
yeteneği tüm Soğuk Savaş süresince bir siyasi manivela olarak kullanmayı
başarmıştır.
Moskova’nın iştahı 28 Kasım–1 Aralık 1943 arasında Tahran’da toplanan ABDİngiliz-Sovyet konferansında tekrardan kabarmış görünmektedir. Türkiye konusu,
ülkenin savaşa girip girmeyeceği şartlarının değerlendirilmesidir. Konferans
sırasında Churchill’in Türkiye’nin askerî yapısı ve eksikliklerin tamamlanması için
öngörülen askerî yardım konusundaki bilgiler ile ordunun yetersizliklerinden
bahsetmesi dikkat çekicidir.14 Sovyetlerin bu tür bilgeleri kendi imkânları ile
öğrenme yetenekleri bir yana, Stalin’in bu bilgileri ilk ağızdan edinmiş olması
muhtemeldir ki onun iştahını kabartmıştı.
Sovyetlerin güvenlik içinde yayılmacılık siyaseti Türkiye’yi hızla Atlantik ötesinin
etki sahasına sürüklemiştir. Bu sürükleniş Türkiye’yi askerî-güvenlik-ekonomik
alanlarında Batı ve Transatlantik ilişkilerinde neredeyse bir bağımlılık derecesinde
karmaşık bir ilişkiler manzumesinin kucağına itmiştir.15 Batıyla ilişkilerde toprak
bütünlüğü ve siyasi istikrar konuları Türk Soğuk Savaşı’nın birincil siyasi endişesini
teşkil etmiş ve 1945’den itibaren Türk siyasî tarihini şekillendirmiştir.16
Demoklesin Kılıcı 2: ABD’ye Bağımlılık
Sovyet tehdidine karşı Atlantik ötesinden sağlanan toprak bütünlüğünü güvence
altına alan süreç siyasi, askeri ve ekonomik eklemlenmelerle hız kazandı: Truman
Doktrini-Marshall Planı-Avrupa Konseyi-NATO. Ancak bu eklemlenmenin bedeli en
az Sovyet taleplerinin içeriği kadar olumsuz sonuçlar doğuracak bir ABD-Türkiye
ilişkisi geliştirdi. Özellikle ekonomik ve finansal bağımlılık Türk devlet adamlarının
en büyük paradoksunu oluşturdu. Stalin’in Mart 1953’te beklenmedik ölümü ve
Stalin ardılı kolektif Sovyet liderliğinin ilk anlarda iki ezeli ideolojik kutbun “barış
içinde bir arada yaşama”ya yönelik vurgusu Batı bloğunda samimi bir politika
değişikliği olarak değerlendirilmedi. Bu durum özellikle Beyaz Saray’da yeni
iktidara gelen Soğuk Savaş’ın sert savaşçıları olan Eisenhower ve ekibi üzerinde
neredeyse hiç etki yaratmadı.

14

15

16

Selim Deringil, Denge Oyunu İkinci Dünya Savasında Türkiye’nin Dış Politikası (İstanbul: Tarih
Vakfı Yayınları, 2003), ss. 217-218.
13 Şubat 1951’deki bir CIA değerlendirme şu şekildedir: “Türkiye Sovyet yayılmacılığına
direnme konusunda kararlıdır. Türkiye Batı ile sıkı bir şekilde bağlıdır çünkü Sovyet
baskısına karşı etkin bir direnişin tek umudunu bu bağlılık sunmaktadır. Mevcutta Türk dış
politikasının birincil amacı ABD yardımını garantilemek ve mümkün olması durumunda bir
saldırı anında Türkiye’nin savunmasına gelecek kesin bir ABD taahhüdüdür.” CIA, Office
of National Estimates, “NIE-9: Turkey’s Position in the East-West Struggle”, 13 February
1951.
Türkiye’nin toprak bütünlüğü kaygısı bir ölçüde haklı bir zemine dayanmış görünmektedir.
Ağustos 1941’de komşusu İran’ın batılı İngiltere ve kuzey komşusu Sovyetler tarafından
işgaline tanık olan bir ülke için, sınırlarının tümüne dayanmış bir savaşta güvenlik kaygısı
birincil öneme sahiptir. Nitekim Türk kamuoyu bu iki ülkenin benzer bir şekilde Türkiye’yi
de işgal edecekleri endişesini taşımaktadır.
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Türk Soğuk Savaş’ı ise 1953 itibariyle ekonomisini canlı tutacak kaynaklar açısından
neredeyse ABD’ye bağımlı hale gelmişti. Dönemin ruhu Türk devlet adamları için de
alternatif kaynak arayışlarına yönelmeyi imkânsız kılmıştı. Zaten Batı dışında da bir
kaynak bulma sorunu vardı. İşte tam da bu süreçte 1954 itibariyle Türkiye’yi finansal
olarak iflasa götürecek bir dış ticaret açığı/ödemeler dengesi/enflasyonist girdabın
çaresiz kurbanı oldu.17
Nisan 1954’de Menderes’in ABD ziyaretinde gündeme getirdiği ekonominin
darboğazdan çıkması için talep edilen 300 milyon dolarlık kredi meselesi erken
dönem Türk Soğuk Savaşı’nın Ankara’nın iki kutuplu dünya düzeninde en temel
sorunu olmuştur. ABD’nin vermeyi reddettiği bu krediyle ilgili yaşananlar erken
dönem Türk Soğuk Savaşı’nın en dramatik süreçlerine işaret etmektedir.18
Türkiye’nin dış politikasındaki tüm gelişmeler, Washington’la ortak güvenlik
şemsiyesinde birliktelik Moskova kaynaklı güvenlik tehdidi algılaması, bu minvalde
gelişmiştir. Türkiye’nin ekonomik çöküşü Washington için Doğu Akdeniz ve Orta
Doğu istikrarı için en büyük kaygılardan birisini teşkil etmiştir.
Nitekim ABD Ulusal Güvenlik Konseyi 1955 itibariyle o güne değin en sadık
müttefiki olarak gördüğü Türkiye’yi ulusal çıkarlarını tehdit edebilecek bir ülke
olarak değerlendirmeye başlamıştır. Türkiye ekonomisinin içerisinde bulunduğu
artarak devam eden ciddi durumun ABD’nin Türkiye’deki hedefleri için potansiyel
bir tehdit oluşturmaktadır. Yeni siyaset belgesinde ekonomik istikrarı olmayan bir
Türkiye’nin ABD’nin milli güvenliğine tehdit oluşturabileceği vurgusu Başkanlık
düzeyinde karara bağlanmıştır. NSC 5708/2 ile birlikte, Türkiye’nin bekası ile ilgili
kaygılar en az Türk hükümetinin olduğu kadar ABD’nin de milli çıkarlarını
ilgilendirmektedir. NCS’nin bu belgesiyle Türkiye Washington açısından “sadık
müttefiklikten ABD için milli güvenlik tehdidi oluşturmaya giden sürece girmiştir.19
Bu durum Türk-Amerikan ilişkilerinin temel göstergesidir ve Sovyetlerin güvenlik
tehdidindeki Demoklesin Kılıcına 1956 itibariyle artık Amerikan Demoklesin Kılcı da
eklenmiştir.
1956-1957 kış sezonuna girildiğinde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve
finansal sorunlar öylesine ağır bir boyuta ulaşmıştır ki, savaş sonrası Sovyet
taleplerini bile gölgede bırakacak bir açlık sorunu Ankara’nın gündemindedir artık:
Ülkede buğday stoku tükenmiştir. Nitekim İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyad
Mandalinci 14 Kasım 1956 akşamı canlı radyo konuşmasıyla Türk halkını rahatlatan
müjdeyi vermiştir “…memlekette muhtemel bir kıtlığı önlemek üzere Amerika
1950 sonrası devlet bütçesinde yaşanan açığın Kore Savaşı sonrasını takip eden yıllarda 19531954 arasında %38, 1954-1955 arasında %93,8 oranındaydı. Bu rakamlar özellikle aynı
dönemlere tekabül eden ihracat-ithalat rakamlarına bağlı dış ticaret açığı ve tedavüldeki
para hacmindeki artışlarla ele alındığında, Türk ekonomisinin üzerindeki enflasyonist baskı
daha iyi anlaşılmaktadır. Hükümetin büyük ölçekli yatırım programları ülkenin iç
kaynaklarında ciddi bir baskı yaratmış ve ihracatın önünde bir engeldi. Üretimin bu
yatırımlarla ilgili talebi karşılayamaması ödeme dengesinde aleyhte bir sonuç yarattı ve
nihayetinde fiyatlarda ciddi bir artış görüldü. United Nations, Economic Developments in the
Middle East 1957-1958, supplement to World Economic Survey 1958 (New York: 1959), s. 104.
18 FRUS, 1952-1954, vol.8, s.952-953; FRUS, 1955-1957, vol.24, s. 609.
19 FRUS, 1955-1957, vol.24, s.720-727 ve Dwight David Eisenhower Library, NSC Series, Policy
Paper Sub-series, Box 20, “NSC 5708/2, U.S. Policy Toward Turkey, June 29, 1957”.
17

908

SOVYET GÜVENLİK TEHDİDİ VE ERKEN DÖNEM TÜRK SOĞUK SAVAŞI 1945-1957

Hükümeti nezdindeki teşebbüsler… neticelenmiş olup, ilk merhalede ihtiyacımızdan
eksik kalan 500.000 ton buğday ve 10.000 ton mısırın mubayaa anlaşması
imzalanmıştır.” Washington Moskova’nın buğday kıtlığı gibi bir sorundan dolayı
Ankara’ya “sızma”sını önlemiştir.20
Sonuç
Sovyet İhtilali Çarlık Rusya’sının yayılmacı ihtiraslarını devam ettirmiştir. Bu
konuda Türk devlet adamlarının en küçük bir şüphesi bulunmamaktadır. Türkiye,
yayılmacı Sovyet politikalarını, Washington nezdinde kendi çıkarlarını en üst
seviyede korumak için bir manivela olarak kullanmıştır. Stalin sonrası dönemde eğer
bir yumuşamadan bahsedilse bile Türkiye Moskova’nın uvertürlerini de
Washington’dan daha fazla kaynak almanın bir aracı olarak kullanmaya çalışmıştır.
Ancak Ankara’nın tüm bu pragmatist yaklaşımları ve Washington’a olan aşırı
bağımlılık Türkiye’yi çok daha büyük sorunlarla mücadele etmeye götürmüştür.
Türk Soğuk Savaşı Ankara-Moskova hattından daha yoğun olmak üzere aslında
Ankara-Washington hattında cereyan etmiştir.

20

Ayın Tarihi, 14 Kasım 1956.
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Ekim Devrimi’nin zaferinden sonra Rusya’daki yeni yönetim bölgede nüfuzunu
genişletmek amacıyla sınır komşularıyla iyi geçinme politikası takip etti. Böylelikle
bütün gücünü dâhili karşıtlarına odaklayabilecek ve güçlenebilecekti. Sovyet
iktidarını pekiştirmek için eski burjuva devlet aygıtını kırıp parçalamak yerine yeni
Sovyet devlet aygıtını kurmak gerekiyordu (Stalin başkanlığında kurul, 1976, s. 265).
Rusya’daki Şubat ve Ekim Devrimleri İran’da büyük yankı uyandırmış ve yeni
ümitler doğurmuştu. Tebriz’de Teceddüd Gazetesi’nde yayınlanan “İran ve Özgür
Rusya” başlıklı yazıda bu devrimin özgür Rusya ve İran Halkı arasında iyi komşuluk
ilişkilerini sağlamlaştırmak için çok güzel bir fırsat yarattığı vurgulanmıştır.
Rusya’nın yeni ve özgür hükümetinin kendi halkının haklarını ve bağımsızlığını
korumakla beraber, diğer milletlerin de yasal haklarına saygı göstermeyi kendine
ilke edineceğine olan inanç belirtilmiştir (Azeri, 1995, s. 61).
Ancak, Çarlık Rusyası’nın diğer devletlere karşı yürüttüğü siyasi ve ekonomik
politikalarda farkını göstermeye çalışan Bolşevik Rejimi, İran’ın da içinde bulunduğu
birçok ülkeyle imzalanmış anlaşmaları feshettiğini ilan etti. Ekim Devrimi’nin
gerçekleşmesinden 40 gün sonra, 5 Aralık 1917 tarihinde Rusya Halk Komiserleri
Sovyeti Doğu Müslümanları’na Sesleniş’inde, ezilen halklara özgürlük verileceği ve
yeni dünya düzeni oluşacağı müjdesini verdi. Ayrıca Sovyetler, İran ve İran halkına
yönelik politikasında devrimci duruşunu göstermek için resmi olarak 1907
Antlaşması’nın taraflarınca iptal edildiğini ilan etti. Bu konu ile ilgili Sovyetler’in Dış
İşlerinden sorumlu Komiseri Lev Trotski İran’ın Petrograd’daki Büyük Elçiliği’ne
gönderdiği 14 Ocak 1918 tarihli resmi mektubunda 1907 İngiliz-Rus anlaşmasının
İran’ın bağımsızlığını ihlal ettiği için feshedildiğini ve aynı şekilde bundan önceki
tahakküm edici anlaşmaların da kaldırıldığını bildirmekteydi (Vliyaniye
Oktyabrskoy Revolyutsii na İran, ss. 1-2).
22 Kasım 1919 tarihinde V.İ. Lenin Doğu Halklarının 2. Umum Rusya Komünist
Teşkilatları’nın Kurultayı’nda, Kızıl Ordu’nun kazandığı zaferlerin bütün Doğu
Halkları için beşeri önem taşıdığının, güçsüz olmadıklarının ve milyonlarca ezilen
insanı uyandırmakla onların kurtuluşunun mümkün olduğunun Asya ve Sibirya
deneyimlerinde görüldüğünü ifade etmiştir (İran posle mirovoy voynı 1918-1920, s.
2).

*
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Ancak, Devrimin Batı’ya yayılarak dünya devrimine dönüşme umutları boşa çıkınca,
Bolşevik Yönetimi sömürge ve yarı sömürge Doğu ülkeleri halklarına doğru yön
değiştirdi. Rusya komünistleri o bölgelerdeki ulusal hareketlere yardım adı altında
bağımsızlık mücadelelerine sınıf mücadelesi karakteri kazandırabilecekleri
umuduyla yeni stratejiler geliştirdi.
Rusya’da bunlar yaşanırken İran’ın 1907 İngiliz-Rus Anlaşması sonucu nüfuz
bölgelerine ayrılması, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla ülke Rus, İngiliz, Türk ve
Alman Devletleri’nin birbirleriyle mücadele alanına dönüştü. Bu durum ve
Kafkasya’daki milli mücadelenin etkisi yabancılara karşı ulusal hareketin hızla
yükselmesine neden oldu. 1917 Şubat Devrimi’yle Çarlık Yönetimi’nin devrildiği
zaman Rus Ordusu’nun İran’da bulunması, ülkenin kuzey vilayetlerinde ve özellikle
Azerbaycan’da milli-demoratik hareketlerin güçlenmesine olanak sağladı.
Ekim Devrimi’nin etkisi altında gelişen Güney ve Kuzey Kafkasya’daki devrimci
hareketler komşu İran yönetimini telaşlandırmaktaydı. Özellikle 1918 yılının 28
Mayıs’ında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ismi
İran’ın itirazlarına neden olmuştu. Tahran Azerbaycan Cumhuriyreti’nin Tebriz’i
İran’dan koparmak üzere Osmanlı’ya alet olduğu şüphesini duyuyordu. Azerbaycan
Hükümeti İran’ın telaşını yatıştırmak üzere, dış işlerinde Kafkas Azerbaycanı
terimini benimsedi (Swıetochowski, 1988, ss. 177-178).
İran Yönetimi’nin bütün çabalarına rağmen, 20. yy başlarında Kafkasya’daki sıcak
siyasi gelişmeler, yoğun ideolojik mücadele, basın ve edebiyat alanındaki zenginlik
Hiyabani’yi de derinden etkilemişti (Rehimli, 2017, s.197) .
İran demokratik hareket tarihinde önemli yere sahip “Hiyabani Hareketi” önderi
Şeyh Muhammed Hiyabani, siyasi nedenlerden dolayı 1911-1917 yıllarında
Kafkasya’da muhacerette yaşamıştır. Buradaki ortam ve tanıştığı insanlar onun
düşüncelerinde önemli yer tutmuştur. Celil Memmedguluzade, Ali Bey
Hüseyinzade, Muhammet Hadi ve dönemin Azerbaycanlı diğer tanınmış yazar ve
siyasi şahsiyetlerinin eserleri Hiyabani’nin milli-demokratik yönde gelişmesine katkı
sağlamıştır (Rehimli, 2011, s. 124).
1917 yılının Ağustos ayında Azerbaycan Demokrat Partisi’nin (ADP) İran Demokrat
Partisi’nden bağımsızlığını ilan etmesi ve M. Hiyabani başkanlığında Merkez
Komitesi’nin seçilmesi faaliyetlerinin genişlemesine imkân yarattı. Bu parti halk
hareketinin öncü teşkilatı olarak yerel yönetime ve işgalci güçlere karşı mücadele
merkezine dönüştü. İran Yönetimi’nin 9 Ağustos 1909’da İngiltere ile imzaladığı
anlaşmayla İran, hem siyasi hem ekonomik yönden bağımlı hale geldi. İran’ın dış
güçlere yeniden bağımlı hale gelmesiyle geniş halk kitleleri ayağa kalktı. Ulusal
bağımsızlık hareketine önderlik eden ADP aktif mücadele yöntemini seçerek 7 Nisan
1920 yılında silahlı isyanla kısa sürede Tebriz’de yönetimi ele geçirdi ve “Azadistan”
isimli bir devlet kurarak bu adın resmen kabul edilmesini merkezi yönetimden talep
etti (Tağıyeva, Rehimli, Bayramzade, 2000, ss. 185-186).
1920’de 7 Nisan – 13 Eylül arasında 155 gün yaşamış Azerbaycan Milli Hükümeti’nin
faaliyet programında, şahlık yönetimini yıkarak halk yönetimini hâkim kılmak,
cumhuriyet kurmak, büyük toprak sahipleriyle çiftçiler arasındaki toprak meselesini
çözmek için ıslahat yapmak, işsizliği ortadan kaldırmak, üretim yerlerini geniş
faaliyete sokmak, eğitimsizliği ortadan kaldırmak, ana dilinde eğitim verip bu dilde
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basın-yayın organlarını geliştirmek ve diğer siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel
planların gerçekleştirilmesi vardı. Bu programa kızlar için okullar açılması da dâhil
edilmişti (Rehimli, 2011, ss. 133-134).
Ayrıca Hiyabani, eyalette Azerbaycan Türkçesi kullanma hakkı veren bir kararname
çıkardı ve Azerbaycan Türkçesi ile yayın yapan gazetecileri korudu. Azerbaycan’da
yaşayanların anadilini kullanma hakları desteklendi ama aynı zamanda, buradaki
Osmanlı varlığına ve onun Azerbaycan üzerindeki nüfuzuna karşı mücadele edildi.
Yani Hiyabani’nin talepleri hem Azerbaycanlı, hem de İranlı kimliğini bir arada
yansıtmaktaydı (Ünal, 2012, s. 16).
Ekim Devrimi sonrasında oluşan V.İ. Lenin’in sosyalizm planında sanayileşme,
kollektifleşme ve kültürel devrim en önemli yeri tutmaktaydı. Bu planın
gerçekleşmesinin getirdiği ağır sanayinin gelişmesi ve kolhozların (kolektif çiftçilik)
kurulmasının verdiği zararlar Rusya’da hala tartışılmaktadır. SSCB’nin
dağılmasından sonra açılan arşiv belgeleri bu tarihin yeniden yazılmasını
sağlamıştır. Bir karşılaştırma yapılırsa, Hiyabani başkanlığında Azerbaycan Milli
Hükümeti’nin
programındaki
toprak
ıslahatının
düzenlemeleri,
üretim
faaliyetlerinin artırılması, sınıf mücadelesi karakteri taşımadığı için ülkedeki her
kesimi kapsamaktaydı. Kültürel alanda yapılması öngörülen değişimler ise
sosyalizmin ateizme dayanan faaliyetlerinden köklü şekilde farklı idi. Tüm bu
anlatılanlar ışığında belirtmek gerekirse Hiyabani harekâtının Bolşevik yönetim
tarafından desteklenmemesi bu önemli farklılıklardan kaynaklanabilir.
Özellikle bu dönemde Bolşevik Yönetim’in İran’ın bölünmesine neden olan 1907 ve
1915 anlaşmalarını iptal ederek halk içinde rağbet kazanması Rusya resmi
beyanlarında yer alıyordu. Ancak bu beyanların tam aksine 1920’nin 18 Mayıs’ında
Enzeli’ye askeri donanma çıkarması Hiyabani’de Bolşeviklere olan inancı tamamen
yok etti. XI. Kızıl Ordu’nun 28 Nisan 1920’de Bakü’yü işgal etmesi, Gilan’daki Sovyet
desteğinin mahiyetini anlayan Ş. M. Hiyabani, 7 Ağustos’ta “Yug Rossi” (Rusya’nın
Güneyi) gazetesine verdiği röportajda Bolşevizmi “Çarlık Yönetimi’nin diğer yüzü”
olarak tanımlamıştır (Tağıyeva, Rehimli, Bayramzade, 2000, s. 187).
İran’ın devrimler tarihinde iki vilayet, Azerbaycan (Tebriz) ve Gilan (Reşt) her zaman
devrimci mücadelenin öncülük ettiği önemli olayların merkezi olmuştur. Bu her
şeyden önce coğrafi şartlardan kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere bu vilayetlerin
her ikisi de Kuzey Azerbaycan aracılığıyla Rusya ile sınır komşusudur. Bu sınırdaşlık
sadece ticari ilişkilerin değil, siyasi fikirlerin de İran’a geçmesi için geniş bir kapı rolü
oynamıştır. 1920 yılında Komintern’in Doğu Halkları’nın milli-bağımsızlık
mücadelesine yöneldiği bir zamanda İran’ın iki vilayetini sarsan devrim dalgası
Rusya’daki yeni yönetimin önem ve ilgi alanına dâhil olmuştur. 1920 yılının
Temmuz ayında düzenlenen Komünist Enternasyonali’nin II. Kongresi’nde Doğu
Politikası’nın esaslarının belirlendiği sırada, İran’ın Azerbaycan Vilayeti’nde
devrimci demokratlar üç aya yakın bir süredir yönetimde bulunmaktaydı. Lâkin
ilginç olan, bu tarihi olaylarla ilgili gerekli değerlendirmenin yapılmamasıydı. Bunun
nedenlerinden en önemlisi bu mücadelenin kendini Komintern’den, Sovyet Rusyası,
Sovyet Azerbaycanı ve hatta Tebriz’de faaliyet gösteren az sayılı komünist
teşkilatlarından ayrı tutmasıydı (Rüstemova Tohidi, 2011, ss. 103-104) .
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Ekim Devrimi’nin etkisi altında genişleyen milli bağımsızlık hareketlerinden biri de
Mirza Küçük Han önderliğinde olmuştur. Bir süre Tiflis ve Bakü’de kalan ve ilk
siyasi faaliyetlerine 1909’da yerel yönetime karşı başlayan Mirza Küçük Han,
sonradan yabancı güçlerin ülkede serbestçe faaliyet göstermelerine karşı mücadele
etmiştir. 1915’de Mirza Küçük Han yandaşları ile dağa çıkarak mücadelelerini
“Cengeliler” adıyla işgalci güçlere karşı devam ettirmişlerdir (Sarısaman, 1998, s. 19).
Çarlık Rusyası ordularına karşı savaşan Cengeliler, 1917 Ekim Devrimi’nden sonra
geri çekilen ihtilal karşıtı askerlerin silahlarını alarak Rusya’daki Bolşevik İhtilali’ni
kabul etmeyen Beyaz Ordu’nun Kızıl Ordu’ya karşı mücadelesinde az da olsa etkili
olmuş sayılır. Küçük Han kuvvetlerinde Rus İhtilali sonrasında hızla artış olmuştur.
Bu güçlenmede Rusya’daki siyasi gelişmeler sonucunda İran’daki dengelerin
değişmesinin de etkisi olmuştur. Diğer taraftan Rus kuvvetlerinin dönüş yolu
üzerinde bulunan Küçük Han, onların silahlı olarak geri dönmelerine izin
vermemekteydi. Küçük Han’ın Cengeli güçleriyle karşılaşmak istemeyen Rus subay
ve askerleri yollarını değiştirip Reşt’e girmeyerek Benderpehlevi’ye ve oradan da
Kafkasya’ya geçmekte idiler. Böylece daha da güçlenen Mirza Küçük Han,
Kafkaslar’la İran arasındaki geçiş yollarını kontrol altına aldı. İngilizlerin Reşt
üzerinden Ermenilere göndermek istedikleri silah ve cephanelere el koydu ve
Dönstervil kuvvetlerinin Kafkasya’ya geçmelerini engelledi (Sarısaman, 1998, s. 21).
Diğer taraftan, başında Haydar Han Emmioğlu’nun bulunduğu İran Komünist
Partisi ile liderliğini Mirza Küçük Han’ın üstlendiği mücadele bir süre ülkede
halktan ve politik kesimlerden destek almış gibi görünüyordu. Bu çok önemli bir
husustur, zira ideolojik açıdan zıt iki bakış açısı güçlerini birleştirmiş ve stratejik bir
demokrasi görüşüne vurgu yapmıştır. Ancak aralarında Marksist ve Müslüman
liderlerinin de bulunduğu Gilan halkının arzularına rağmen, hayaller hızla suya
düşmüştür. Çünkü iki grup politik ve ekonomik hedefler konusunda anlaşmakta,
ama kültürel kimlik meselelerde ayrışmaktaydı. Kadınların örtünmesi, İslam ahlakı
ve İslamî ilkeler ayrışmaya sebep olan meselelerdi, ama öte yandan toprak reformu
ve merkezî hükümete yönelik hoşnutsuzluk birleşmeye katkı sunan ana hususlardı.
Ancak Mirza Küçük Han’ın İslamî kültürel inançları İranlı Marksistlerle ve
Sovyetler’le mevcut güçleri birleştirme politikasına engel değildi. Ona göre ülkede
kimsenin hoş karşılamadığı işgalci güç Britanya’yı yenmek veya zayıflatmak daha
önemliydi. Küçük Han Sovyetler’le neden iş birliği kurduğunu şu şekilde izah
etmektedir,
“Rusya’da
Çar
Hükümeti’nin
devrilmesinden
ve
Sovyet
Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra İranlı devrimciler ağırlıklı olarak Rus
sosyalistlerinin dostane dayanışmalarına bel bağladılar. Hepimizin tek düşü (Çar
Rusya’sından sonra) en kötü düşmandan, yani Britanya’dan kurtulmaktı. Ben
Bolşeviklerle, onlar zaferlerini taçlandırmak için İran Azerbaycan’ına girmeden çok
önce temas kurmak istiyordum. Bu nedenle Bolşeviklerle temas kurmaları için
arkadaşlarımı gönderdim.” Ayrıca, 19 Mayıs 1920’de üst düzey Sovyet subayı
Abukof Sovyet savaş gemilerinin demirlediği ünlü liman kenti Enzeli halkına şunları
söyler, “Sovyet Ordusu’nun Enzeli’ye girmesinin sebeplerinden birisi de İranlı
devrimci Mirza Küçük Han’ın yaptığı davettir.” (Cevadzade, 2015).
Sovyet Dış Politikasının temelinin atıldığı bu dönemde “davet üzerine” yardıma
gitmek, oluşturulan işgal stratejisinin en önemli yöntemlerinden biri olarak Kuzey
Azerbaycan, İran, Afganistan ve birçok ülkede başarıyla uygulanmıştır.
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Enzeli Limanı’nın işgali sırasında Dış İşleri Komiseri L. Trotski durumu şöyle ifade
etmiştir: “Radyodan yayınlanan haberler üzerinden Enzeli’nin Küçük Han ve askerî
birlikleri tarafından fethedildiğini, bizim kentte kalmamızı isteyenin ve buna izin
verenin o olduğunu duyurmalısınız.” Bununla birlikte Sovyetler’in barışçıl bir tarzda
kentte varoluşunu güvence altına almak amacıyla Trotsky şu istekte bulundu, “İlk
olarak Sovyet bayrağı taşıyan Sovyet askerî birlikler hiçbir çatışma içine
girmemelidirler. İran’ın iç meselelerine müdahale etmediğimiz konusunda ısrarcı
olun. İkinci olarak Küçük Han’a tüm gönüllülerimiz, uzmanlarımız, paramızla
yardım etmeliyiz ve onun askerlerinin işgal ettiğimiz topraklara taşınmasına izin
vermeliyiz. Üçüncü olarak Küçük Han ileride savaşın seyri itibarıyla savaş
gemilerine ihtiyaç duyacaktır. Bu gemiler Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrağı’nı
çeksinler, Küçük Han’a yönelik destek, genel manada bu cumhuriyet aracılığıyla
sunulmalıdır.” Bu konumlanış Küçük Han’ın ve Cengelî Hareketi’nin Sovyetler’le
yürütülen işler dâhilinde elini rahatlattı. Sovyetler’den gelen yardımla birlikte Küçük
Han programını tüm kamuoyuna duyurma imkânı buldu. İlk kez bu duyuru
dâhilinde Devrimci Savaş Komitesi’nin kurulduğunu ilân etti. Ardından Britanya’nın
kovulacağını söyleyerek ilerleyip Tahran’ı aldıktan sonra toprakların köylüler
arasında dağıtılacağı vaadini aktardı. Sonrasında Tahran ele geçirilir geçilmez
ülkenin adını İran Sosyalist Cumhuriyeti olarak değiştireceklerini belirtti. İranlılar
Sovyet modelini takip etseler bile o dönemde saflarında tek bir komünist bile yoktu.
Cumhuriyet’in programı ile Kral’a ve Britanya’ya karşı süren silahlı mücadelenin ana
talebi “özel toprak mülkiyeti ve İslam’a destek sunmak, tüm insanlığa katkı yapmak
ve yabancı güçlerin İran’a dayattığı tüm anlaşmaları yırtıp atmaktı.” Bu minvalde
kırk kilometre karelik Gilan’da Gilan Demokratik Cumhuriyeti ilân edildi
(Cevadzade, 2015).
Temmuz 1921’de Sovyetler askerlerini İran’dan çıkartmaya karar verdi ve tüm
askerlerin çıkartılması aynı yılın Aralık ayına dek sürdü. Birçok araştırmacıların
fikrine göre gerçek, Gilan Cumhuriyeti’nin, başka bir Sovyet cumhuriyeti olmayı
reddettiği için yenilmiş olduğuydu. Sovyetler’in İran’dan çekildiği dönemde Küçük
Han’ın İranlı komünistlere yönelik güvensizliği de arttı. Bu iki gelişme Gilan
Cumhuriyeti’nin çöküş sürecinin ilk aşamalarının ardındaki temel nedendir.
Persits’in tespitine göre, Küçük Han birçok sebepten ötürü “komünistlerin liderliği
ele geçirmesinden” korkmaktaydı. Sonuçta süreç içerisinde en önemli liderlerden biri
hâline gelmiş olan Haydar Han Emmioğlu’dan kurtulmaya karar verdi. Bunun
üzerine Küçük Han’ın askerleri Komünist Parti merkezine saldırıp Emmioğlu’yu
tutukladı. Marksistlerin vereceği tepkiden korkan Küçük Han ve Cengelî Hareketi
onlar hamle yapmadan önce bu gücü yok etmeye karar verdi ve Sovyetler’le
uzlaşmayan politikalarına karşın Haydar Han, Küçük Han’ın askerlerince katledildi.
Çatışmalar 23 Ekim 1921’e dek devam etti. Küçük Han küçük bir destekçi grubu ile
orduya karşı artık direnemeyeceğini anladı. Hükümet güçlerinden kaçan Küçük Han
Gilan dağlarında donarak öldü. Cesedi bulundu ve başı kesilerek, Gilan
Cumhuriyeti’nin sona erdiğinin bir ispatı olarak Tahran’a getirildi. Her iki gruptaki
önemli liderlerin ölümü koalisyonun dağılmasına ve İran’daki ilk sosyalistMüslüman hareketin aniden bitmesine neden oldu.
İran konusunda uzman iki Sovyet tarihçisi M. Pavloviç ve Teria S. Iranski’ye göre, 26
Şubat 1921’de Sovyetler, İran Hükümeti ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma
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Sovyetler’in İran’dan çekilmesini öngörmekteydi. Sovyetler’in pratikte İranlılara
yardım etmek için mi yoksa Cengelî Hareketi ile İran Komünist Partisi’nin bir halk
cumhuriyeti kurmasına yardım etmek için mi bu ülkede olduğu konusunda ihtilaf
söz konusudur. Pavloviç ve Iranski Sovyetler’in niyetinin hem İran’ı işgal hem de
terk etmekle ilgili olduğunu net bir dille ifade etmektedir. 1921 Anlaşması’na göre,
Sovyetler askerlerini, Britanya’nın İran’a yönelik müdahalelerinden vazgeçip
ülkeden çekilmesi kaydıyla geri çekecekti (Cevadzade, 2015).
Sonuç olarak XX. yüzyılın başında İran’da yerli yönetime, işgalci İngiltere’ye ve
Çarlık Rusyası’na karşı yapılan mücadele Ekim Devrimi’nin etkisiyle genişlemeye
başlamıştır. Lâkin bu mücadele Rusya’da olduğu gibi sınıf karakteri taşımamıştır.
Sovyetler’in görevli olarak İran’a gönderdiği Bolşevik Partisi liderleri, devrimi ihraç
etmeye çalışsalar da İran’daki siyasi, ekonomik ve sosyal durum bunun için müsait
değildi. Bayrağında orak-çekiç olan işçi ve çiftçi yönetimi kurmak için altyapının
uygun olmadığı bir durumda bu devrimin ihraç edilmesi, ancak askeri güçle
mümkün olabilirdi. Bu yol M. Küçük Han hareketinde Enzeli’ye Donanma
çıkarmakla, İran Komünist Partisi kurmakla denenmiş olsa da başarıya
ulaşılamamıştır. Bu başarısızlığın nedenlerinden en önemlisi emperyalist devletlerin
yeri geldiğinde yerel yönetimle ve aralarında anlaşarak kendi çıkarları için halkların
milli mücadelesini kurban vermesidir. İkinci neden bu mücadelenin onların
öngördükleri şekilde devam ettirilmemesinin cezalandırılmasıdır. Üçüncü nedense
bu mücadelenin gerçek amacından saptırılarak, özgürlüğe değil, yeni bağımlılığa
götürüldüğünün anlaşılmış olmasıdır.
Yapılan bağımsızlık hareketleri, zaferle sonuçlanmasa bile, halkın mücadele
tarihinde bir iz bırakmadan geçmemiştir. Azerbaycan’daki 1945-1946 Azerbaycan
Demokratik Cumhuriyeti’nin faaliyet programında, M. Hiyabani Hükümeti’nin
programından alıntılara yer verilmiştir. Küçük Han Hareketi ise İran’ın işgalci
güçlere karşı mücadelesinin ve dış güçlere güvenilmemesi gerektiğinin örneği
olmuştur. Yararlı olan örnekler ve yanlışlardan sonuç çıkarmak ulusların gelecek
yolunu aydınlatmak içindir.
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SOVYET İHTİLALİ’NİN KURBANI: BURYATLAR
AN KH BA YAR DANUU *

Buryatların Tarihi
Buryat adı hakkında araştırmacılar tarafından çeşitli kanaatler mevcuttur. Bu konuda
ilk olarak Buryatlı âlim Bazar Baradın, buryat adı, bargut adından türetilmiş
olabiliceğini öne sürmüştür1. Ama daha sonra Rusya etkisi doğrultusunda bazı
araştırmacılar onun “brat” yani kardeş anlamına gelen rusça sözcükten türetildiğini
iddia etmiştir2. Daha sonra Buryatlı araştırmacı G.D. Sanceev, buryad adının Moğolca
bir kelime olduğunun altını çizmekle beraber Buryatlar arasında kendi menşeine dair
yaygın bir şekilde söylenen “burişa oşohon buryaduud” yani “göçerek giden buryatlar”
deyimine dayanarak göç etmiş, iltica etmiş ve kaçmış anlamına gelen “buriiya-d”,
“buriya-d” kelimesinden türetildiğini söylemiştir3. Son dönemde araştırmacıların
kanaati Buryat adının totem inancı ile bağlantılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğine
dair odaklanmış durumundadır. Ts.B.Tsıdındambaev’e göre, Moğol kökenli Çinos
yani Kurt kabilesi, Göktürk döneminde kendi adlarını Türkçeye “Börüt”, “Boryat”
şeklinde çevirmenin sonucudur4. Ama son zamanlarda Burayatların ağaç inancı ile
ilişkili olarak Buryat adının “Buraa” yani söğüt, ağaç manasına geldiğine dair çoğu
araştırmacılar hemfikirdir5.
Buryatların eski çağdan beri Orman halkın içinde yer aldığı düşünülmenin yani sıra
XIII. yüzyılda Kuzey Moğolistan’da yaşadığı kaynaklarca belirtilmektedir6. XIV.
yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Buryatlar, Oyrat Birliği
içinde yer almıştır. XVII. yüzyıldan beri Moğolların çekirdek gücü olan Halhalar’a tabi
olmuştur. Yani bu dönemde Buryatlar Baykal gölü ve Angar’a kadar uzanan
coğrafyada yaşamaktaydı. Ama XVII. yüzyıldan itibaren bu bölge Rus akımına maruz

Dr. Öğr. Üyesi, Moğolistan Millî Üniversitesi.
Baradin, B.B, Buryatı-Mongolı. Buryatovedenie. No.3-4, 1927, ss. 39-52.
2 Bambaev, B.B. K Voprosu o Proishocdenie Buryat-Mongoliskogo Naroda. Buryatovedenie. No.11,
1927, ss. 9-10; Tokarev, S.A. O Proishocdenii Buryatskogo Naroda. Sovetskaya Etnografiya. No. 2,
1954, ss. 46.
3 Sanceev, G.D. Nekotorıe Voprosı Etnonimiki i Drevnei İstorii Mongoliskih Narodov. Etnicheskie
i İstoriko-Kulturnıe Svyazi Mongoliskih Narodov. Ulan-Ude: 1983.
4 Tsıdındambaev, Ts.B. Buryatskie İstoricheskie Hroniki I Rodoslovnıe. Ulan-Ude: 1972.
5 Zoriktuev, B.R. O Proishocdenii i Semantike Etnonima Buryat. Mongolo-Buryatskie Etnonimı.
Ulan-ude: 1996; Turbat, Ts. “Buryad” geh Ugsaatnı Neriin tuhai. Altargana, Cilt 4, Ulaanbaatar:
2000, s. 86. Oyuntungalag, A. Mongol Ulsın Buryaduud. Ulaanbaatar: 2004, ss. 33-34.
6 Mongolın Nuuts Tovchoo. Hörvüülsen Ts.Damdinsüren. Ulaanbaatar: 1990, 239. Madde, s. 208.
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kalmıştır. Daha sonra 1727 yılında Mançu ve Çarlık Rusya arasında imzalanan Buur
anlaşması uyarınca Buryatlar artık Çarlık Rusya sınırı içinde sayılmaya başlamıştır.
Artık XIX. yüzyılın sonunda Çarlık Rusya’sında Baykal gölü’nün güney doğu
kısmında 325542 nufüslü Hori Buryat, Onun nehri doğu sahili boyunca 7312 nufüslü
Aga Buryatlar, Ulan-Ude şehri cişvarında 4308 nufüslü Barguçin Buryatlar, Selenge
Nehri’nin Rusya tarafında 21302 nufüslü Selenge Buryatlar, İrkutsk vilayetinde 40 bin
nufüslü İdin, Alayr ve Balagan Buryatları, Angar Nehri havzasında 20 bin nufüslü
Kudin, Yukarı Lena Buryatlar, Baykal gölünün batı sahilinde 6000 nufüslü Olihon
Buryatları ve Soyon ve Zakamen bölgesinde 12 bin nufüslü Tunken Buryatları olamk
üzere 8 koldan oluşmaktaydı7.
Buryatlar, XX. yüzyılın başından beri Çarlık Rusya’sı tarafından uygulanan
asimilasyon politikasına maruz kalmıştır. 23 Nisan 1901 tarihli Rusya Anayasası
uyarınca Buryatların kabile ve boy teşkilatı tamamen kaldırılmış ve yerine Rusya idari
taksimat düzeni gelmiştir. Rusya’nın doğu kısmını Ruslaştırma politikası çerçevesinde
binlerce Rus asıllı vatandaşları Buryatlar bölgesinde de yerleştirmeye çalışılmıştır.
Bunun yanı sıra 150 bin civarında nufüsü olan Buryatlar’dan 20 bini aşkın genciş
seferberliğe çağrmış ve I. Dünya Savaşı’nın en sıcak cephelerine göndermiştir8. Ama
cepheye gönderilen savaşcıların çoğu kısmı Rus komutanların itimadını kazanmakla
beraber ordu içinde en kritik görev yapan birliklerde yer almıştır. Yani, azınlık
kısmından Don Kozakları kadar Çarlığa sadik bir imaji bu zamanda oluşmuştur9.
Dolayısıyla, 1917 Ekim Devrimine karşı en çok tepki veren kısım Buryatlar idi. Çünkü
Buryatlar ile karışık halinde yaşayan Rusların çoğu iktisadi gücünün zayıflığından
dolayı Ekim devrimini desteklemiş ve göçebe ve toprak sahibi olan Buryatları düşman
gözüyle bakmaktaydı. Bu nedenle, taarruza geçen taraf Ruslar olmuştur. 1918-1920
yılları arasında Sibirya ve Soyon bölgesini gezen Ossendovski’nin hatıra kitabında
Buryatların komşu bölgesi olan Orta Yenisey nehri boyunca bolşeviklerce öldürülen
yüzlerce taze cesedi gördüğünü ifade etmekle beraber Buryat ve Tuvaların da
onlardan nefret ettiklerine dair birçok örnek vermektedir10. Moğolistan’a iltica eden
Buryatlar’dan 1922 yılın sonbaharında Moğolistan hükümetine yazdığı toplu
dilekçede: “biz Buryatlar, komünist partisi ile yönetilen Sovyetler birliği’ni sevmememizin
ana nedeni ise Rusya’da devrimin vukubukduğu yıllarda bizimle komşu veya aile olan Rus
çiftçiler kendilerini Kızıl ordusu mensubu olarak tanıtmakla birlikte Buryatlar’a ait olan
topraklara el koyma, cinayet işleme, gasp etme gibi davranışta bulunmuştu. Bu fitneden dolayı
biz Buryatlar ki komünist partisi mensuplarının bir haydut ve fitneci olduğuna kanaat
getirmiştik”11 denmesi de yukarıdaki kanaati güçlendirme niteliğindedir.
Böylece, Ekim Devrimi devamında gelişen Rusya iç savaşı boyunca Buryatlar, daha
çok komünistler tarafından can ve mal kayıbına uğratılmanın yani sıra gençler de zorla
askere alınma gibi büyük bir sıkıntı içindeyken 1921 yılında Moğolistan’da Halk
Devrimin vukubulması ile Moğolistan’a göçmeyi tercih etmiştir. Çünkü Moğolistan

Oyuntungalag, A. Mongol Ulsın Buryaduud. Ulaanbaatar: 2004, ss. 25-31.
Oyuntungalag, A. Mongol Ulsın Buryaduud. Ulaanbaatar: 2004, s. 36.
9 Geleta, İosif. Örgöö deh Tsust Hyadlaga. Ulaanbaatar. 1992, s. 38.
10 Ossendovski, Antoni Ferdinand. Hün, Araatan, Burhad. Ulaanbaatar: 1995, ss. 45-62.
11 İtaat edecek tüm Buryatların Temsilcilik Meclisi Dilekçesi. Moğolistan Milli Arşivi, F-37, D,1, Hn.
34, ss. 14-17.
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Halk Devrimi ise kısa bir süre içinde yani 7 aylık bir gelişmenin ardıundan tamamen
emniyet sağlanması da Buryatlar’a ilham kaynağı olmuştur. İlk olarak Baykal gölünün
güneyinde ikamet etmekte olan Buryatlar, Moğolistan’a göç etmeye başlamıştır. Kısa
bir müddet içinde 1000’i aşkın aileden oluşan 5000 kişi Moğolistan’ın kuzeyinde
bulunan Seçen Han İli sınırına iltica etmenin12 ardından göç daha da çoğalmıştır.
Moğolistan’a iltica eden Buryatlar, prosedür gereği ilk olarak “Moğolistan’a itaat
müracaati” yazmaktaydı. Bu müracaatların genel içeriği ise, “Buryatların Moğol
kökenli olduğu, daha önceden Moğolistan’a seyahat sırasında ana vatanları olan
Moğol toprağına olan özlemin arttığı, Molon Bahşi tarafından yayımlanan Moğolistan
ile birleşme fetvası, Rusya’da zülüm gördüğü, Moğolistan’da emniyet sağlandığı için
huzurlu bir hayat sürmek istediği” gibi gerekçelerden oluşmaktaydı13.
Bunun dışında Buryatlar’ın Moğolistan’a göç etmenin önemli bir faktörü, onlar
arasında gittikçe yaygın haline gelen Panmongolizmin gelişmesidir. Zaten 1911
yılında Moğolistan Kağanlığı ilan edilirken gönüllü olarak devlet hizmetine girmeye
çalışan ve bu konuda başarılı olan birçok Buryatlı aydınlar da vardı. Daha sonra 1919
yılında Buryatların öncülüğünde İç Moğolistan, Barga bölgesinden gelen temcilcilerim
katılımı ile Büyük Moğolistan Devleti’ni kurmuş ve Pariş konferansına sefir gönderme
kararı almasına rağmen dönemin şirtları ve büyük güöleri tarafından gösteren tepki
ve engellerden dolayı başarı sağlanamamıştır. Ama Panmongolizmin fikir babası olan
Buryatlı âlim ve devlet adamı Tseveen JAMSRAN’ın tezi olan Moğolistan, Barga, İç
Moğolistan, Buryat ve Tuva’yı içine alan Moğolistan Federal Devleti’ni kurma
düşüncesi 1930’lu yıllarına kadar varlığını sürdürmüştür. Hatta 1930’lu yıllarında
Moğolistan yöneticiler tarafından bu görüş benimsenmekle beraber “Milli dava”
olarak adlandırma çabası da vardı14. Bu aydınların teşvik etmesi ile Buryat göçü daha
da arttığı görülmektedir.
Böylece, Buryatların toplu göç etmesi dönemin Sovyetler yetkilileri tarafından da tepki
uyandırmış ve Kasım 1921 tarihinde Sovyetler Birliği’nin Ulaanbaatar temsilcisi
Oktin’den Moğolistan hükümetine yazan mektupta Buryatların vatandaşlık konusu
göndeme gelmiştir. Söz konusu mektupta Moğolistan’a gelen Buryatların vatandaşlık
meselesini uluslararası diplomatik kurallarına göre iki devlet arasında özel bir
müzakere yürütülmenin yani sıra Buryatların kendi rızasını da alması gerektiğini
ifade etmiştir15. Buryatlar da kendi kanaatlerine resmiyet kazandırmak için 1921
yılında Ulaanbaatar’da Buryatlı aydınlar ve siyasetçilerden oluşan “Moğolistan’da
ikamet eden Buryat Moğolları Yöneten Geçici Konseyi” kurmuştur. Bu konseyin
kurulmasına Moğolistan hükümeti de destek vermiştir. 1922 yılında bu konseyinin alt
teşkiatı olan “Buryat Moğolların Meclisi” de kurulmuş ve kendi istek ve taleplerini
Moğolistan hükümetine iletmek, Moğolistan’da yaşayan Buryatların durumuna dair
rapor hazırlamak gibi faaliyetleri yürütmekteydi. Daha sonra Moğolistan hükümeti ve
Sovyetler Birliği’nin Ulaanbaatar daimi temsilciliği işbirliği ile “Buryat Moğolların
Meclisi”ni resmi kurum olarak kabul etmiştir. Söz konusu olan bu meclis, faaliyetleri

Avid, Bodonguud. Buryad Mongolın Tovç Tüüh. Höhehota: 1985, ss. 62-64.
Oyuntungalag, A. Mongol Ulsın Buryaduud. Ulaanbaatar: 2004, s. 39.
14 Hüühenbaatar, D., Delgerjargal, P. Mongolın Ündesnii Negdeh Hödölgöönii Tüühiin Asuudal.
MUİS-iin Tüüh erdem shinjılgeenii biçig, 2000, no.188, ss. 13-16.
15 Oyuntungalag, A. Mongol Ulsın Buryaduud. Ulaanbaatar: 2004, s. 41.
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için dönemin Moğolistan mevzuati çerçevesinde hareket etmekteydi. Meclis
tarafından gerçekleştirelen faaliyetler ise nufüs ve mal sayımı gerçekleştirme,
Moğolistan vatandaşlığı başvurularını kabul edip ilk aşama incelemesini yapmak,
geçici idari birimler kurmak, sosyal hizmetler yürütmek v.s çalışmalardan ibaret idi16.
“Buryat Moğolların Meclisi”nin II. Oturumu 14 Eylül 1922 tarihinde gerçekleşmiş ve
Moğolistan’a göç eden Buryatların Moğolistan vatandaşlığına geçme kararı oy birliği
ile alınmıştır17. Buryatların bu başvuru, Moğolistan hükümeti ve Sovyetler Birliği’nin
Ulaanbaatar daimi temsilciliği’nin ortak komisyonu tarafından değerlendirildikten
sonra 1923 yılında 2512 ailenin 11353 kişinin Moğolistan vatandaşlığı kabul
edilmiştir18. Böylece, Buryatlar, Moğolistan etnik grupları arasında kendi yerini
almaya başlamakla beraber tarihi görevinin tamamlandığı için 1925 yılında “Buryat
Moğolların Meclisi” faaliyetleri de sona ermiş ve kapanmıştır. Bu döneme kadar
toplam 9243 aileden 35517 kişi Moğolistan vatandaşlığına kabul edilmiştir19.
Burayatlar idari taksimar açıdan, Eg, Selenge Buryat Koşunu, Yeröö nehri Buryat
Koşunu, Ulz nehri Buryat Koşunu, Onon nehri Buryat Koşunu, Herlen Nehri Buryat
Koşunu ve Halh, Nömrög Buryat Koşunu olmak üzere 6 ilçelerde yaşamaktaydı20.
Moğolistan vatandaşlığına kabul edilen Buryatlar, Moğolistan hükümeti tarafından 3
yıllık her türlü vergiden muafiyet, özel kredi, iş olanaklarda öncülük gibi birçok destek
de görmüştür.
Böylece, Buryatlar Moğolistan Halk Cumhuriyeti vatandaşlığına kavuşma sevincini
yaşarken 1930’lu yıllarda Sovyetler Birliği iktidarına İ.V.Stalin’in gelmesi ile durum
değişmeye başlamıştır. Stalin’in talimati doğrultusunda eski Sovyet düşmanları olan
kısmı acımasızca ortadan kaldırılma çalışmaları da Buryatları etkilemiştir. 1929 yılında
Sovyetler Birliği’nin Ulaanbaatar Büyükelçiliği’nden Moskova’ya gönderen Buraytlar
hakkındaki özel raporda: “Onların çoğu Sovyetlerin toprağı olan Baykal bölgesinden
Moğolistan’a iltica etmiş... onlar devrim ve rejim düşmanıdır... Buryatların
Moğolşstan’da edindiği nufuz güçlenmenin ynai sıra artık siyasette de etkin olması
asla kabul edilemez” gibi ibareler yer almaktadır21. Aynı yılda Moğolistan ve Sovyetler
Birliği arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının 11. Maddesinde: Moğolistan tarafı
kendi içinde barındıran Sovyet karşıtı unsurları temizlemek, Sovyet danışmanlarına
muhalefet eden şahisların kamu hizmetinden ihraç edilme gibi yükümlülük kabul
etmesi ile Moğolistan İç İşleri Bakanlığı, İstihbarat birimlerinde Sovyet yanlısı kişilerin
ağırlık kazanma yolu açılmıştır.
Böylece, Moğolistan İç İşleri Bakanlığı, İstihbarat birimleri de Sovyet talimatı
doğrultusunda Buryatları cezalandırma hazırlığını yaparken hazır komplo malzemesi
ortaya çıkmıştır. 1929 yılında Hentii İli Norovlin İlçesi nufüsüna kayıtlı ve Buryat olan
Damdin ERENTSEN adlı şahis, sıradan bir askeri firar olarak kaydedilmişti. Ama daha
sonra Moğolistan Askeri İstihbarat Kurumu’nda bir ajan Mançurya’ya kadar gidip
istihbarat toplarken Damdin ERENTSEN’in Mançurya’da ikamet ettiğine dair duyum

Oyuntungalag, A. Mongol Ulsın Buryaduud. Ulaanbaatar: 2004, s. 46.
Moğolistan Milli Arşivi, F-37, D,1, Hn.26, ss. 6-8.
18 Moğolistan Milli Arşivi, F-37, D,1, Hn.4.
19 Damdinjav, D. Mongolın Buryad zon. Ulaanbaatar: 2002, ss. 61-95.
20 Oyuntungalag, A. Mongol Ulsın Buryaduud. Ulaanbaatar: 2004, ss. 62-70.
21 Lhumbiin hereg. Ulaanbaatar: 2013, s. 13.
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aldığını raporda yazmıştır. Bundan sonra 1933 yılında adı geçen bu şahsin memlekete
gizlice gelip bazı kişilerle görüştüğüne dair dedikodu yayılınca Hentii İli İstihbarat
şübesi de bunu teyit ettirmeden bir günde 174 kişiyi tutuklamıştır. Bundan sonra
insanlık dışı işkence ile aylarca süren soruşturma sonucunda Haziran 1934 civarında
Ulaanbaatar, Hentii, Dornod gibi illerde yaşayan Buryatlar arasında Japon casus
örgütü olduğu kanaatine varmıştır. Hatta sanık ifadesi arasından dönemin Moğolistan
Halk Partisi Merkezi Komite üyesi ve Moğolistan Sendikalar Federasyonu Merkezi
Kurulu Başkanı Lkhumbe JAMBA’nın adını almakla beraber artık Sovyet
muhalefetliği ile tanınan bu devlet adamın adıyla “Lkhumbe çatı davası” olarak
anılmaya başlamıştır22. Bu dava 1934 yılına kadar devam etmenin sonunda mahkeme
ilk kararına göre 317 kişi vatana ihanet ve casusluktan 317 kişi suçlu bulunduğunun
251’i Buryatlar idi23. Ama bu dava 3 yılı aşkın süredir daha devam etmiştir. O zaman
Moğolistan Buryatların toplam 17,4 bin nufüsun 6 bini bulan erkeklerden 5368’i ceza
almıştır. Bunlardan %95’i idam cezasına çarptırılmıştır. Yani, her 10 Buryatlı
erkeklerden 9’u ceza almış ve ceza alan her 10 kişiden 9’u idam edilmiş demektir24.
Moğolistan Buryatların çektiği bu kıyım daha sonra kamuoyunun da vicdanını
sızlatan bir olay olarak anılmanın yani sira film, roman başta olmak üzere yüzlerce
sanat eserde de işlenmiştir. “Lkhumbe çatı davası” da 1961 yılında Moğolistan
Yüğksek Mahkemesi ve Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda
tüm suçlamaların asilsiz olduğu ve insanlık dışı işkence ile yalan ifadesi alındığını
belirtmiştir. Tüm suçlulara da iade-i itibar etmiştir.
Günümüzde, Moğolistan Buryatların sayısı 40 bin’i aşmakla beraber bu kıyımın XX.
yüzyılın en büyük faciası olarak bilinmektedir.

Erdenesaikhan, A. Buryad Mongolçuudiig Lkhumbiin Heregt Helmegdüülsen ni. Lkhumbiin
Hereg-80 jil. Ulaanbaatar: 2013, ss. 53-55.
23 Erdenesaikhan, A. Buryad Mongolçuudiig Lkhumbiin Heregt Helmegdüülsen ni. Lkhumbiin
Hereg-80 jil. Ulaanbaatar: 2013, s. 57.
24 Daşdavaa, D. Mongol dahi Uls Töriin Helmegdüülelted Buryad Zon Örtsön ni. Buriad Studies,
2008, 1(001), s. 49.
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ВЛИЯНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА МОНГОЛИЮ
БАДАМДОР ЖИЙН БА ТХИШИГ *

1.

Исторические условия Монголии до и после Октябрьской революции и
народная революция 1921 года.
2.
Некапиталистический путь развития Монголии.
3.
Социалистический этап развития Монголии.
***
На рубеже 1911 и 1912 годов в Китае произошла синьхайская революция, которая
ослабила и свергла Циньскую династию. Пользуясь этим падением Циньской
династии монгольские патриоты во главе духовного лидера Богда выгнали из столицы
её министра-посланника и объявили независимость Монголии. Тем самым Внешняя
Монголия освободилась от более чем двухсотлетней зависимости от Циньской
династии Китая.
Вслед за этим было создано правительство Монголии, состоящее из 5 министерств.
Богда хаан был возвышен на трон главы государства и религии. Однако другие
государства не признали её суверенитет за исключением Царской России, которая в
некоторой степени поддерживала независимость южного соседа.
К сожалению, вновь приобретенная Монголией независимость долго не
продержалась. В 1915 году в результате трёхстороннего договора между Царской
Россией, Китаем и Внешней Монголией последная была признана как автономия
под сюзеренитетом Китая. Монгольская делегация в течение 9 месяцев переговоров
боролась против такой автономии, но не добилась успеха под давлением двух
крупных соседей. Некоторые министры-патриоты, выступавшие против такого
решения и боровшиеся за полную независимость, были убиты в тайнственных
обстоятельствах.
После Октябрьской социалистической революции в России Китайские власти начали
опасаться проникновения её влияния в Монголию и стали требовать от монгольских
властей отказаться от автономии и присоединиться к Китаю. Осенью 1919 года
китайские солдаты вторглись в столицу Монголии и заставили её власть сдаться и тем
самым взяли её под своё управление.
Этому агрессивному поступку китайских руководителей способствовал тот факт, что
Советская власть объявила о недействительности всех договоров, заключенных
Царской Россией. Уничтожение Монгольской автономии было санкционировано
Пекином в виде декрета Президента Китая в ноябре 1919 года.
Таким образом, Внешняя Монголия снова потеряла независимость и суверенитет.
Примерно через год после этого, т.е. на рубеже 1920 и 1921 годов Российские
*

Prof.Dr., Büyükelçi, Moğolistan Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı.
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белогвардейские части под руководством Барона Унгерна, которые убегали от
преследования красной России, напали на столицу Монголии и освободили её от
китайских захватчиков. Они восстановили Богда хаана на императорский трон и
создали новое правительство. Побеждённые китайские солдаты убежали на север
Монголии и там обосновались.
Но всё это не означало освобождение Монголии, а наоборот она оказалась
одновременно под игой российских и китайских оккупантов. Истинная цель
Российских белогвардейцев заключалась в том, чтобы сделать Монголию
плацдармом для подготовки и нападения на Советскую Россию.
В этих тяжёлых условиях в Монголии была создана Монгольская народная партия
/МНП/, которая объявила своей целью освобождение страны от иноземных
захватчиков и восстановление её независимости. Она решила обратиться к Советской
России с просьбой о помощи в деле освобождения страны. Это было единственно
правильным решением, так как монголы всегда относились к россиянам с симпатией.
Однако господствующий класс Монголии относился к Октябрьской революции и
Советской России подозретильно и не хотел, чтобы идеи Октябрьской революции не
распространялись среди монгольского народа. Но тем не менее монгольские
революционеры, представители МНП добились поддержки Богда хаана и
отправились в Советскую Россию в середине 1920 года для переговоров о помощи.
Советское правительство решило помочь монгольскому народу, так как оно было
заинтересовано прежде всего в выгнании белогвардейцев из Монголии. Кроме того,
оно считало, что сушествование независимой Монголии играло бы важную роль как
буферная зона между Россией и Китаем.
Монгольские войска под руководством МНП и при поддержке красной армии
Советской России сначала в марте 1921 года освободили северный город Кяхта от
китайских оккупантов и затем другие части Монголии от белогвардейцев и тем
самым сделали возможным объявить вновь независимость и суверенитет страны.
В июле 1921 года было создано народное правительство и монархия была ограничена
в правах. И тем самым победила монгольская народная революция. Таким образом,
Советская Россия, созданная в результате Октябрьской социалистической
революции, сыграла решающую роль в освобождении Монголии от иностранных
захватчиков и восстановлении её независимости и суверенитета. Другими словами,
монгольская народная революция 1921 года была непосредственно связана с
Октябрьской революцией.
По характеру она была национально-освободительной, так как целью её было
освобождение страны от иноземных оккупантов и в то же время она была народной,
потому что в ней приняли участие самые широкие слои населения от простых людей
до патриотически настроенных представителей господствующей знати.
Победа народной революции тесно связала Монголию с Советской Россией, так как,
чтобы укрепить завоевания революции необходимо было более близко сотрудничать
с ней. В свою очередь Советская Россия была заинтересована в стягивании Монголии
в орбиту своей сферы влияния. Поэтому Советская Россия стала отправлять своих
советников и представителей Коммунистического интернационала в Монголию,
чтобы повлиять на ход её дальнейшего развития.
Большой толчок развитию двусторонних отношений оказало соглашение об
установлении дружественных отношений между Монголией и Советской Россией,
подписанное в Москве в ноябре 1921 года.
Вообще-то процесс развития Монголии под влиянием Советского Союза можно
разделить условно на два этапа.
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I этап – этап некапиталистического пути развития.
II этап - этап социалистического развития.
Первый этап продолжался с 1920-ых годов до 1960 года. Вслед за народной
революцией в 1924 году в Монголии произошли три важных события. Во-первых,
третий съезд МНП объявил о некапиталистическом пути развития Монголии как
генеральной линии партии. Во-вторых, первый съезд Великого государственного
хурала принял первую конституцию Монголии, в которой она была провозглашена
как Монгольская Народная Республика. В-третьих, духовный лидер монголов Богда
хаан умер в 1924 году и тем самым стало возможным превращение Монголии из
ограниченной монархии в народную республику.
Некапиталистический путь развития Монголии был продиктован Советским
Союзом, так как его лидер В.И. Ленин указал, что малоразвитая страна может
перейти к социализму минуя капитализм при поддержке победившего
пролетариата, т.е. Советской России. Некапиталистический путь развития, значит,
означал дальнейший переход Монголии к социалистическому пути развития.
На первом этапе развития, прежде всего под диктовкой Советского Союза были
проведены экономические реформы, направленные на социалистический тип
развития. К примеру, в 1920-1930 годах проведена конфискация собственности
крупных феодалов. Были вытеснены иностранные капиталы и в результате этого в
экономике Монголии стало доминировать советское влияние. С помощью
Советского Союза были созданы промышленный комбинат, электростанция,
автомобильный и воздушный транспорт и банковская система, которых как таковых
раньше не было у нас.
В 1936 году был подписан протокол между СССР и МНР о взаимопомощи. В
соответствии с этим протоколом Советский Союз оказал нам военно- техническую
помощь и в 1939 году монгольские и советские войска вместе победили японских
солдат в боях на Халхин голе. Кстати это было первое крупное военное столкновение
в мире, где впервые участвовало самое большое количество военных самолётов.
В свою очередь монгольский народ оказывал всесильную помощь советскому народу
в борьбе против Германского фашизма. Во время великой отечественной войны на
средства монгольского народа были созданы и переданы танковая колония и
эскадрилья истребителей. Около полумиллиона коней были подарены и проданы
красной армии.
На Ялтинской конференции 1945 года лидеры СССР, США и Великобритании
согласились сохранить статус-кво МНР, т.е.признать её независимость. Советские
лидеры, особенно И.В.Сталин оказал давление на руководителей Китая, чтобы он
признал Монголию как суверенное государство. По настоянию Китайского
правительства в Монголии был проведен референдум о независимости страны, где
монгольский народ воочию доказал единодушное стремление жить в независимой
стране. После этого Китайское правительство вынуждено было признать итоги этого
референдума и тем самым Монголия де-юре стала суверенным государством лишь
1946 году.
После этого Монголия почти 15 лет боролась, чтобы попасть в ООН и в 1961 году
наша страна преодолев сопротивления некоторых влиятельных стран стала
полноправным членом этой международной организации. Таким образом, полное
признание Монгольской независимости было достигнуто через 40 лет после народной
революции 1921 года.
Социалистический этап развития Монголии начался с 1960-х годов. В 1959 году был
завершен процесс национализации основной части скотоводства и тем самым в
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Монголии стала господствовать общественная собственность
на средства
производства. Вся промышленность, транспорт и другие отрасли были в
государственной собственности. Руководство Монголии того времени заключили, что
в Монголии безраздельно стала господствовать общественная собственность и
поэтому она вышла на социалистический путь развития. Все это было сделано
конечно при полной поддержке Советского Союза.
На этом этапе Монголо-Советские отношения развивались интенсивно и Монголия
стала неотьемлемой частью так называемой мировой социалистической системы.
Так, в 1980-х годах более 90 процентов внешней торговли Монголии приходились на
СССР и другие социалистические страны.
В результате помощи СССР и других социалистических стран в Монголии были
созданы современная промышленность, строительство, транспорт и связь. Были
развиты народное образование и здравохранение. Если в 1921 году, когда была
совершена народная революция, менее 1 процента населения считалось грамотным,
то в 1980-х годах она стала одной из немногих стран мира, где неграмотность среди
населения была преодолена полностью.
По числу врачей с высшим образованием на душу населения Монголия вошла в
группу передовых стран мира. Создана национальная академия наук, первый
космонавт Монголии полетел в космос в 1981 году. То есть, за 70 лет после народной
революции 1921 года Монголия превратилась из отсталой скотоводческой страны в
современную страну со многими отраслями экономики и развитой социальной
сферой.
Хоты были такие социально-экономические достижения за эти годы
социалистического развития, у нас в Монголии не была развита демократическая
политическая система и были ограничены права человека и свобода народа.
Господствовала однопартийная система, руководимая марксистко-ленинской
идеологией. Существовала плановая экономика, основанная на общественной
собственности на средства производства.
Монголия была почти закрыта для ведущих развитых капиталистических стран. Так,
дипломатические отношения между Монголией и США были установлены лишь в
1987 году.
Социалистическая система ограничивала дальнейшее поступательное развитие
страны. Поэтому в 1990 году в Монголии произошла демократическая революция и в
1992 году была принята новая конституция, которая открыла свободный путь для
демократического преобразования и развития рыночной экономики.
Она вот уже 27 лет неуклонно идёт по этому пути и добилась не малых успехов в
самостоятельном и поступательном развитии страны. Более 80 процентов валового
внутреннего продукта страны производится в частном секторе. Обеспечение прав и
свободы человека и прессы стали реальностью. Монголия проводит миролюбивую,
самостоятельную, многовекторную и открытую внешнюю политику. Она стала
демократической, свободной и открытой страной.
Сегодня в Монголии многие резко критикуют наше прошлое, т.е. социалистический
путь развития. С одной стороны, это допустимо. Но с другой стороны, на мой взгляд,
идя по социалистическому пути Монголия скорее всего много выиграла, чем
потеряла. Хочу подчеркнуть, что основное достижение нашего социалистического
развития было восстановление и укрепление независимости и суверенитета страны.
Именно это завоевание сделало возможным наше сегодняшнее демократическое
развитие.
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