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Önsöz

Önsöz
XIX. yüzy›l, Türk dünyas› için çok önemli siyasi ve sosyal de¤iflikliklerin yafland›¤› bir dönemdir. Yüzy›l›n bafl›nda Kafkasya’ya yay›lan Rusya, bundan 40-50
y›l sonra Türkistan’›n güney kesimlerini iflgal etti. Rus yay›lmas›yla beraber Avrupa tekni¤i, kültürü ve kurumlar› Türkistan’a nüfuz etmeye bafllad›. Di¤er yandan,
‹dil-Ural ve K›r›m Tatarlar› aras›nda ç›kan Ceditçilik hareketi, daha sonra Kafkasya’da ve Türkistan’da da etkili oldu.
XIX. as›r Türk dünyas›nda olan geliflmeler, ayn› zamanda Rusya Türkleri aras›nda modernleflme ve fikir ak›mlar›n›n tarihidir. Bu dönemde Ruslar kanal›yla
Avrupa’dan gelen tesirlerin bask›s› Tatar ulemas› aras›ndaki fikrî canlanmaya zemin haz›rlad›. Kazan ve çevresinde güçlü ve kendine özgü bir dinî reform (›slahç›l›k) hareketi ortaya ç›kt›. Fakat ›slahç›lar›n fikirleri bir noktadan sonra Rus ve Bat› e¤itimi alan yeni nesli ikna etmeye yetmedi. Yüzy›l›n sonunda, K›r›m’da dinî ›slahç›l›¤a paralel olarak dünyevî (seküler) reformculuk fikri de geliflti.
Rusya tebaas› olan Türk topluluklar› medeni geliflmifllik bak›m›ndan farkl›l›k
göstermekteydi. Bu topluluklardan bir k›sm› medeni basamaklar›n üst düzeyine
eriflmiflken, di¤erlerinin ço¤u göçebelik aflamas›nda olup kabile ba¤lar›n› muhafaza etmekteydiler. Dolay›s›yla, Kazan, K›r›m ve Kafkasya’daki modernleflme hareketi ile göçebe hayat tarz›n›n hâkim oldu¤u Kazak bozk›rlar›ndaki modernleflme
olgusu aras›nda önemli farklar bulunmaktad›r. Yerleflik ‹slam ve ‹ran kültürünün
tesiri alt›nda bulunan Türkistan hanl›klar›ndaki yenileflme hareketleri ise büyük
bir dirençle karfl›laflt› ve yavafl ilerledi.
Elinizdeki kitapta, Türk dünyas›n›n farkl› noktalar›nda ortaya ç›kan de¤iflik fikir ak›mlar› ele al›nd›. ‹lk iki ünitede Kuzey Türkleri aras›ndaki dinî reform ve Ceditçilik hareketi incelendi. Üçüncü ünitede bu hareketin siyasi boyutu, 1905-17
y›llar› aras›nda Türk topluluklar›n›n milli dönüflümleri ortaya konuldu. Dördüncü
ünitede Rusya Türklerinin Osmanl› ülkesindeki rolleri, karfl›l›kl› etkileflimler ve
iliflkilerin seyri tespit edilmeye çal›fl›ld›. Beflinci ve alt›nc› ünitelerde Azerbaycan
ve Kazakistan’daki modernleflme hareketleri, yedinci ünitede Rus iflgali ve sonras›ndaki geliflmeler ile Çarl›k egemenli¤inde Türkistanl›lar›n muhatap olduklar› tesirler ele al›nd›. Son ünitede ise Türkistan’da usul-i cedit hareketinin etkileri, yeni
fikirlerin yay›lmas›nda bas›n›n yeri ve ayd›nlar›n toplumsal de¤iflmedeki rolleri
analiz edildi.
Yo¤un bir çal›flmayla kitab›n en güzel bir flekilde haz›rlanmas› için titizlik gösteren de¤erli meslektafllar›m Doç. Dr. Nesrin Sar›ahmeto¤lu’na ve Dr. Ayflegün
Soysal Akyos’a samimi teflekkürlerimi sunar›m. Ayr›ca, eserin baz› k›s›mlar›n› okuyup de¤erli görüfllerini paylaflan Dr. ‹brahim Kalkan’a ve Ozan Karabulak’a teflekkür ederim.
Editör
Prof.Dr. Ahmet KANLIDERE
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Kuzey Türklerinde Uyan›fl
ve Reform
XIX. YÜZYILDA RUSYA TÜRKLER‹
XIX. yüzy›l›n bafl›nda Rusya Türkleri daha ziyade “Rusya Müslümanlar›” olarak an›l›yorlard›. Bu tabirle Rusya ‹mparatorlu¤u’nun tebaas› olan Müslüman Türk
topluluklar› kastediliyordu. Bunlar esas olarak üç ana öbekte toplan›yordu: 1. Volga havzas›ndaki Tatar-Baflkurtlar; 2. Kafkasya’da yaflayan Türkler; 3. Orta Asya’da
yaflayan Türk halklar›. Türkistan’›n kuzeyinde genifl Kazak bozk›rlar› uzan›r. Güney Türkistan’›n bat› taraf› Hazar denizinden bafllar; büyük bir k›sm› çöllerle kapl›d›r. Biraz ortaya do¤ru gelince Amuderya nehrinin Aral Gölüne döküldü¤ü yerde
Harezm bölgesi bulunur. Bunun güneyinde yer alan iki büyük nehir aras›ndaki
Maveraünnehr uzan›r. Bu genifl topraklarda esasen 5 büyük topluluk yaflamaktayd›: Özbekler, Kazaklar, K›rg›zlar, Türkmenler ve Karakalpaklar. Bu üç ana bölgede yaflayanlar›n hepsi de Türk kavminden ve hepsinin dilleri Türk dili olmakla birlikte, aralar›nda baz› lisanî farklar oldu¤u da bir gerçektir.
Rusya yönetiminde yaflayan Türk topluluklar›n›n sosyal ve kültürel hayatlar›nda aç›k farkl›l›klar vard›; baz›lar› hâlâ göçebe halinde yaflad›klar› halde, baz›lar›
medenî hayat›n en yüksek basamaklar›na kadar ilerlemifllerdi. Bu kavimler de¤iflik
zamanlarda Rus istilas›na u¤rad›lar. XVI. yüzy›ldan beri Rus hâkimiyetinde yaflayan
bölgeler (‹dil boyu) ile Türkistan’›n kuzeyindeki Kazak bozk›rlar›, güneydeki Türkmen ülkesi ve vassal olarak hayat›n› sürdüren bölgeler (Buhara, Hive hanl›klar›)
aras›nda önemli medenî farklar mevcuttu. Öncekiler kapitalizm öncesi, hatta kapitalist geliflme aflamas›na eriflmiflken, di¤erlerinin ço¤u hâlâ göçebe ve kabilevî bir
hayat tarz›n› sürdürmekteydiler. Kazan’da ve Bakü’de ticaret burjuvazisi yükselmekteydi. Türkistan’da ise Ruslar›n yeni ele geçirdikleri topraklar hâlâ feodal veya
feodal-öncesi aflamadayd›. Türkistan’›n göçebe halklar› (Kazaklar, K›rg›zlar, Karakalpaklar, Türkmenler ve Özbeklerin bir k›sm›) kabilevî yap›lar›n› sürdürmekteyken, Özbekler ve Fars dilli Tacikler yerleflik bir hayat sürmekteydiler (BennigsenQuelquejay 1961: 4-5).
Dinî bak›mdan, bu kavimlerin büyük bir k›sm› Sünni idiler. Bunlar›n neredeyse hepsi Sünnili¤in Hanefi koluna mensuptular. Sadece Kafkasya’da yaflayan Azerbaycan Türkleri büyük ölçüde fiii idiler. Bu dönemde Rusya’da yaflayan Müslüman
Türklerin büyük bir k›sm› dört dinî merkeze ba¤l›yd›lar. Bunlardan birincisi olan
K›r›m Müftülü¤ü idi; Rus iflgalinden sonra da yerinde b›rak›lm›flt›. Volga boyunda
yaflayan Müslümanlar için Orenburg Müftülü¤ü, Kafkasya Sünnileri için Kafkasya
Müftülü¤ü ve fiiiler için Kafkasya fieyhülislaml›¤› bulunmaktayd›. fiimdi de Türk
topluluklar›n›n XIX. yüzy›ldaki sosyal, siyasi ve kültürel durumlar›na bir bakal›m.

Türkistan: XIX. asr›n sonuna
do¤ru tamamen Rus idaresi
alt›na giren Bat›
Türkistan’›n kuzey k›sm›n›
Kazak-bozk›rlar› oluflturur.
Bat› taraf›nda Türkmen
çölleri, orta ve güney
taraflar›nda Harezm ve
Maveraünnehr bölgesi
uzan›r; güney do¤usunda
verimli Fergana vadisi
bulunur. Türkistan ad› siyasi
bir birim olarak ilk kez
Ruslar taraf›ndan kullan›ld›.
1867’de baflflehri Taflkent
olan Türkistan Genel Valili¤i
kuruldu. Türkistan vilayeti,
Kazak bozk›rlar›n›n güney
taraflar› ve Özbekistan
topraklar›n›n bir k›sm›ndan
olufluyordu. 1898’de
Türkmen topraklar› da
buraya dâhil edildi. 1917’de
valili¤in s›n›rlar› biraz
daralt›larak Türkistan Özerk
Cumhuriyeti oluflturuldu.
1924’te Stalin’in talimat›yla
milliyet esas›na göre bölme
siyasetinin
uygulanmas›ndan sonra
“Türkistan” yerine Orta Asya
kelimesi öne ç›kar›ld›.
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XIX. Yüzy›l Türk Dünyas›

Kazan Tatarlar›: ‹dil (Volga) nehri boylar›nda yaflayan, Saray, Kazan ve Astrahan hanl›klar›n›n bakiyelerine “Tatar” denilmekteydi. Fakat halk genel olarak
kendini “Müslüman” olarak tan›mlamaktayd›. Tatar ad›n›n benimsenmesi milli
uyan›flla birlikte geliflti. Kökleri Kazan Hanl›¤›na dayanan, fakat Sibirya, Kazak
bozk›rlar› ve Türkistan’a kadar genifl bir co¤rafyaya da¤›lanlara Kazan Tatarlar›
deniliyordu. Ak ‹dil nehri boylar›nda, Kama nehri bafllar›nda yaflayanlar ise Baflkurt olarak tan›n›yordu.
Kazan Tatarlar› XVI. yüzy›l›n ortas›ndan beri Rus hâkimiyetinde yaflad›klar›ndan ve kimliklerini koruma mücadelesiyle bilenmifl olduklar›ndan, di¤erlerine göre farkl› bir deneyime sahiptirler. ‹ki yüzy›l kadar Rus hükümetinin a¤›r bask›lar›na u¤ramalar›, Korkunç ‹van ve daha sonraki Rus hükümdarlar› taraf›ndan uygulanan fliddetli bask› ve tedbirler Tatarlar›n ‹slamiyete olan ba¤l›l›klar›n› zay›flatamad›. Rus Çariçesi II. Katerina zaman›nda kendilerine ticari ayr›cal›klar tan›nd›. Kazan Tatar mollalar› Kazaklar aras›nda din adam› ve ö¤retmenler olarak görevlendirildiler. Türkistan’da Rus iflgaline kadar Orta Asya ile olan ticaret Tatar tüccarlar› taraf›ndan yürütüldü. Rus iflgalinden sonra onlar›n yerlerini Rus tüccarlar› ald›ysa da,
bölgedeki konumlar›n› bir dereceye kadar korudular. Yeni oluflturulan Rus mahallerinin kenar›na yerlefltiler. Tatarlar›n Kazaklar üzerindeki etkilerinden endifleye
kap›lan Rus hükümeti onlar›n Türkistan’daki kültürel faaliyetlerini ve mülk edinmelerini s›n›rlama yoluna gitti. XX. asr›n bafl›nda Tatarlar Türk halklar› aras›nda bir
çimento görevini üstlendiler; siyasi ve sosyal hareketlerde öncülük ederek Türk
kavimleri aras›nda dinî ve milli bir rab›ta oluflturmaya çal›flt›lar.
Kazan Tatarlar›n›n kökenleri Alt›n Orda Hanl›¤›na dayand›¤›ndan, Kazaklara
ve Özbeklere tarihî bak›mdan yak›n akrabad›rlar. K›r›m Hanl›¤› ile ayn› edebî dili paylafl›yorlard›. Daha sonra Ça¤atay ve Osmanl› Türkçelerinden etkilendiler.
XIX. yüzy›lda modern Osmanl› dilinin tesirleri aç›kça kendini göstermeye bafllad›.
Fakat yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yerel Tatar lehçesinde yazma ak›m› ortaya ç›kt›.
Dilleri Kazak ve K›rg›zlar›nkine yak›nd›r. XX. yüzy›l›n bafl›nda nüfuslar› 1,5 milyon civar›ndayd›.
K›r›m Tatarlar›: K›r›m Türklerinde edebî dil, XIII. yüzy›lda bafllayan Alt›n Orda gelene¤ine dayan›r. XVII. yüzy›la kadar K›r›ml›lar›n dilinde K›pçak unsurlar› hakim olsa da, bu yüzy›lda Osmanl› edebî dili yayg›nl›k kazand›. XIX. yüzy›lda ‹smail Gasp›ral›’n›n çabalar›yla K›r›m Tatar edebî dili canland›. Tercüman gazetesinin
dili, Osmanl› Türkleriyle ayn› grupta olan O¤uz lehçesi esas›na dayan›r. Bir de K›r›m’›n iç kesimlerindeki “Çöl Tatarlar›” denilen halk›n kulland›¤› K›pçak lehçesi
vard›r. Sovyet yönetimi bu lehçeye dayanan bir edebî dilin kullan›lmas›n› teflvik etti. Tatarlar›n 1908’deki nüfuslar› 150 bin kadard›.
Baflkurtlar: Kazan Tatarlar›na komflu olan Baflkurtlar, Urallar ile Orta ‹dil aras›nda, Ufa, Vyatka, Perm ve Orenburg yönetimi s›n›rlar› içinde yaflamaktayd›lar.
Onlar›n bu dönemdeki nüfusu 757 bin kadard›. Dil ve edebiyat bak›m›ndan Tatarlar›n etkisi alt›ndayd›lar; kendi dillerine çok yak›n olan Tatar edebî dilini kullan›yorlard›. Ancak, Tatarlara göre oldukça farkl› bir hayat tarz›na sahiptiler. Büyük bir
k›sm› göçebe vaziyette olup kabile yap›lar› oldukça güçlüydü. Edebiyatlar›nda
kahramanl›k, sevgi ve halk fliiri çok geliflmiflti. XX. yüzy›l›n bafl›nda ayr› bir Baflkurt edebî dili flekillenmeye bafllad›.
Azerbaycan Türkleri: Ruslar Türk halklar›n›n birço¤unu “Tatar” olarak an›yorlard›. XIX. yüzy›lda Kafkasya’da yaflayan Azerbaycan Türklerine “Azerbaycan Tatarlar›” deniliyordu. 1813 Gülistan ve 1828 Türkmençay antlaflmalar›ndan sonra Kafkasya’n›n Müslüman halklar› Rusya hâkimiyetine girdiler. Bunlar›n önemli bir k›s-
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m›n› Azerbaycan Türkleri oluflturuyordu. Rus ilerlemesi Kafkasya’n›n etnik, siyasi
ve sosyal yap›s›n› önemli ölçüde de¤ifltirdi. Bölgedeki Müslüman nüfusun az›msanmayacak bir k›sm› Osmanl› ülkesine göç etmek zorunda kald›. Müslüman nüfus
azal›rken bölgedeki H›ristiyan unsurlar desteklendi. Daha önce birçok hanl›¤›n bulundu¤u bölgede Rus hükümeti yeni idari birimler oluflturdu. Rusya’n›n infla etti¤i
demir yollar›, gemi tafl›mac›l›¤›, posta ve banka sistemi gibi modern kurumlar zamanla Müslümanlar›n hayat›na da tesir etti. Modernleflmenin etkisiyle Azerbaycan
Türkleri aras›nda kabilevi ayr›mlar bitmeye yüz tuttu; millet aflamas›na yaklaflt›lar.
1917’de nüfuslar› 2 milyon kadar olan Azerbaycan Türklerinin dili O¤uz lehçesi
grubunda olup Osmanl› Türklerinin diline çok yak›nd›r. Azeri flivesi XVI. yüzy›lda
alt›n ça¤›n› yaflad›, ancak bunu izleyen yüzy›llarda bu durumunu koruyamad›. XIX.
asr›n ikinci yar›s›nda Kafkasya’da Azeri edebî dili yeniden canland›. Bu dil sonraki
yüzy›l›n ilk çeyre¤inde Osmanl› edebî dilinin tesiri alt›nda kald› ise de, Sovyet rejimi buna set çekti.
Kazaklar ve K›rg›zlar: XVIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Rus himayesine giren Kazak topraklar› da Rus ‹mparatorlu¤unun tebaas› hâline geldiler. II. Katerina döneminde Rusya ile bütünlefltirilmeleri için bunlar aras›na Tatar mollalar› gönderildi.
Müslüman olmakla beraber dine olan ba¤lar›n›n zay›f oldu¤u düflünülen Kazak
göçebelerinin ‹slam dinine daha iyi ba¤lanacaklar› ve bir anlamda devlet kontrolünde olacaklar› düflünülmüfltü. Türkistan’›n kuzey bozk›rlar›nda yaflayan Kazaklar, bu dönemde yanl›fl olarak K›rg›zlar olarak biliniyor, K›rg›zlar ise Kara K›rg›zlar
fleklinde adland›r›l›yorlard›. Kazak edebî dilinin oluflmas› XIX. asr›n ortas›nda bafllad›; yüzy›l›n sonundan itibaren h›zl› bir geliflme gösterdi. 1917 Ekim Devrimine
kadar Kazaklarla K›rg›zlar aras›nda pek bir fark yok gibiydi. K›rg›z edebî dilinin
bafllang›c› XX. as›r bafl›nda olmuflsa da, geliflmesi biraz yavafl ilerlemifl, as›l geliflmesi Sovyet döneminde olmufltur. Kazak-K›rg›zlar›n 1897’deki nüfusu 4 milyon
285 bin idi. S›rderya boyunda onlara çok yak›n bir dille konuflan ve benzer bir hayat tarz›na sahip olan Karakalpaklar yafl›yordu. XIX. as›rda Karakalpaklar›n ayr›
bir edebî dili yoktu. Sovyet döneminde, 1928’de ortak Türk Latin alfabesi kabul
edildikten sonra ayr› bir Karakalpak edebî dili oluflturulmaya baflland›.
Özbekler: Türkistan’›n yerleflik ahalisi Türk kökenli Özbeklerden ve ‹ranî Taciklerden olufluyordu. Fakat bu dönemde yerel halk kendini etnik olarak de¤il, daha ziyade “Müslüman” olarak veya bulunduklar› flehir veya bölgeye olan aidiyetle
tan›ml›yorlard›. Milli bilinçlerin oluflmas› epey sonra, XX. yüzy›l›n bafl›nda Ruslar›n
getirdi¤i Avrupa medeniyetinin tesirleri alt›nda bafllad›. Buhara Hanl›¤›nda ahalinin önemli bir k›sm› çift (Türkî ve Farsî) dilliydi; Yaz› dili, XIV. as›rdan bölgede
kullan›lan Ça¤atayca idi. XVIII. yüzy›l›n sonunda, Ça¤atay Türkçesinin yan›nda
Özbek edebî dili de kendini göstermeye bafllad›.
Maveraünnehr ahalisi esas olarak üç k›s›md›: 1. Göçebe veya yar›-göçebe kabileler. Bunlar, XVI. yüzy›lda Maveraünnehr’e gelip hakimiyet kuran fieybanî Özbeklerinin devam› olup XX. yüzy›l›n bafl›na kadar kabilevî yap›lar›n› korudular. Kabile özelliklerini kaybetmifl bulunan Sart-Özbeklere mukabil, bunlar kendilerini Taze Özbek (As›l Özbek) olarak niteliyorlard›. 2. Türkistan’›n yerleflik ahalisine ise
“Sart” deniliyordu. Bunlar›n kökenleri fieybanî Özbeklerinden farkl›yd›; Türkî ve
Farsî dillerinin ikisiyle de konufluyorlard›. Bunlardan bir k›sm› Türk dilli olmas›na
ra¤men kendilerine “Tacik” diyorlard›. 3. Göçebe Özbeklerin ve yerleflik ahalinin
d›fl›ndaki, göçebe ve yar› göçebe kabileler. Bunlar kendilerini “Ça¤ataylar” olarak
veya kendi kabile isimleriyle (K›pçak, Karluk, Türk, vs.) tan›ml›yorlard›. (Bennigsen-Quelquejay 1961: 15).
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Sart: “Tacir” anlam›na gelen
bu kelime genel olarak Orta
Asya’n›n yerleflik ahalisi için
kullan›ld›. Fakat de¤iflik
dönemlerde, de¤iflik
kesimlerce farkl› anlamlar
ifade etti. Türkistan’da
Mo¤ol hâkimiyeti s›ras›nda
Sart, Türk’ün z›dd› anlam›n›
tafl›yordu. Ali fiir Nevaî, Türk
tili ile Sart tili (Fars dili)
aras›nda karfl›laflt›rma
yap›yordu. XVI. as›rda
Özbekler Maveraünnehr’i ele
geçirdiklerinde Sart,
göçebelere karfl›l›k yerleflik
Tâcik ahali anlam›na
geliyordu. Hokand
Hanl›¤›nda hükûmet emirleri
Sartiya ve Kazakiyalarga
malum bolsun diye
bafll›yordu; yani Göçebe
Kazaklara karfl›l›k flehirli
ahali kastediliyordu.
Kazaklar, Türkçe veya Farsça
konuflan yerleflik ahaliyi
birbirinden ay›rt etmiyor,
hepsine Sart diyor, bu
kelimeyi yerleflik halk›
afla¤›-görme tabiri olarak
kullan›yorlard›. XIX. yüzy›lda
Sart, Türkçe konuflan flehir
halk› için kullan›l›yordu ve
Sart ile Özbek’i ay›rt etmek
zordu. Eski kabile
yap›lanmas›n› koruyanlar
kendilerini Özbek olarak
tan›ml›yorlard›. Ama
fluras›n› da unutmamak
gerekir ki, bu yüzy›lda
Türkistan’›n yerleflik halk›
kendini ilk önce Müslüman,
daha sonra belli bir flehir
veya bölgeye olan
mensubiyetiyle tan›ml›yordu.
XIX. asr›n sonundan itibaren
Rus ve Avrupa kültürünün
etkileri sonunda etnik bilinç
oluflmaya bafllad› (Barthold
1980: 236-7). Sovyet
döneminin bafl›nda Sart
kelimesi afla¤›lay›c› bir
anlam tafl›d›¤› gerekçesiyle
kullan›mdan kald›r›ld›.
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Türkmenler: En az›ndan XIV. yüzy›ldan beri kendi edebî dillerini kullanmakSIRA S‹ZDE
ta olan Türkmenler, XV. yüzy›lda Ça¤atay edebî dilinin etkisi alt›na girdiler. Bu durum birkaç as›r devam etti. XVIII.-XIX. yüzy›lda Türkmen edebî dili yeniden canland› ve 1917
Ekim Devrimine kadar devam etti. Sovyet döneminde ise Teke ve
AMAÇLARIMIZ
Yomud flivelerine dayanan yeni bir Türkmen edebî dili oluflturuldu.
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XIX. yüzy›ldaSIRA
Rusya
‹mparatorlu¤u tebaas› olarak yaflayan Türk topluluklar› nerelerde yaS‹ZDE
fl›yor ve hangi adlarla an›l›yorlard›?
‹NTERNET
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TATAR-BAfiKURTLAR
VE ÇARLIK YÖNET‹M‹

Tatarlar›n
S O Rus
R U Hâkimiyetine Girmesi
Bu ünitede, Rusya Türkleri içinde ilk defa Rus hâkimiyetine düflen, medeni uyan›fllar› yüz y›ldan fazla bir zaman önce gerçekleflen, di¤er Türk topluluklar› aras›nD‹KKAT
da medeni öncülük rolünü üslenen Kazan Tatarlar›ndan ve onlar›n iktisadi ve fikrî tecrübelerinden söz edilecektir. Tatarlar›n Ruslarla olan iliflkileri ‹dil Bulgarlar›
SIRA S‹ZDE
zaman›na kadar
uzan›r. ‹dil Bulgarlar›n›n ‹slam dinini seçmesinden (922) bir süre
sonra Ruslar da H›ristiyanl›¤› kabul ettiler (988). Yerleflik bir hayat süren ‹dil Bulgarlar›n›n kendileriyle afla¤› yukar› ayn› iktisadi ve kültürel seviyede bulunan DoAMAÇLARIMIZ
¤u Slavlar›yla olan iliflkileri ilk zamanlar bar›flç› bir düzeyde geçiyordu.
XIII. yüzy›lda Rusya’n›n ve ‹dil Bulgar Devletinin Mo¤ollar taraf›ndan ele geçirilmesi ile ortaya
K ‹ T ç›kan
A P Alt›n Orda Devleti, XIV. yüzy›lda ‹slamlaflt›. Bu durum, Ruslarla Tatarlar›n iliflkilerini önemli ölçüde de¤ifltirdi: H›ristiyan Ruslar, 240 y›l boyunca “Tatarlar›n” (Alt›n Orda Devletinin) hâkimiyeti alt›nda yaflad›lar. Dönemin Rus
kaynaklar›,T EDo¤u
ile Tatarlar›n iliflkilerini iki din aras›ndaki devaml› bir
L E V ‹ Z YSlavlar›
ON
mücadele fleklinde hikâye etmektedir. Alt›n Orda Devletinin ard›l› olan hanl›klardan biri olan Kazan Hanl›¤› zaman›nda ise bu iliflki, H›ristiyan Ruslarla Müslüman
Tatarlar aras›ndaki çat›flma hâlini ald›. 1552’de Kazan Hanl›¤› Ruslar eline düfltü.
‹ N T E R N E T düflmesi önemli sonuçlara yol açt›. ‹dil boyunda VI. yüzy›lKazan Hanl›¤›’n›n
dan beri devam eden Türk hâkimiyeti son buldu. Ruslar›n Hazar sahillerine, Kafkasya’ya ve do¤uya do¤ru yay›lmas›n›n önü aç›lm›fl oldu. Rusya Kazak bozk›rlar›na ve Sibirya’ya do¤ru ilerleme imkân› buldu. Bu yüzy›l›n son çeyre¤inde RusKazaklar› (Kozaklar) do¤uya do¤ru ilerleyerek Sibir Hanl›¤›n› ele geçirdiler.
1556’da Astrahan Hanl›¤›’n›n da Ruslar eline geçmesiyle Rusya ve Osmanl› devletleri s›n›rdafl oldular. Türkistanl› hac›lar›n geçifl güzergâh› olan Astrahan yolu t›kand›. Türkistan hanl›klar› bu yolu yeniden açabilmek için Rus hükümdar›na baflvurmak zorunda kald›lar.
Kazan’› ve Astrahan’› ele geçiren Rus Devleti, önemli bir yabanc› unsuru bünyesine katm›fl oldu. Böylelikle Rusya yeni tebaalar edindi ve imparatorluk olma
yoluna girdi. Daha önce yabanc› tebaas› olmayan Rus devletinin Müslüman tebaaya karfl› siyaseti onlar› din de¤ifltirmeye zorlama fleklinde oldu. Tatarlar, iki yüz seneden fazla a¤›r bir bask› alt›nda kald›lar. Rus Devleti, bu süre içinde onlar› bask›
yoluyla H›ristiyanlaflt›rmaya çal›flt›. Bu bask›lar Tatarlar› pasif direnifle ve ‹slam dinine daha s›k› sar›lmaya yöneltti. Bask›lardan uzak durmak için, Tatarlar›n önemli
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bir k›sm› köylere ve uzak yerlere yerleflmek zorunda kald›lar. Bu zorlamalar tamamen sonuçsuz kalmad›; az say›da da olsa baz› Tatarlar ve Tatar aristokrasisinin
önemli bir k›sm› H›ristiyanl›¤› kabul etti. Ortodokslu¤a giren ilk Tatarlar “Eski Kreflinler” (H›ristiyanlar) ad›yla an›l›r.
Bask› siyaseti XVIII. yüzy›l›n sonlar›na kadar devam etti. Büyük Petro (16821725) zaman›nda H›ristiyanl›¤a geçen Tatarlar vergiden ve askerlikten muaf tutuluyordu. 1740’ta hükümet bir fermanla ‹slam dininde ›srar edenlerin vergilerini iki
kat›na ç›kard›. Bundan iki y›l sonra ise yeni bir kararla Kazan vilayetindeki camiler y›kt›r›ld›; k›sa bir süre içinde 418 cami yerle bir edildi. Bütün bu bask›lar Tatarlar aras›nda din de¤ifltirenlerin say›s›n› pek artt›rmad›. Aksine bütün bu zorlamalar Ruslarla Tatarlar aras›ndaki gerilimi güçlendirerek Tatarlar› daha fazla muhafazakârl›¤a itti; bask›lar Rus Ortodoks misyonerleri ile Tatar ulemas› aras›nda
daimî bir gerilime sebep oldu. Tatar ulemas› H›ristiyan misyoner faaliyetlerine
karfl› koymak maksad›yla, çocuklar›n› ‹slam terbiyesiyle e¤itmek için büyük bir
gayretle çal›flt›lar.
Kazan’›n istila edilmesi Tatarlar›n dinî ve kültürel hayat›n› nas›l etkiledi?
SIRA S‹ZDE

2

XVIII. yüzy›l›n sonunda Rus hükümeti siyasetini de¤ifltirdi ve Tatarlara karfl› uzD Ü fi Ü N E L ‹ M
laflma ve yumuflama siyaseti izlemeye bafllad›. II. Katerina (1762-1796)
Tatarlar›n
Do¤u Avrupa ve Bat› Sibirya Müslümanlar›n› kapsayan bir Müslüman Dinî ‹daresi
S Okurulan
R U
kurmalar›na izin verdi (1788). Orenburg vilayetinin Ufa flehrinde
Dinî ‹daSIRA S‹ZDE
re, bir Müftü ile onun alt›ndaki üç kad›dan olufluyordu. ‹darenin
görevi, Müslümanlar›n evlenme, boflanma, miras, mektep-medreselerin idaresi ve Müslüman din
D‹KKAT
adamlar›n›n e¤itimi ve atanmas› iflleriyle u¤raflmakt›. ‹lk müftü Muhammedcan’›n
D Ü fi Ü N E L ‹ M
yapt›¤› ilk ifl, imam, hatip veya müderris olacak kiflilerin Dinî ‹dare’den menflûr
S‹ZDE
(rusças› ukaz) denilen bir yetki belgesi alma usulünü getirmekSIRA
oldu.
S O R Tatarlar
U
1792’de Tatarlara genifl ticarî haklar tan›nd›. Bunun sonucunda
Rusya
ile Türkistan aras›ndaki ticarette arac›l›k ettiler. Rus tüccarlar›n›n dinî sebeplerle giAMAÇLARIMIZ
remedi¤i bu pazara girerek Rusya’n›n ticaretini üstlendiler. Bu Ddurum
‹ K K A T onlar›n iktisadî bak›mdan güçlenmesine yol açt›. Dinî ilimlerde yükselmek isteyen Tatar gençleri ticaret kervanlar›na kat›larak Türkistan medreselerinin Kyolunu
‹ TS‹ZDE
A Ptuttular. Bu
SIRA
medreseler eski düzeyini kaybetmifl ve skolastik e¤itim merkezlerine dönüflmüfl
olsalar da, Tatarlar›n benli¤ini korumas›na yard›mc› oldular. Onlar sayesinde ‹dil
Boyu’ndaki Tatar-Baflkurt Müslümanlar› aras›nda bir canl›l›kAMAÇLARIMIZ
Toldu;
E L E V ‹ Zhalkta
Y O N okumayazma bilenler ço¤ald›; güçlü bir ulema s›n›f› ortaya ç›kt›.
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Kuzey Türklerinin tarihi hakk›ndaki ayr›nt›l› bilgiyi Abdullah Battal
Kazan
K ‹ TTaymas’›n
A P
‹NTERNET
Türkleri (Ankara, 1988) adl› kitab›nda bulabilirsiniz.

Baflkurtlar

TELEV‹ZYON

‹dil-Ural bölgesindeki bir baflka Türk kavmi olan Baflkurtlar, Mo¤ol istilas› s›ras›nda Orta ve Güney Urallarda afliretler hâlinde yafl›yorlard› ve uzun süreden beri ‹slam dinini benimsemifllerdi. Üstün savaflç› özelliklere sahip olan Baflkurtlar, Mo¤ol
‹NTERNET
istilas› s›ras›nda Batu Han ordular›nda hizmet ettiler. Alt›n Orda
Devleti da¤›ld›ktan sonra Baflkurtlar›n do¤u k›sm› fieybanîlerin, güney-bat› k›sm› ise Nogay beylerinin yönetiminde yaflad›lar. XVI. asr›n ortalar›nda ise Kazak idaresindeydiler. Tam
da bu s›rada Kazan ve Astrahan hanl›klar›n› ele geçiren Ruslar do¤uda Urallar’a
do¤ru ilerlediler; ‹dil ve Yay›k’ta yeni kaleler infla ettiler. Bu s›rada Baflkurtlar bey-

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE
S O R U

AMAÇLARIMIZ
D‹KKAT
K ‹ TS‹ZDE
A P
SIRA

TAMAÇLARIMIZ
ELEV‹ZYON

K ‹ T A P
‹NTERNET
TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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lerinin ve aksakallar›n›n idaresinde da¤›n›k bir flekilde yafl›yor, zaman zaman Rus
devletine ve tüccarlar›na ücretle askerlik yap›yorlard›.
Rus hâkimiyetinin ilk döneminde Baflkurt soylular› (mirzalar) ve kabile reisleri (beyler) ayr›cal›klar›n› korudular. Fakat Rus hükümeti giderek bu ayr›cal›klar›
almaya, Baflkurt topraklar›na Rus göçmenler yerlefltirmeye bafllad›. Yeni gelenlerle ülkenin eski sâkinleri olan Baflkurtlar aras›nda sürüp giden bir mücadele bafllad›. Tabiat ve madenler bak›m›ndan zengin olan Baflkurt ülkesinin yerli ahalisi
gittikçe fakirli¤e itildi.
Ruslar 1579’da Ufa kalesini infla ettiler. Rus savaflç›lar›, soylular›n çocuklar› ve
di¤er memurlar buraya gelip yerlefltiler. Onlar› bafl›bozuk Ruslar izledi. ‹lk dönemde Rus hükûmeti Baflkurtlar› gücendirmemeye özen göstermekte ve onlardan nispeten daha az vergi almaktayd›. Fakat sonralar› Baflkurtlar›n zengin ve genifl topraklar›n› ellerinden almaya bafllad›; bu durum Baflkurtlar aras›nda memnuniyetsizlik ve huzursuzluklara yol açt›. Bask› ve gasplardan b›km›fl olan Baflkurtlar çeteler
oluflturarak Rus merkezlerine bask›nlar yapt›lar. Baflkurtlar 1664’te Seyid Bat›r
ad›ndaki aksakal›n önderli¤inde ayakland›lar. Üç y›l süren bu ilk büyük baflkald›r› hükümeti epeyce u¤raflt›rd›. ‹syan bast›r›ld›ktan sonra bile kargaflal›klar uzun süre devam etti. XVIII. yüzy›l›n bafl›nda I. Petro taraf›ndan yap›lan bask›lar yeni isyanlara yol açt›. Bundan yirmi sene kadar sonra ortaya ç›kan isyanlar üzerine hükûmet, Baflkurtlar› daha s›k› bir denetime almak için baz› tedbirlere baflvurdu: Silahlar›n› kendileri üreten Baflkurtlar›n demircilikle u¤raflmalar›n› yasaklad›; Kazak
ve Baflkurt ülkeleri aras›ndaki sahada yeni istihkâm noktalar› kurdu; Orenburg kalesinden bafllayarak Ural nehri boyunca kaleler infla etti.
Bu arada, Ruslar, maden bak›m›ndan zengin topraklar› Baflkurtlar›n ellerinden
almaya, buralarda demir ve bak›r imalathaneleri kurmaya devam ettiler. Bu durum
karfl›s›nda bir fley yapamayan yerli ahalinin duydu¤u nefret gittikçe birikti. 1773’te
ortaya ç›kan meflhur Pugaçev ‹syan› Baflkurtlara önemli bir f›rsat sundu. Baflkurtlar,
Salavat Yolay’›n önderli¤inde bu isyana yo¤un bir flekilde kat›ld›lar ve Rusya devletini epeyce u¤raflt›rd›lar. Çariçe II. Katerina’n›n Müslüman tebaas›na karfl› yumuflama siyaseti izlemesinde bu isyan›n etkili oldu¤u söylenir. Çariçe, Baflkurtlar› kazanma yolunu tercih ederek ülkeyi eskiden oldu¤u gibi 12 kabile beyli¤i aras›nda
paylaflt›rd› (1798) ve Baflkurtlardan askerî birlikler oluflturdu. Bunlar›n Napoleon’a
karfl› savafla kat›ld›klar› ve Paris’e kadar gittikleri bilinmektedir. Fakat bu birlikler
1861’de da¤›t›ld›; kabile beyliklerine son verildi. 1872’den itibaren Baflkurtlar di¤er
Rus tebaas› gibi muamele görmeye bafllad›.

N

MAKALE

Baflkurt tarihiMhakk›nda
derli toplu bilgiyi Zeki Velidi Togan’›n yazd›¤› “Baflk›rt” maddeAKALE
sinde (‹slam Ansiklopedisi, II, s. 328-332) bulabilirsiniz.

XIX. Yüzy›lda Tatar-Baflkurtlar
Tekrar Kazan’a dönecek olursak, XIX. yüzy›lda H›ristiyan misyonerlerin faaliyetlerinin artt›¤› görülmektedir. Rus Ortodoks misyonerleri, H›ristiyanl›kla ilgili dinî
eserleri yerel dillere tercüme etmeye bafllad›lar. Bu faaliyetlerin gayesini sezen
Müslüman ulema, karfl› tedbirler gelifltirmeye bafllad›. Bu vesileyle yay›nlanan kitaplar Kazanl› Müslümanlar›n fikir hayat›nda bir canl›l›k yaratt›. E¤itim ve hay›r kurumu faaliyetleri neticesinde, H›ristiyanl›¤› kabul etmifl Kreflin Tatarlar›ndan baz›lar› yeniden Müslümanl›¤a dönmeye bafllad›. Çuvafl, Mordva ve Votyak gibi kavimler aras›nda da ‹slam dini yay›lmaktayd›.
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Bu durumu Rusya’n›n birli¤i aç›s›ndan bir tehdit olarak alg›layan Rus yetkililer,
daha fazla ‹slamlaflma ve Tatarlaflman›n önüne geçebilmek için tedbir almaya bafllad›lar. Bu tedbirlerin öncüsü, Do¤u bilimcisi, pedagog ve misyoner N. ‹. ‹lminski idi. Söz konusu tedbirlerden biri, geleneksel Tatar e¤itim müesseselerine müdahale etmeyip onlar› ortaça¤›n karanl›klar›nda b›rakmak, buna karfl›l›k Rus olmayan
halklar aras›nda H›ristiyanl›¤› ve modern e¤itimi yaymak için ne laz›msa yapmakt›. Di¤er bir tedbir ise, sadece ad› H›ristiyan olan gruplar aras›nda dinî e¤itimi artt›rmak ve onlar›n e¤itim seviyesini yükseltmekti. 1860’larda faaliyetlerine bafllayan
‹lminski, iyi e¤itilmifl ve gayretli yerel e¤itmenlerden bir kadro oluflturup ‹ncilleri
ve kilise ayinlerine ait kitaplar› yerel dillere tercüme ettirdi.
‹lminski, 1863 y›l›nda ilmî u¤rafl›lardan e¤itim ifline ve misyonerli¤e geçip ilk
tecrübesini Kreflinler, Çirmifller ve Çuvafllar aras›nda yapt›. Bu topluluklar Tatarca
bildikleri için Rus mektepleri yerine kendi dilleri ile e¤itim veren Müslüman mektep ve medreselerine girip Müslüman olup ç›k›yorlard›. ‹lminski bu tehlikeyi ortadan kald›rmay› amaçlad›. H›ristiyan bir Tatarla birlikte Kazan’da bir okul açt›. Okula Kreflin (H›ristiyan Tatar) çocuklar›n› kabul ederek Tatar dilinde ve Rusça harflerle e¤itim verdi. “‹lminski metodu” denilen bu usulde çocuklar dersleri çok çabuk
kavr›yorlard›. ‹lk birkaç y›l çocuklara kendi anadilinde ders veriliyor, sonra yavafl
yavafl Rus diline geçiliyordu. Bu yolla Ruslaflt›rma ifli daha kolay ilerliyordu.
‹lminski Müslüman Tatarlar› H›ristiyan dinine döndürme çabalar›n›n faydas›z
oldu¤unun fark›ndayd›. Bu yüzden, onlarla u¤raflmaktan ziyade, yüzeysel bir flekilde Ortodoks H›ristiyan olan (gayr-› Rus) halklar› Kilise içinde tutmaya ve onlar›n ‹slamlaflmalar›n› engellemeye çal›flt›. Müslümanlar›n giderek artan tesirinden II.
Katerina’y› sorumlu tutuyordu; zira o Müslümanlar›n Dinî ‹dare etraf›nda örgütlenmelerine imkân sa¤lam›flt›. ‹lminski bu müesseseyi etkisiz k›lmak için mümkün
olan her fleyi yapt›; 1884’teki Müftü tayinine müdahale ederek bu makama en kabiliyetsiz kiflinin getirilmesi için çal›flt›.
Tatar sorunuyla u¤raflman›n bir yolu da, Rus dilinin yayg›nlaflt›r›lmas› yoluyla Tatarlar ve di¤er Rus olmayan unsurlar›n asimile edilmesiydi. Bu yeni siyasetin bir ürünü olarak, 1870’lerde hükümet Müslüman mekteplerinde Rus dili okutmak zorunlulu¤u getirdi. Ruslar›n tutucu çevreleri, Rus olmayan unsurlar›n H›ristiyanlaflt›rma veya dil bak›m›ndan Ruslaflt›rma yoluyla asimile edilmesi gerekti¤ini savunuyorlard›.
1870 ve 80’lerde geliflen yeni flartlar Kazan Tatarlar›n› zor bir duruma soktu.
Rusya’n›n Türkistan’› ele geçirmesi üzerine Tatar tüccarlar› arac› konumunu yitirdiler; iflgalden sonra Rus tüccarlar› Türkistan ile do¤rudan ticaret yapmaya bafllad›lar. Hazar-Ötesi (1899) ve Orenburg-Taflkent (1905) demiryolu hatlar›n›n inflas›
da Tatar tüccar›n› olumsuz etkiledi. Demir yollar› Tatarlar›n eski usullerle yapt›klar› ticarete darbe vurdu; onlar›n transit merkezleri önemini yitirdi. Varl›klar›n›
sürdürmek isteyen Tatar tüccarlar› kervanlarla Buhara’ya gitmek yerine Moskova’ya ve di¤er Rus pazarlar›na yöneldiler.
Rus misyonerlerinin ‹slam-karfl›t› yay›nlar› ulema üzerinde uyar›c› etki yapt›. Bu
yay›nlarda Müslüman kad›n›n›n afla¤› konumda olmas›ndan ‹slam dini sorumlu tutuldu. Ulema bu gibi sald›r›lar karfl›s›nda savunmalar gelifltirmek zorundayd›. Reform yanl›s› ulema bu gibi konular› ciddî olarak düflünmeye bafllad›. Misyonerlerin oluflturduklar› hay›r kurumlar› ve e¤itim müesseseleri ise reform yanl›s› Tatar
ulemas› için bir model oluflturdu. Reformcu din âlimi R›zaeddin b. Fahreddin, misyonerlerin okul açmak, yetimhaneler, hastaneler, k›raathaneler ve kütüphaneler
oluflturmak gibi faaliyetlerine hayranl›k duymakta, ayn› fleylere Müslümanlar›n da
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N. ‹. ‹lminski (1822-1891):
Kazan’da Üniversitenin Do¤u
Bilimleri Bölümünde Arap ve
Türk dilleri okudu. 15 y›l
Kazan’da Müslümanlar
aras›nda dolafl›p Tatar dilini
ve kültürünü çok iyi bir
flekilde ö¤rendi. Ruhanî
Akademi’de (Duhovn›y
Akademiya) Kur’an ve
Arapça dersleri verdi. Fakat
bu dönemde misyonerlikten
çok ilim adam› taraf› a¤›r
bast›¤› için akademiden
ç›kar›ld›. Orenburg’a gidip
‹brahim (Ib›ray) Alt›nsarin
adl› bir Kazakla tan›fl›p
Kazak dilinde eserler
yay›nlad› (Akçura 1906: 23).
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sahip olmas›n› arzu etmekteydi. 1804’de Kazan flehrinde bir üniversite kurulmas›
da, Tatar okumufllar›n› etkiledi. Üniversitenin Do¤u Bilimleri Bölümünde Tatar tarihi ve ‹slam araflt›rmalar› konular›nda yap›lan çal›flmalar Tatar ayd›nlar›n›n ilgilerini çekti.
XIX. as›rda Tatar-Baflkurtlar›n fikir hayat› ve medeniyeti büyük ölçüde Buhara Hanl›¤›n›n etkisi alt›ndayd›. Tatarlar teknoloji, ticaret ve e¤itim alanlar›nda de¤iflim olgusunu yaflarlarken, bir taraftan da geleneksel bir toplum olma özelli¤ini sürdürüyorlard›. Tatar edebiyat› daha ziyade tasavvufun tesiri alt›ndayd›; tan›nm›fl Tatar yazarlar› ve flahsiyetleri, flu veya bu flekilde tasavvufla alakas› olan
kiflilerdi. En büyük toplumsal güç uleman›n elindeydi; din ve e¤itim ifllerinin idaresi onlar›n elindeydi.
Tarikatlar da Tatar halk› aras›nda çok güçlü bir etkiye sahipti. Kadirî tarikat› daha Bulgar Devleti zaman›nda Orta ‹dil Müslümanlar› aras›nda yay›lm›flt›. XIV. ve
XV. yüzy›llarda Türkistan’dan gelen Yesevî tarikat› Tatarlar aras›nda yer buldu.
Bundan bir as›r kadar sonra, Buhara taraflar›ndan gelen Nakflibendîlik, bölgeye
güçlü bir flekilde nüfûz ederek ve di¤er tarikatlar› kendi içinde eriterek, XIX. as›rda ve XX. yüzy›l bafl›nda en etkili ve yayg›n tarikat olarak ortaya ç›kt› (Bennigsen
1985: 36-7).
Tatar tüccâr› da sosyal hayatta önemli bir role sahipti. Orta ‹dil bölgesi eskiden
beri ticaret yollar›n›n kesiflme noktas›nda bulundu¤undan, Bulgar Devleti zaman›ndan beri Tatarlar aras›nda güçlü bir tüccar grubu daima var olagelmifltir. Bulgar
flehri büyük bir ticaret merkeziydi. Bu flehir tahrip olduktan sonra ise onun yerini
Kazan ald›. Astrahan, K›r›m, Da¤›stan, Türkistan, Çin ve Rusya’dan gelen tüccarlar
Kazan bölgesinde buluflmaktayd›.

TATAR UYANIfiI
Uyan›fl›n Öncüleri
Uyan›fl hareketinin öncelikle
Kazan Tatarlar› aras›nda
ç›kmas› tarihî ve di¤er
flartlar›n ürünüdür. Ticaret
yollar›n›n kesiflti¤i Volga
boyunda, H›ristiyan Ruslarla
komflu olarak yaflayan
Tatarlar, Türk kavimleri
içinde yerleflik hayata epey
önce geçen bir halkt›; atalar›
olan Bulgarlar zaman›ndan
beri bölgede iktisadi bir güç
oldular. XVIII. yüzy›l›n
sonunda Rusya’n›n verdi¤i
ticari haklar› iyi bir flekilde
kullanarak zenginleflen
Tatar tacirlerinin katk›s›yla
Kazan ve çevresinde kültürel
bir canlanma ve uyan›fl
hareketi ortaya ç›kt›.
Bulunduklar› co¤rafyan›n
yaratt›¤› dinî sorunlar
üzerinde kafa yoran Tatar
ulamas›n›n sahip oldu¤u
tart›flma gelene¤i de bu
uyan›flta etkili oldu.

XIX. yüzy›lda esas olarak Rusya yoluyla gelen Bat› Avrupa medeniyetinin tesirleri,
Tatar ulemas› aras›nda iki farkl› yönde kendisini hissettirdi. Bu tesirler bir taraftan,
Tatar ulemas›n›n kendi tarihlerine olan ilgilerini artt›r›rken, di¤er yandan geleneksel inanç ve de¤erlerini sorgulamalar›na yol açt›. Okumufl kesim aras›ndaki bu ayd›nlanma ve uyan›fl, büyük oranda dinî renk tafl›maktayd›. ‹slam, hem inanç hem
de belli bir kültür biçimi olarak Tatarlar›n kimlik ve kültürlerini korumalar›nda büyük bir öneme sahipti. Toplumun okumufl kesimini oluflturan bu zümre içindeki
aray›fllar, co¤rafi, siyasi ve iktisadi flartlar›n da tesirleri alt›nda olgunlaflarak Tatar
uyan›fl› denilen fikri canlanmaya zemin haz›rlad›.
XIX. yüzy›lda Kazan Tatarlar› aras›nda ‹slam dininin aslî kaynaklar›na dönme
e¤ilimi fleklinde özetlenebilecek bir reform ak›m› ortaya ç›kt›. Tatarlardaki dinî
reform anlay›fl›, ‹slam dünyas›ndaki baz› ak›mlarla benzerlik göstermekle birlikte, kendine has birtak›m özellikler de tafl›maktad›r. Tatar dinî reform düflüncesini incelemeye giriflmeden önce, bunun ne zaman ve nas›l ortaya ç›kt›¤›na bakmak gerekir.
Baz› araflt›rmac›lar bu ak›m›n köklerini olabildi¤ince geriye götürebilmek
gayretiyle, Tatar reform hareketinin bafllat›c›s› olarak Abdurrahim Otuz ‹menî’yi (1754-1836) göstermekte ve onu “içtihat kap›s›n›n aç›k oldu¤unu savunan
ilk sosyal refomcu” olarak nitelemektedirler. Fakat onun kendi dönemine ait
kaynaklardan ö¤rendi¤imiz kadar›yla, Otuz ‹menî tam tersine içtihat kap›s›n›n
epeydir kapal› oldu¤unu ve Kur’an ve hadislerden hüküm ç›karman›n do¤ru ol-

1. Ünite - Kuzey Türklerinde Uyan›fl ve Reform

11

mad›¤›n› iddia etmekteydi. Kendi dönemindeki baz› tarikat fleyhlerinin ilimlerini ve birçok uygulamalar›n› elefltirdi¤i, okumaya hevesli ve çok seyahat eden biri oldu¤u, fakat baz› konularda afl›r› tak›nt›lar› bulundu¤u (haç fleklinde olan
fleylere karfl› ç›kt›¤›, hatta pencereleri bile buna benzeterek insanlar› uyard›¤›)
anlafl›lmaktad›r.
Bu durumu ciddi bir flekilde araflt›ran din âlimi R›zaeddin b. Fahreddin, Otuz
‹menî’nin de¤erli zaman›n› ve benzersiz yorumlar›n› lüzumsuz konularla harcad›¤›n› öne sürer: Otuz ‹menî, kuzey kutbuna yak›n bölgelerde Cuma ve Bayram namazlar›n›n k›l›namayaca¤› görüflündeydi. Bu görüfl onun flakirtleri ve baz› imamlar aras›nda yay›ld›; onu takip eden imamlar bu yüzden görevlerinden al›nd›lar. Onun bir
baflka düflüncesine göre, k›sa gecelerde vakit girmedi¤i için yats› namaz›n›n k›l›nmas› do¤ru de¤ildi. Onun bu sözü Samara, Ufa ve Kazan vilayetlerinin birçok yerinde meflhur oldu. En çok da bu iddias›yla ünlendi. ‹mamlar, müderrisler, hatta baz› tarikat fleyhleri bu söze göre amel etmeye bafllay›p yats› namaz›n› terk ettiler. Ayr›ca, Otuz ‹menî mant›k, hikmet ve kelâm derslerinin faydas›z oldu¤unu iddia etti.
Sovyet dönemindeki eserlerde “ayd›nlanmaya öncülük eden Tatar ulemas›n›n ilki”
olarak yüceltilmifl olsa da, görüldü¤ü gibi onun tart›flt›¤› konular hiç de öyle ayd›nlanmaya veya sekülerleflmeye zemin haz›rlayacak türden de¤ildir. ‹dil-Ural ulemas›
için bu tür ilahiyat tart›flmalar› al›fl›lm›fl bir durumdu.

Ebunnasr Kursavî
‹slam ilahiyat›n› “rasyonalist” esaslara göre sorgulayan biri olarak sunulan bir di¤er flahsiyet, Molla Ebunnasr Kursavî’dir (1776-1812). Baz› araflt›rmac›lar›n onu
“dogmalar› sarsan”, “geleneksel otoritelere karfl› ç›kan”, “yenilikçi” veya “Ceditçi”
olarak sunmalar› bir yan›lg›d›r. Ayn› flekilde onunla tart›flmaya giren ulemay› da
“mutaass›p” olarak nitelemek hatad›r. Tatar dinî reform düflüncesinin babas› say›lan Kursavî “yeni” bir fley ileri sürmüyordu; sadece ‹slam düflünce tarihinde olagelen baz› ilahiyat tart›flmalar›n› yeniden gündeme getiriyordu. Buhara medreselerinde dinî bilimler çerçevesinde okutulan kelâm konular›n› Yunan felsefesinin
etkileri olarak görüyor ve ‹slam›n bu gibi etkilerden ar›nd›r›l›p ilk dönemdeki (selef zaman›ndaki) sadeli¤ine döndürülmesi gerekti¤ini savunuyordu. Kursavî’nin
reformist sufilerden, özellikle Hindistan’daki Nakflibendî tarikat›na mensup Ahmed Sirhindî’nin (‹mam-› Rabbani) fikirlerinden etkilendi¤i anlafl›lmaktad›r. Buhara’daki medrese e¤itimi s›ras›nda tan›flt›¤› Nakflibendi fleyhi Niyazkulu Türkmanî’nin sohbetlerinde bulundu¤u s›rada bu fikirlerle tan›flm›fl olmal›d›r.
Kursavî’nin fikrî oluflumu flöyledir: Meçkere medresesindeki tahsili s›ras›nda
yetenekli oldu¤unu gösterdi. Baz› konularda hocas›n›n söyledikleri ile yetinmedi.
Bu dönemde ilim merkezi ve kültür kayna¤› olarak kabul edilen Buhara flehrine
gitti. Orada çok revaçta olan kelâm ilmiyle u¤raflt›; bu konuda son derece iyi yetiflti; hocalar›n› bile geride b›rakt›. Fakat bir noktadan sonra, bütün bu ö¤rendiklerinin dinî aç›dan ne ifle yarayaca¤›n› konusunda kendini sorgulad›. ‹lim ad›na biriktirdi¤i fleylerin birtak›m zanlardan ve Yunan felsefesinin uzant›lar›ndan ibaret
oldu¤u kanaatine var›p piflmanl›k duydu. Yunan felsefesi yerine iman düflüncesine (hikmet-i imaniye) yönelmeye karar verdi. Kitap ve Hadis konular›n› araflt›rmaya bafllad› ve giderek bu ilimlerde ustal›k kazand›. Büyük tefsir ve hadis âlimlerinin, tasavvuf ehlinin eserlerini inceledi. Buhara’n›n tan›nm›fl fleyhlerinden Niyazkulu Türkmanî’ye ba¤land› ve dört y›l onun sohbetlerinde bulundu. Bundan
sonra yazmakla ve talebe yetifltirmekle meflgul oldu. Eserlerinde içtihat kap›s›n›n
aç›lmas›n› savundu; taklidi reddetti.

Ebunnasr Kursavî (17761812). Kazan yak›n›nda
Kursa köyünde dünyaya
geldi. ‹lk e¤itimini Malm›fl
kazas›na ba¤l› Meçkere
köyünde ald›. Sonra
Buhara’ya gidip buran›n
tan›nm›fl âlimlerinin ders
halkas›na girdi. Büyük
fleyhlerin sohbetlerinde
bulundu. Vatan›na
döndü¤ünde Kazan
zenginlerinin yard›m›yla
büyük bir medrese kurup
birçok talebeyi buraya
çekmeyi baflard›. Derslerinde
‹mam Gazalî’nin ‹hyâi Ulûm
adl› kitab›n› ve orijinal fikirli
eski ‹slam âlimlerinin
eserlerini kulland›. 1807’de
yeniden Buhara flehrine
gitti. Buhara ulemas›yla
yapt›¤› tart›flmalar yüzünden
az kals›n can›ndan oluyordu.
Kursa’ya döndükten birkaç
y›l sonra, hac niyetiyle
dostlar›yla birlikte
‹stanbul’a gitti. Orada veba
hastal›¤›na yakalanarak
vefat etti. Üsküdar’da
Sultan Camisinde
defnolundu (R›zaeddin b.
Fahreddin 1903: 96).
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Yunan felsefesi: Burada
kastedilen, Abbasiler
zaman›nda Yunan
eserlerinden tercümeler
yap›lmas› ve bunun etkileri
alt›nda Müslüman
dünyas›nda kelâm ilminin
do¤mas›d›r. Kelâm
kitaplar›nda geçen baz›
konular, oldu¤u gibi Yunan
düflüncesinden al›nm›flt›.

1807’de Kursa köyünden ç›k›p tekrar Buhara’ya gitti. Buhara ulemas›yla de¤iflik zamanlarda tart›flmalara girdi. Onlara din ad› alt›nda bildiklerinin asl›nda felsefeden ibaret oldu¤unu, bunun yerine Kitap ve Sünnet yoluna ba¤lanmalar› gerekti¤ini söyledi (R›zaeddin b. Fahreddin 1903: 119). Fikirlerini pervas›zca ve büyük
bir cesaretle ifade etti. Onun fikirleri özellikle genç talebeler aras›nda yay›ld›. Bu
durum onun düflmanlar›n› artt›rd›. Bozuk fikirler tafl›d›¤› suçlamas›yla Emir Haydar’›n huzuruna ça¤r›ld›. Burada yap›lan münazara toplant›s›nda fikirlerini iyi bir
flekilde savunmas›na ra¤men, ileri gelen ulema onun karfl›s›nda durdu. ‹dam tehdidi karfl›s›nda Kursavî piflmanl›k bildirerek hayat›n› kurtarabildi. Bu olaydan sonra bütün kitaplar› yak›ld›; bunlar› elinde bulunduranlar ölümle tehdit edildi (Mercanî 1900: 168-75).
Kursavi, yeniden vatan›na döndü¤ünde talebe yetifltirmeye ve fikirlerini savunmaya devam etti. Ölümünden sonra talebeleri onun fikirlerini yaymay› sürdürdüler. Kursavî ile bafllayan dinî düflüncenin yeniden yorumlanmas› ak›m›, Mercanî ve
di¤er talebelerin gayretiyle bütün ‹dil boyuna yay›ld› ve büyük bir harekete dönüfltü. Onun görüfllerinden etkilenenlerden biri, tan›nm›fl Tatar dinî ›slahç›s› fiihabüddin Mercanî’dir. ‹lk zamanlar çevrenin etkisine kap›larak Kursavî’nin fikirlerine
karfl› ç›kan Mercanî, daha sonra büyük imamlar›n ve orijinal fikirli eski ‹slam âlimlerinin kitaplar›n› okudukça Kursavî’nin fikirlerinin do¤rulu¤unu takdir etmeye
bafllad›. Ona göre, Kursavî Maveraünnehr ve Kazan ulemas›n› elefltirmekte hakl›
idi. Fakat bunlar› ifade ederken kulland›¤› dil çok sertti; bu yüzden insanlar›n hat›r›n› incitiyor, kendisine düflmanlar yarat›yordu. fiayet yumuflak bir dille fikirlerini
ifade etmifl olsayd›, etkisi çok daha genifl olacakt›. fieyh Zeynullah ve Âlimcan Barudî de Kursavî’den övgüyle söz ederler. R›zaeddin b. Fahreddin, ö¤rencilik y›llar›nda Kursavî aleyhinde bulundu¤unu, fakat okuyup dinî ilimlerde derinlefltikçe
onun k›ymetini anlad›¤›n› söylemektedir.

‹çtihad: Çal›flma, gayret
etme anlam›ndaki “cehd”
kökünden gelir. ‹slam
âlimlerinin bir konu üzerinde
kafa yorarak yeni bir fikir
üretmesi anlam›nda
kullan›lm›flt›r. Taklit: Otorite
olarak kabul edilen eserlere
ve onlara yap›lan
aç›klamalara (flerh ve
hafliyelere) teslim olmakt›r;
ayn› zamanda baz› düflünce
okullar›na sorgulamaks›z›n
tâbi olmak, belli kal›p ve
çerçevelerin d›fl›na
ç›kmamakt›r.

fiihâbüddin Mercanî ve Etkileri

XIX. as›rda Kazan Tatarlar›
aras›nda güçlü bir dinî
reform hareketi ortaya ç›kt›.
‹lahiyat konular›nda fikir
yürütme becerisine sahip
olan Tatar ulemas›, ‹slam
dünyas›ndan gelen öze
dönüflçü e¤ilimlerin de
etkisiyle reformist bir söylem
gelifltirdi. Reformcular, geri
kalm›fll›ktan kurtulman›n
çarelerini ‹slam’›n özüne
dönmede ve yabanc›
tesirlerden ar›nmada
görüyorlard›. Kursavî ve
Mercanî gibi Tatar din
âlimlerinin öncülü¤ünde
bafllayan bu hareket
sonralar› modernist
e¤ilimlerle de birleflerek
Sovyet döneminin bafllar›na
kadar etkili oldu. Di¤er Türk
bölgelerinde de benzer baz›
e¤ilimler olsa da, bunlar›n
hiçbiri Kazan’daki kadar
güçlü bir harekete
dönüflmedi.

Dinî reform ak›m›n›n en önemli temsilcisi fiihâbüddin Mercanî’dir (1818-1889).
Kazanl› bir molla ailesinden gelen Mercanî, Buhara’da tahsil gördü. Onun fikirleri Kazan’da de¤il Buhara ve Semerkand’da flekillendi. Bizzat kendi ifadeleri, onun
fikrî dönüflümünün Semerkant y›llar› s›ras›nda gerçekleflti¤ine, taklitçilikten yarat›c›l›¤a ad›m att›¤›na flahitlik etmektedir. Buhara’da yasaklanm›fl olan Kursavî’nin
eserlerini elde edip okudu, bunlardan etkilendi, fakat görüfllerini aç›¤a vurmad›.
Buhara’daki çevresi ile uyum içinde olmaya özen gösterdi. Çal›flkanl›¤› ve ilmî konulardaki derinli¤i ile yerel ulema ve dinî otoritelerin takdirini kazand›.
Mercanî, 11 y›l kadar Buhara’da kald›ktan sonra, büyük bir kervana kat›larak
as›l vatan›na döndü (1849). Kazan’da imaml›k ve müderrislik yetkisini kazanmak
için Ulema Meclisinin ve halktan baz› kimselerin huzurunda bir s›navdan geçti.
Mercanî, mant›k, kelâm ve eski felsefede kendisini imtihan edenlerin cehaletini ortaya koyacak derecede derin bilgiye sahipti. Tamamen skolastik münazara ekseninde geçen bu s›navdan sonra Kazan ve çevresinde tan›nmaya bafllad›.
25 sene kadar imam ve müderrislik görevini sürdürdükten sonra, Mercanî
1876’da Rus hükûmeti taraf›ndan aç›lan Tatar Muallim Mektebinde (Rusças›: Tatarskaya Uçitel’skaya fikola) din dersi muallimi olarak ders verme teklifini kabul etti. O zaman bir mollan›n Rus okulunda ders vermesi düflünülemeyecek bir iflti;
dostlar› bile bu durumu yad›rgad›lar. Ona muhalif olan mollalar bu tepkinin artmas›na sebep oldular; onun Rus misyonerlerle birlikte çal›flt›¤›n› ve Müslüman mekteplerine Rusça dersinin konulmas›n›n bafl sebebi oldu¤unu ileri sürdüler. Mercâ-
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nî’nin Oryantalistlerle dostlu¤u ve yerel otoritelerle oldukça iyi iliflkileri vard›; Mirza Aleksandr Kâz›m Bek, V. V. Radlov, ‹l’ya N. Berezin ve Josef Gottwaldt onun
yak›n dostlar›yd›. Sadece düflmanlar› de¤il, Mercani’yi sevenler de onun bu iliflkilerini anlamakta güçlük çekiyorlard›.
Müslüman dünyas›n›n geri kal›fl sebebini dinin son zamanlarda yanl›fl yorumlanmas›na ba¤layan Mercanî, Müslümanlar›n yeniden ilerleme yoluna girebilmeleri için selef denilen ilk dönem Müslümanlar›n›n dinamizmini ve inanç safl›¤›n› yakalamalar› gerekti¤ine inan›yordu. Bu yüzden, ‹slam inanc›n› saran hurafelerle mücadele etmeyi ilke edindi. ‹slam dünyas›ndaki fikrî durgunlu¤un sebebini son dönem ulemas›n›n taklit yoluna sapmas›nda gördü; ona göre yeni meseleler üzerinde
fikir yürütmek ancak bu taklit anlay›fl› k›r›ld›ktan sonra mümkün olabilecekti.
Mercânî’nin en çok üzerinde durdu¤u husus, medreselerin ›slah edilmesinin
gereklili¤iydi. ‹lmî gerili¤i aflman›n ve toplumu de¤ifltirmenin en önemli dinami¤ini burada gördü. Yüzy›llardan beri ‹slam dünyas›nda tart›fl›lmaz bir yeri olan Buhara medreselerindeki e¤itim sistemini elefltirdi. Medrese e¤itiminde ak›l yürütme yerine bilineni
tekrarlamaya dayanan bir e¤itim türünün hâkim olmas›ndan ve çok zamanda az fley ö¤retilmesinden yak›nd›. Mercânî’nin as›l elefltirdi¤i konu ise medrese e¤itiminin temelini
oluflturan mant›k ve kelâm dersleriydi. Kelâma karfl› ç›k›yordu çünkü kelâmc›lar›n Grek
felsefesinin karmafl›k konular›n› tafl›mak suretiyle ‹slam dininin ilk dönemindeki safl›¤›n› karmafl›k felsefî nazariyelerle buland›rd›klar›n› düflünüyordu. Medreselerde kelâm konular›na ve onu anlamak için laz›m gelen
mant›k derslerine a¤›rl›k verilmesi neticesinde talebenin gerçek ‹slami ilimlerden (Kur’an
ve Hadis eksenli e¤itimden) uzaklaflt›¤› kanaatindeydi. Talebenin y›llar›n› harcayan ve pratikte hiçbir faydas› olmayan kelâm tart›flmalar›n›n e¤itimi etkisiz k›ld›¤›
görüflündeydi.
Mercânî tasavvufu ‹slam›n çok önemli bir boyutu olarak görmekteydi. Öyle anlafl›l›yor ki, Mercânî’nin flahsî ba¤l›l›klar› onun bu e¤ilimini güçlendirmifltir. Buhara döneminde tasavvuf ve ruh terbiyesi ile meflgul oldu¤u bilinmektedir. Kitaplar›nda da tasavvuftan ve tasavvuf ulemas›ndan her zaman sayg› ile bahsetmektedir.
Mercânî’nin talebelerinden birço¤unun tasavvuf ile u¤raflt›¤› bilinmektedir. Fakat
talebelerinden biri ona tarikata girmek istedi¤ini, kendisine bir mürflid-i kâmil göstermesini istedi¤inde Mercânî en iyi mürflidin Kur’an oldu¤unu söylemifl, Kur’an
okumas›n› ve mümkün oldu¤unca anlam›n› anlamaya çal›flmas›n› tavsiye etmifltir.
Öyle görünüyor ki, onun belli bir tarikata ba¤l›l›¤› yoktu. Mercanî’nin tasavvufa ilgisi daha ziyade flahsî dostluklar ba¤lam›nda ve entelektüel düzeyde kalm›flt›r.
Modern Tatar tarihçili¤inin önemli bir simas› olmakla birlikte, Mercanî’nin Tatar millî kimli¤inin kurucusu oldu¤unu söylemek abart› olur. Onun temel ilgisi milliyetten ziyade din eksenliydi. Tatar kimli¤inin kabulünde ve sayg›nl›k kazanmas›nda önemli bir rolü olsa da, kendi dili olan Türkîceyi gelifltirmek konusunda ayn› duyarl›l›¤a sahip de¤ildi. Eserlerinin büyük ço¤unlu¤unu Arapça olarak kaleme
ald›. Türkîce olan yaz›lar› oldukça sade ve basit bir dille yaz›lm›fl olup bunlar da
yine Arapça ve Farsça ibarelerle doludur.

Resim 1.1
Kuzey Türklerinin
müceddit
ulemas›ndan
fiihâbüddin
Mercanî (18181889).
Kaynak: R.
Merdanov, R.
Minnullin, S.
Rahimov, Rizaetdin
Fahretdin (Kazan,
1999).
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Bid’at: Dinde sonradan
ortaya ç›kan inanç ve
davran›fllard›r. ‹slam
âlimleri, iyi ve kötü bid’at
ay›r›m›na gitmifl olmakla
birlikte, bu tabir genel
olarak dinde olumsuz
anlamda ortaya ç›kan bozuk
fikirler ve uygulamalar
anlam›nda kullan›lm›flt›r.
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Mercânî’nin as›l önemi ›slahç›l›k ile modernizm aras›nda durmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ömrünün son yirmi y›l›nda Rusya Müslümanlar› modernlikle daha
fazla yüz yüze gelmifllerdi. Rus sosyal hayat›na kar›flan fakat dine de s›k› bir flekilde ba¤l› olan Tatar tüccâr›, yeni geliflmeler karfl›s›nda eski tarzdaki ‹slam anlay›fl›n›n yükledi¤i formüllerden s›k›nt› duyuyordu. Mercânî gibi sayg›n bir din âliminin ‹slamiyet ile modernli¤i uzlaflt›ran yeni yorumlar› onlar›n kendi hayat tarzlar›na uygun düflüyordu.
‹lahiyat sahas›ndaki baz› yorumlar› kendi ça¤dafllar›n›n al›flageldiklerinden
farkl› olsa da, iddia edildi¤i gibi bunlar “yeni” veya “dogmalar› sars›c›” nitelikte
de¤ildir. Kursavî ve Mercânî gibi ›slah yanl›s› ulema ile di¤er ulema aras›ndaki
fark burada ortaya ç›kmaktad›r. Her iki ›slahç› da bu farkl› yaklafl›mlar›n› ‹slam
klasiklerinden keflfetmifllerdi (veya bir flekilde haberdar olmufllard›). Fakat di¤er
ulema mevcut yorumlar› genel geçer veriler olarak kabul ediyor, bunun d›fl›ndaki bütün yorumlar› bid’at olarak görüyordu. Sonradan “eskilik taraftar›” veya
“mutaass›p mollalar” olarak nitelenen bu kimseler, eski de¤erleri savunma ve koruma endiflesi içindeydiler. Kuvvetli bir ‹slam klasikleri kültürüne malik olan
Mercânî eski âlimleri rahatl›kla ve cesaretle elefltirebiliyordu. Ancak, taklit gelene¤inden gelen Kazan ulemas› için bu durum anlafl›l›r ve hazmedilir fleylerden
de¤ildi. Gerek Buhara medreselerine yöneltti¤i elefltiriler, gerekse Rusça ö¤renmenin gereklili¤i konusunda söylediklerini o dönem toplumunun kald›rmas›
mümkün de¤ildi. Kazan ulemas›n›n neredeyse tamam› Mercânî’ye muhalifti.
Mercânî’ye karfl› olanlar›n sadece onun fikirlerinden dolay› düflman olduklar›n›
düflünmek do¤ru olmaz. Kiflisel sebeplerin de bunda etkili oldu¤u görülmektedir. Mesela, aç›k fikirli Tatar yazarlar›ndan Kayyum Nas›rî bile onun karfl›s›ndayd›. Mercânî’nin dostlar› daha ziyade tasavvuf ehliydi.
Buhara’daki medrese e¤itimini tenkit edip ›slah yollar›n› gösteren Mercânî, bu
düflündüklerini kendi medresesinde uygulayamad›. Buhara’da oldu¤u gibi Mercânî Medresesinde de mant›k ve kelâm dersleri ö¤retimin temelini oluflturuyordu.
Mercânî, talebelerinin ilgisini yeni konulara çekebilmek için Ahmed Midhat Efendi gibi yazarlar›n eserlerinden parçalar okuyordu, fakat talebeler bunu bir zaman
kayb› olarak görüyordu. Bunun yerine bir mant›k meselesini tart›flmak onlar için
daha anlaml›yd›. Kendi medresesine istedi¤i düzeni vermeyi baflaramam›fl ise de,
eski e¤itim sistemine getirdi¤i elefltirilerin etkili oldu¤u görünmektedir. Bu elefltirilerin de tesiriyle ilim tahsil etmek isteyen gençleri art›k Buhara yerine ‹stanbul’a ve
M›s›r’a yöneldiler.
Mercânî kendisinden sonra gelen nesil için bir model oluflturmas› bak›m›ndan
da önemlidir. Talebeleri aras›nda en baflta Hüseyin Feyzhanî’yi (Feyzhanov) zikretmek gerekir. Erken ölümü sebebiyle fikirlerini gelifltirememifl olsa da, Feyzhanî’nin medreselerin ›slah› konusunda haz›rlad›¤› proje önemlidir.
Mercânî as›l ölümünden sonra ünlendi. Özellikle XX. asr›n bafl›ndan itibaren
yenilik taraftar› ayd›nlar›n galip gelmesiyle Mercânî örnek bir flahsiyet olarak takdim edilmeye baflland›. Onu Türklerin yak›n dönem tarihinde bafllayan dinî teceddüt (reformation) hareketinin en büyük önderi (précurseur) olarak gören, hatta
onun Müslümanl›¤›n Luther’i oldu¤unu düflünenler vard›. Mercanî sayesinde yayg›nlaflan dinî ›slahç› ak›m, Âlimcan Barudî, R›zaeddin b. Fahreddin, Musa Cârullah,
Ziyaeddin Kemalî ve Abdullah Bubî gibi reformcu ulema ile varl›¤›n› devam ettirdi.
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Mercanî’nin medrese e¤itimine yöneltti¤i elefltiriler hangi gerekçelere
SIRAdayan›yordu?
S‹ZDE

D‹NÎ ISLAH HAREKET‹N‹N GEL‹fiMES‹

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Reform Yanl›s› Ulema ve E¤itim Faaliyetleri
S O R U

S O R U

fieyh Zeynullah Resulî (Zeynullah ‹flan)
‹slam reformcular›n›n yak›n dostu olup mektep ve medreseleri ›slah
hareketinin en
D‹KKAT
büyük destekçilerinden olan Zeynullah Resulî (1833-1917), Baflkurtlar›n Kavakan
boyundand›r. 1833’te Troysk (Troitsk) yak›n›nda
SIRA S‹ZDE
bir Baflkurt köyünde dünyaya geldi. Buharal› bir
hocadan ders okudu. 1851’de Troysk flehrine giderek el-Mengerî Medresesinde tahsilini devam
AMAÇLARIMIZ
ettirdi. 1858’de Verhnural bölgesinde Ak Hoca
köyü ahalisinin ricas›yla buradaki eski bir medreseyi tamir ettirip ders vermeye bafllad›. Bir y›l
K ‹ T A P
sonra Çelyabinsk yak›n›ndaki Çardakl› köyünde
Nakflibendi fleyhi Abdulhakim Hazrete ba¤land›.
Tarikat›n kökü Buhara’ya, Türkmen fleyhi NiyazTELEV‹ZYON
kulu’ya dayan›yordu. Onun da silsilesi Hindistan’daki fieyh Ahmed Sirhindî’ye uzan›yordu.
Zeynullah Resulî, 10 y›l içinde gösterdi¤i ola‹NTERNET
¤anüstü gayretleri sonunda tarikat içinde yükseldi. 1869’da hac ziyareti vesilesiyle u¤rad›¤› ‹stanbul’da do¤ruca Gümüflhaneli fieyh Ahmed Ziyaüddin hazretlerine gitti. Ondan çok
etkilendi. Hac dönüflünde yeniden u¤rad›¤›nda, Ziyaüddin hazretleri ona tarikat›
Rusya Müslümanlar› içinde temsil etmesi için tam yetki (icazet) verdi. fieyh Zeynullah,
köyüne vard›ktan sonra etraf›na müritler toplay›p onlar› irflat etmeye (e¤itmeye) bafllad›. Bilindi¤i gibi, ‹dil-Ural Müslümanlar› aras›nda dinî konularda münazara ve ihtilaf eksik olmuyordu. fieyh Zeynullah da bu ihtilaflardan uzak kalamad›. 1872’de dine ayk›r› (bid’at) inançlar yaymakla suçland›; Orenburg’daki Dinî ‹dare’ye flikâyet
edildi; burada sorguya çekildi. Konuya Rus yetkililer de müdahale ettiler ve fleyhi tutuklayarak sürgüne gönderdiler (R›zaeddin b. Fahreddin 1917: 5-16).
1881’de sürgün hayat› sona erince Zeynullah köyüne döndü. Bundan bir y›l sonra
hac için yola ç›kt›. ‹stanbul’a gidip Ahmed Ziyaüddin Efendi ile bir kez daha görüfltü.
Hac dönüflünde Troyski’ye tafl›nd›. Burada bir cami ve medrese yapt›rd›. K›sa zamanda bu yeri bir cazibe merkezine dönüfltürdü. Yeni usulde e¤itim verdi¤i medresesi (Resuliye Medresesi) çok baflar›l› oldu. Buras› Tatar, Baflkurt ve Kazak talebeler için e¤itim merkezi oldu. Medresede dinî ilimlerin yan›nda modern bilimler de okutuluyordu.
fieyh Zeynullah, Ceditçilerin hürmet etti¤i fleyhlerden olsa da onu bir Ceditçi
saymak do¤ru olmaz. O asl›nda kadim ile cedit aras›nda bir yerde duruyor, bir bofllu¤u dolduruyordu. Gelenek ile modern olan› uzlaflt›rma becerisine sahipti. Kazaklar ve Baflkurtlar aras›nda binlerce talebesi ve müridi vard›. Kazaklar aras›na gönderdi¤i talebeleri vas›tas›yla onlar aras›nda e¤itimi ve ‹slamiyeti yaymaktayd›. Sibirya Müslümanlar› aras›nda da etkiliydi. Onun bu faaliyetleri aç›kça Rusya’n›n siyasetine ters düfltü. Kazaklar› H›ristiyanlaflt›rmak için u¤raflan Ortodoks misyonerler ondan hofllanm›yorlard›. O kadar ki, hükûmet 1906’da Kazakistan’daki Tatar varl›¤›n›
s›n›rlamak için tedbirler ald› (H. Algar 1992: 122-5).

D‹KKAT

N N

Resim SIRA
1.2 S‹ZDE

Tatar, Baflkurt ve
Kazak talebeler
AMAÇLARIMIZ
için ›slah edilmifl
medresesiyle
ünlenen fieyh
Zeynullah KResulî
‹ T A P
(1833-1917).
TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Âlimcan Barudî
Zeynullah Resulî’nin müritlerinden olan Âlimcan Barudî (1857-1921), Tatar e¤itim
reformu hareketinde ayr› bir yere sahiptir. Kazan’daki medrese e¤itiminden sonra
tahsilini ilerletmek için Buhara’ya gitti. 7 y›l sonra buradan çok iyi duygularla ayr›ld›. Buhara medreselerinde birçok kusur görmekle beraber, burada ilme ve ilim
adamlar›na gösterilen sayg› ve halk›n sade yaflay›fl› onda olumlu izlenimler b›rakt›. Kazan’a döndü¤ünde Muhammediye Medresesi ad›yla ünlenen bir okul açt›.
Medresesinde Buhara’dakinden oldukça farkl› bir program uygulad›. ‹hmal edildi¤ini düflündü¤ü Kur’an, Hadis ve ‹slam tarihi derslerine a¤›rl›k verdi. Do¤a bilimleri, matematik, tarih ve co¤rafya derslerini medrese müfredat›na dâhil etti. Bu s›ralarda Orenburg’daki Hüseyniye, Ufa’daki Âliye ve Vyatka’daki Bubi medreseleri
de müfredatlar›n› yenilefltirmifllerdi. Bu medreseler reform edilmifl mektep ve medreselere ö¤retmen yetifltiriyorlard›. Kazan, Orenburg, Troyski, Ufa ve Sibirya’daki
Müslüman zenginler bu okullara maddi destek sa¤l›yorlard›.
Resim 1.3
Kazan’daki Muhammediye Medresesi muallimleri. XX. yüzy›l bafl›. Ön s›rada ve tam ortada oturan sar›kl› flah›s
medresenin müdürü ve meflhur pedagog Âlimcan Barudî’dir. Medresesini modern hâle getirmek için u¤raflt›; bunda
epey de baflar›l› oldu. Fakat 1906’da Rusya’daki ink›lâpç› fikirlerden etkilenen medrese talebeleri (“Islahç›”lar),
medrese idaresine karfl› isyan bayra¤› kald›rd›lar. Daha h›zl› ad›mlar at›lmas›n› ve reformlar yap›lmas›n› talep ettiler.
Bir noktadan sonra ›slahç› âlim Barudî bile talebelerinin gözünde “eski fikirli” biri konumuna düfltü.

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Kaynak: G. Milashevsky, Staraya Kazan’ (Kazan, 2005).
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

S O R U

Barudî’nin bu faaliyetleri pürüzsüz gitmedi. Eski geleneklerin de¤ifltirilmesini
hofl karfl›lamayan bir k›s›m ulema, esnaf ve tüccar bu geliflmelerden rahats›zl›k duD‹KKAT
yuyor, bütün bu yap›lanlar› dine ayk›r› fleylermifl gibi görüyorlard›. Rus hükümeti
de Müslüman okullar›ndaki bu geliflmeleri endifleyle izliyordu. Hükûmet Orta ça¤SIRAusullerle
S‹ZDE e¤itim veren eski tip mektep ve medreselere ses ç›karmazlardan kalma
ken Rusya Müslümanlar›n›n fikirlerini açabilecek bu yeni kurumlar› bir tehdit olarak alg›l›yordu.
Misyoner ‹lminski’nin mektuplar›, Müslümanlar›n karanl›kta kalAMAÇLARIMIZ
malar›n› istedi¤ini aç›kça göstermektedir.

N N

Âlimcan Barudî’nin
ve faaliyetleri hakk›nda bkz: A. Battal-Taymas, Alimcan Barudi
K ‹ T A hayat›
P
(‹stanbul, 1958).

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Yenili¤e yatk›n biri olmas› Barudî’nin ayn› zamanda tasavvufa yönelmesine,
hatta k›rkl› yafllarda tarikat fleyhi olmas›na engel olmad›. Tasavvufa olan ilgisi daha Buhara’daki talebeli¤i zaman›nda bafllad›. ‹slam büyüklerinin ve tan›flt›¤› sayg›n kimselerin tasavvuf ehli olmas›n›n da ondaki tasavvuf e¤ilimini güçlendirdi¤i söylenir.
Rusya’daki Müslüman tarikatlar, milliyeti muhafaza etmek aç›s›ndan oldukça
büyük faydalar temin ettiler. Âlimcan Barudî, fieyh Zeynullah ve Çistay flehrinde
fieyh Muhammed Zâkir Efendi gibi kifliler, tarikat ve medreselerdeki e¤itim faaliyetleri vas›tas›yla halk› Ruslaflmaktan korudular. Medreselere Avrupa bilimlerinin
girmesine sebep olman›n yan›nda, kad›nlar›n sosyal hayata kat›lmalar›nda dinî bak›mdan bir sak›nca olmad›¤› fikrini ifllediler. Sayg›n kiflilikleri sayesinde bu fikrin
halka kolayca kabul edilmesini sa¤lad›lar.

Dinî Reformcular
R›zaeddin b. Fahreddin
Dinî reformcular içinde en çok yazan› ve en a¤›r bafll›s› R›zaeddin b. Fahreddin’dir
(1858-1936). Din âlimi olmas›n›n yan›nda, bir tarihçi, gazeteci, biyografi yazar› ve
pedagogdur. Çal›flkanl›¤› ve kendi kendini disipline etme yetene¤i ile öne ç›kt›. Di¤er reformcu âlimlerin aksine çok az seyahat etti; Buhara’ya bile gitmedi. Kendi
ifadesiyle, ilme büyük sevgi ve istidad› olmasa ve kendi kendini yetifltirmeseydi
belki köy imaml›¤›ndan öteye geçemeyecekti.
Onun fikrî oluflumuna etki eden iki unsurdan biri Tercüman gazetesidir. Daha
medrese y›llar›nda tan›d›¤› bu gazete sayesinde edebiyattan ve dünyada olup biteni takip etmekten lezzet almaya bafllad›. Dilde Türkçülük yolunu seçmesi ve Türk
kavimlerinin birli¤i ülküsüne ba¤lanmas› bu sayede oldu. ‹smail Gasp›ral›’n›n ortaya koydu¤u yeni metotla (usûl-i cedîde) e¤itimi daima destekledi; Müslüman kad›nlar›n özgürlefltirilmesi fikrine büyük bir duyarl›l›k gösterdi.
Bat› dili bilmemesine ve
Resim 1.4
Rusças› k›t olmas›na ra¤men, Avrupa’daki geliflmeTarihçi ve ›slahç› din âlimi R›zaeddin b.
Fahreddin (1858-1936). ‹dil-Ural bölgesi
leri takip etmeye çal›flt›. Avulemas› tarihi hakk›nda çok k›ymetli
rupal› misyonerler cemiyeteserler yay›nlad›. Bu konuda birçok
ler kurup dünyan›n her köbiyografi eserini ona borçluyuz. Sa¤lam
bir medrese donan›m›n›n yan›nda,
flesine yay›l›p okullar, yemodern metotlara da yatk›nd›. Yeni
timhaneler, hastaneler, küfikirlere aç›k bir kifli olmakla birlikte
tüphaneler olufltururken ‹seskiye ait sa¤lam de¤erleri de muhafaza
etti. Dengeli ve sayg›n kiflili¤iyle Kadimcilam ulemas›n›n gereksiz
Ceditçi kutuplaflmas›nda makul bir
konular üzerinde ömürlerizeminde durdu. Rusya Müslümanlar›n›n
ni heba etmeleri onu rahatdinî lideri (Müftü) olarak Sovyet
s›z ediyordu. “Bizim molladöneminin zor flartlar›nda bile sa¤lam
durmay› baflard›.
lar›m›z›n ve zenginlerimizin ‘usûl-i cedîde ile okuKaynak: R. Merdanov, R. Minnullin, S.
mak dine ayk›r›d›r’ diye idRahimov, Rizaetdin Fahretdin (Kazan,
1999).
dia etmeleri onlar›n fikirsizliklerinden de¤il, belki de
kendi ç›karlar›n› gözetmelerindendir” diyordu. Yoksa kufl yuvas› gibi binan›n içine çocuklar› t›k›flt›r›p buna e¤itim ad›n› vermelerini nas›l aç›klayacaklard› (R›zaeddin b. Fahreddin 1905: 198-9).
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Bu dönemde Tatarlar aras›nda Osmanl› Türk edebiyat› da yay›lmaktayd›. Osmanl› Türklerinde soy bilincinin artmas›yla birlikte, Rusya Türklerine olan ilgi de
artt›. Rusya’ya seyahat eden ve Rusya Müslümanlar› ile yak›n dostluklar kuran
Mahmud Esad Efendi’nin ilgisine Kuzey Türkleri s›cak karfl›l›k verdiler. Fakat Fahreddin bu ilgiyi yeterli bulmuyordu. Eskiden beri Osmanl› âlimlerinde kendileri d›fl›ndaki dindafl ve soydafllar›n› ö¤renmeye ve onlar›n durumlar›n› anlamaya önem
vermediklerinden yak›n›yordu.
R›zaeddin b. Fahreddin’in fikrî oluflumuna etki eden ikinci unsur Orta Do¤ulu
reformculardan geliyordu. Cemaleddin Afgani’nin Petersburg’da bulundu¤unu duyunca (1888) onu evinde ziyaret eden R›zaeddin, onun medenî cesaretine, kiflili¤ine ve fikirlerine hayranl›k duydu. ‹bn Teymiyye’nin ad›n› ilk kez ondan iflitti¤ini
söyler. Bu gayretli ve mahcup gençteki istidat ve ilmî susuzluk Afganî’nin dikkatinden kaçmad›. Di¤er Tatar gençlerinin toplumsal konularda son derece uyan›k
ve ö¤renmeye yatk›n olmalar› Afganî’yi büyük bir ümide sevk etti; hiçbir yerdeki
Müslümanlardan beklemedi¤i hizmet ve gayretleri Rusya Müslümanlar›ndan
bekledi¤ini söyleyen Afgani: “Rus ‹mparatorlar›n›n ekti¤i zulüm ve istibdat tohumlar›ndan hürriyet a¤açlar› yeflerecektir” diyordu. R›zaeddin b. Fahreddin ve Afganî
aras›ndaki dostluk ve mektuplaflmalar daha sonra da devam etti.
R›zaeddin b. Fahreddin’in üzerinde büyük etkisi olan flahsiyetlerden biri de devrin düflünür ve âlimlerinden fieyh Muhammed Abduh idi. 1890’lardan itibaren M›s›r
ve Suriye’de yay›nlanan reformcu bas›n ve yay›nlar Rusya Müslümanlar› aras›nda
okunmaya ve onlar› etkilemeye bafllad›. Bunlar›n etkisiyle XX. yüzy›l›n bafl›nda
reformist ‹slamc› fikirler Kazan ve çevresinde yay›ld›. Kâs›m Emin, Reflid R›za, Abdurrahman el-Kevakibî, Farah Antun, Corci Zeydan gibi reformcu Arap yazarlar›n›n eserleri Tatar diline çevrildi. Bu dönemin Tatar bas›n›na ve tercüme eserlerine
bakmak bu tesiri görmek için yeterlidir.
‹lim ö¤renmek için Orta Do¤u’da dolaflan Tatar-Baflkurt talebeleri de bu fikirlerin tafl›y›c›lar› oldular. Bunlar›n içinde Musa Cârullah, Abdullah Battal Taymas
ve Abdullah Bubî gibi reformist ‹slamc›lar› saymak mümkündür. Musa Cârullah,
M›s›r’›n reformcu ulemas›ndan fieyh Bahit Efendi’nin kendi evine giderek ondan
ders ald›. Bahit Efendi, Cemaleddin Afganî’nin talebesiydi ve ona çok ba¤l›yd›;
her vesile ile ona olan sevgisini dile getiriyor, onun kiflili¤ini, ilmini ve ahlâk›n›
övüyordu. Bu zât ayn› zamanda Abduh’un da yak›n dostuydu. Bütün bunlar, Tatar talebelerin Orta Do¤ulu reformcularla ne derece yak›n iliflkide olduklar›n›
aç›kça göstermektedir.
Selefiyeci ak›mdan çok fazla etkilenen R›zaeddin b. Fahreddin, toplumlar›n
ilerlemeleri veya gerilemelerini dayand›klar› inanc›n (“akîde”nin) sa¤laml›¤›na
ba¤l›yordu. Ona göre, ‹slam milletlerinin geri kalmas›n›n sebebi, son as›rlarda ‹slam dünyas›nda din anlay›fl›n›n özünden sapmas›, yani akidenin bozulmas›yd›.
E¤er Müslümanlar tekrar eski güçlerine eriflmek istiyorlarsa, ‹slam› selefin anlad›¤›
yolda anlamaya çal›flmal›yd›lar. Musa Cârullah da bu konuda onunla ayn› görüflteydi. Gasp›ral› ve Akçura gibi laik bir reformcu olan Zeki Velidi Togan ise bunun
aksinin do¤ru oldu¤unu ileri sürüyordu (Togan 1914: 733-43).

Musa Cârullah
Dinî ›slah hareketinin en tan›nm›fl temsilcilerinden biri olan Musa Cârullah (18751949), hem körü körüne gelenekçili¤i hem de Bat›’dan gelen fikirleri sorgulayan,
toplumun kurtuluflunu ‹slam gelene¤inin modern geliflmelerin ›fl›¤›nda yeniden
yorumlanmas›nda gören bir fikir adam›d›r. Modern problemlere getirdi¤i cesur
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içtihatlar› yüzünden, mutaass›p ulemay› kendine düflman etmifl olmakla birlikte,
ilmî derinli¤i ile bazen muhaliflerini bile etkiledi. O sadece çal›flmalar›na odaklanm›fl bir ilim adam› olmay›p dinî inanc›n›n verdi¤i flevk ile yazan ve konuflan,
oldukça sivri dilli biriydi.
Resim 1.5
Musa Cârullah, 1875
Tatarlar›n en çok tan›nan dinî ›slahç›s›
y›l›nda, Don nehri k›y›s›nMusa Cârullah Bigiyev (1875-1949).
daki Novo-Çerkask flehMüslümanlar›n modern dünyada
rinde dünyaya geldi. Bukarfl›laflt›klar› sorunlara çözümler üretti.
Serbest fikirleriyle ve içtihatlar›yla tan›nd›.
raya yak›n Rostov flehrinAyn› zamanda, Rusya Müslümanlar›n›n
de bir Rus mektebinde
kongre kay›tlar›n› tuttu ve yay›nlad›. Bu
okuduktan sonra Kazan
aç›dan tarihçilere de çok önemli
malzemeler b›rakt›. Çok yazan, faal ve
ve Buhara medreselerinmedeni cesaret sahibi biriydi. Sovyetlerin
de e¤itim gördü. M›s›r’da
bo¤ucu ortam›na dayanamayarak 1930’da
üç y›l boyunca buran›n f›ülkesini terk etmek zorunda kald›.
k›h ve hadis âlimlerinden
Kaynak: Kniga o Muse-Efendi, ego vremeni i
özel dersler ald›. Bundan
sovremennikah (Kazan, 2010).
sonra Hicaz, Hindistan,
fiam ve Beyrut’a gitti; buralar›n tan›nm›fl âlimlerinden dersler okudu. Bu yerlerin tan›nm›fl ‹slam reformcular›yla tan›flt›, onlar›n görüfllerinden etkilendi. 1904’te ülkesine döndükten sonra, Rusya Müslümanlar›n›n
siyasî toplant› ve kongrelerinde aktif rol oynad›; kongrelerde konuflulanlar›n
kayd›n› tuttu ve bunlar› yay›nlad›.
Musa Cârullah’›n fikrî kiflili¤i, Avrupaî Rusya ile Müslüman Do¤u ikileminin izlerini tafl›r. Hayat›n›n önemli bir k›sm› Rostov, Kazan ve Petersburg flehirlerinde,
Rus kültür muhiti içinde geçti. Selef dönemini idealize etmesi, taklidi reddedip içtihat kap›s›n›n aç›lmas›n› savunmas› ve kelâm karfl›tl›¤› onun fikirlerinin temelini
oluflturur. Bat› ve Rus kültürü ile olan yak›n temas›, onun düflüncelerine bir esneklik ve serbestlik sa¤lam›flt›r.
Onu en çok rahats›z eden konu, ‹slam dünyas›ndaki fikrî durgunluk ve umursamazl›kt›. Müslüman dünyas›n›n ilk as›rlar›ndaki dinamizm, fikir hürriyeti ve içtihat yapma gibi özelliklerinin sonraki as›rlarda yerini taklit anlay›fl›na b›rakt›¤›n› düflünüyor, gerilemenin esas sebebini buna ba¤l›yordu. Fikirleri daraltan mezhep taassubu yüzünden medrese e¤itiminin bozuldu¤unu, kad›nlar›n sosyal hayat›n d›fl›na itildi¤ini, bunlar› iktisat ve hukuk alan›ndaki bozulmalar›n takip etti¤ini söylüyordu. Gerilemeden en çok ulemay› sorumlu tutuyordu. XVI. as›rda H›ristiyan
dünyas› Martin Luther gibi büyük bir “müceddit” sayesinde ilerlerken, ‹slam ulemas›n›n eski kitaplara flerh ve hafliyeler yazmakla meflgul olduklar›n›, Müslümanlar›n akl›n›n taklitçi fakihlerin ve ma¤rur kelâmc›lar›n elinde esir oldu¤unu söylüyordu. Onun fikrince Müslümanlar›n kurtuluflu akl› tutkunluktan kurtarmakla ve
mezheplerin koydu¤u s›n›rlar› y›kmakla mümkündü. Son dönem f›k›hç›lar›n›n din
anlay›fl›n› dar kal›plar içine hapsettiklerini belirttikten sonra, Müslümanlar aras›nda
birlik sa¤lanmas› için ve yüzy›llar boyu devam eden fiiîlik-Sünnîlik gibi ayr›l›klar›n
giderilmesi ve bu dar kal›plar›n y›k›lmas› gerekti¤ini ifade etti. Kelâmc›lar› da keskin bir dille elefltiren Cârullah, onlar›n bofl tart›flmalarla Müslümanlar›n zihinlerini
iflgal ettiklerini, Yunan felsefesinin faydas›z tart›flmalar›n› ‹slam dünyas›na tafl›mak
suretiyle ‹slam dininin sade olan akidesini karmafl›k hâle getirdiklerini öne sürdü.
Ça¤dafl meselelere cevap vermekten uzak olan kelâm ilminin medrese müfredat›ndan ç›kar›lmas› gerekti¤ini ifade etti.
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Akl› esas alan biri olmas›na ra¤men, sezgi yoluna da önem veren Cârullah, sezginin bir bak›ma akl›n en ileri aflamas› oldu¤u görüflündeydi. Tasavvufun ‹slama
özgü bir keflf yolu, keflfin ise bir tür aklî bak›fl aç›s› oldu¤unu ileri sürüyordu. Tasavvuf ehlinin hoflgörü anlay›fl› ve fikir hürriyeti ona cazip geliyordu. Tasavvufun
büyük bir mektep (ekol) oldu¤u görüflünü savunuyor, orijinal fikirli ‹slam âlimlerinin ço¤unun tasavvuf terbiyesinde yetiflmifl olmalar›na dikkat çekiyordu. ‹nanc›n
safl›¤› konusunda afl›r› titizlik gösteren Cârullah’›n, tasavvuf ekolüne olan sempatisi biraz flafl›rt›c› görünmektedir. Cârullah, asl›ndan uzaklaflm›fl tasavvuf anlay›fl›n›
ve dolay›s›yla derviflli¤i bir kazanç vas›tas› ve tembeller s›¤›na¤› hâline getiren Türkistan ve Tatar fleyhlerini elefltiriyordu. O, insanlar›n kendi nefsini terbiye etmesini öngören tasavvufa de¤il, keramet iddia eden fleyhlere gözü kapal› itaat etme tarz›ndaki bozulmufl tasavvuf anlay›fl›na karfl› ç›k›yordu. Ona göre, bozulmufl tasavvuf, ‹slam›n saf gelene¤ini sapk›n inançlar ve uygulamalarla bozmakta, sadece
öbür dünya üzerinde yo¤unlaflarak dünyevi meselelere karfl› ilgisizlik ve tembellik
yaratmaktayd›.
Birçok kiflinin kendisine “Tatar Luther’i” veya “dinî reformcu” s›fat›n› yak›flt›rSIRA S‹ZDE
mas›na ra¤men,
Cârullah dinde reform fikrinin karfl›s›nda oldu¤unu yazd›. ‹slamiyette Protestanl›k benzeri bir reformun gereklili¤ini savunanlara karfl› ç›kt›. Ona
göre ‹slam dini ›slahata muhtaç de¤ildir; çünkü sorun dinde de¤il, Müslümanlar›n
D Ü fi Ü N E L ‹ M
kendisindedir; Müslümanlar ‹slamiyetin gerçe¤ini ö¤renerek kendilerini ›slah etmelidirler. Bu reformlar›n esaslar› mâzide aranmal›d›r: Eski ‹slam âlimlerinden miS O R Uhazineleri aramak, onlar› yeniden keflfetmek gerekir. Cârullah
ras kalan bütün
bunlar› söylese de, Protestanl›¤›n lideri Luther’e olan hayranl›¤›n› de¤iflik vesilelerle ifade etti¤iD ‹görülmektedir.
KKAT
Cârullah’›n fikirleri Türkiye’de de genifl yank› uyand›rd›. Onun yaz›lar›na ilgi
duyanlar daha çok Türkçü ve Bat›c› ayd›nlard›. fieyhülislaml›k makam› (Bâb-› MeSIRA S‹ZDE
flîhat) onun fikirlerini flüphe ile karfl›lad›, hatta 1913’te dine ayk›r› görüfller içerdi¤i
gerekçesiyle onun dört kitab›n›n toplat›lmas›n› istedi. fieyhülislam Mustafa Sabri
Efendi, Cârullah’›n
eski ‹slam âlimlerine (fakihlere, kelâmc›lara ve tefsircilere) yöAMAÇLARIMIZ
neltti¤i suçlamalar› haks›z buldu ve fikirlerinde tutars›z oldu¤unu iddia etti.

SIRA S‹ZDE
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Musa Cârullah’›n
K ‹ T hayat›,
A P fikirleri ve eserleri hakk›nda Ahmet Kanl›dere’nin Kadimle Cedit
Aras›nda: Musa Cârullah (‹stanbul, 2005) adl› eserine bakabilirsiniz.

TELEV‹ZYON

Dinî ›slahç›lar
tasavvufa uzak duran, hatta onun aleyhinde bulunanlar
T E L E V ‹ Z Yaras›nda
ON
da vard›. Bunlar aras›nda Ufa’l› bir mollan›n o¤lu olan Ziyaeddin Kemalî’yi (18731942) zikretmek gerekir. Kemalî, Kahire’de meflhur din bilgini ve reformist Muhammed Abduh’tan ders ald›. Sosyoloji, fikir tarihi ve felsefe konular›nda yaz›lanTERNET
lar› Arapça‹ Ntercümelerinden
okudu. ‹slam ö¤retilerini müspet ilimlerin son zamanlardaki verileri ile uzlaflt›rmaya, ilmin ve felsefenin ortaya koydu¤u her hakikatin
Kur’an’da oldu¤unu ispata çal›flt›. Medine ve Kahire’deki tahsilinden sonra Rusya’ya döndü ve Ufa flehrindeki Osmaniye medresesinde muallim oldu. 1906’dan
sonra ise Ufa’daki Âliye Medresesinin bafl müderrisi ve imam› oldu. Kur’an’› Tatar
diline çevirdiyse de tercümenin yay›nlanmas›na izin verilmedi (Battal-Taymas
1962: 183-4).
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1. Ünite - Kuzey Türklerinde Uyan›fl ve Reform

Dinî Islahç›l›ktan Seküler Reformculu¤a
‹slam ulemas› aras›nda ilahiyat tart›flmalar› sürerken XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
Rusya’da önemli sosyal de¤ifliklikler yaflanmaktayd›. Özellikle, 1860’lardan sonra
Rus üniversitelerinde okuyan Müslüman talebelerin, Rus okullar›nda ders veren
Tatar muallimlerin ve Ruslarla yak›nl›k kuran uleman›n say›s› artmaktayd›. Müslüman soylular›n›n ve tüccarlar›n›n çocuklar› Rus okullar›nda okuyarak Bat› medeniyeti ile temasa geldiler. Rus dili ve edebiyat›n›n onlar aras›nda yay›lmas› ve Bat›’yla olan temas›n artmas› sonucunda yerel ayd›nlar aras›nda seküler reformculuk
yayg›nlaflt›.
Rusya Müslümanlar›n›n yenilik aray›fllar›n›n organize olmas› ve güçlü bir harekete dönüflmesi XIX. yüzy›l›n son çeyre¤inde Gasp›ral›’n›n Tercüman gazetesi ve
usûl-i cedit mektepleri sayesinde oldu. Dinî reformculardan farkl› olarak, Gasp›ral› “›slah” veya “tecdit” peflinde de¤ildi; Gasp›ral›, ‹slam inanc›nda safl›¤a giderek Asr-› Saadet modelini yeniden yakalama amac›n› gütmüyor, toplumu düze ç›karman›n çarelerini dinî söylemin d›fl›nda ar›yordu. Bu dönemde dinî konulara
de¤il, seküler ilgilere sahip olan ve Bat›’y› daha iyi tan›yan bir ayd›nlar grubu ortaya ç›kt›. Bu grubun önde gelen temsilcileri olarak, ‹smail Gasp›ral›, Yusuf Akçura, Zeki Velidi (Togan) ve Sadri Maksudi say›labilir. Onlar›n öncelikleri, inanç konular›ndan ziyade toplumsal sorunlard›. Bu ayd›nlar dinî reformcular›n fikirlerini
takdir etmekle birlikte, onlar›n çözümlemelerinden tatmin olmamakta ve giderek
daha seküler alana kaymakta idiler.
Birçok noktada ortak endifle ve fikirleri benimsemifl olsalar da, Ceditçi ayd›nlar
aras›nda baz› görüfl farkl›l›klar› vard›. Bunun en bariz örne¤i, Gasp›ral› ile Cârullah
aras›ndaki yaklafl›m farklar›nda görülür. Gasp›ral› Rusya Müslümanlar› aras›nda
birlik sa¤lanmas› gibi âcil çözüm bekleyen meselelere odaklanm›flt›; ‹slam ilahiyat›n›n incelikleri onun ilgisini çekmiyordu. Bu yüzden, tarihin derinliklerinde kalm›fl
ilahiyat konular›n› yeniden gündeme getirerek muhafazakâr Müslümanlar›n tepkisini çeken Musa Cârullah’› ikaz ediyordu. Cârullah ise meseleye farkl› bir noktadan
bak›yordu. Ona göre, eskide kalm›fl gibi görünen baz› meseleler, asl›nda toplumun
mevcut durumuyla yak›ndan ilgiliydi: Dünyay› hâlâ “Müslümanlar ve kâfirler” olarak alg›layan bir anlay›flla Müslümanlar uygar dünya ile sa¤l›kl› iliflkiler gelifltiremezlerdi. Hurafe inançlarla beslenen bir toplumun medeni dünya ile bütünleflmesi beklenemezdi. Bu yüzden, öncelikle toplumun zihninde yerleflmifl olan yanl›fl
inançlar›n düzeltilmesi gerekirdi.
Dinî reformcular›n ay›r›c› özelliklerinden biri inanc›n do¤rulu¤una büyük önem
vermeleridir. Cârullah’a göre, Asr-› Saadetteki sade ve saf din anlay›fl› sayesinde
Müslümanlar ilerlemifl, her bak›mdan güçlenmifllerdi. Bu güce yeniden eriflmek
için, ‹slam› ilk Müslümanlar›n (selefin) anlad›¤› yolda anlamaya çal›flmak gerekirdi. Laik bir reformcu olan Zeki Velidi ise bunun tam aksini düflünüyordu. Ona göre, Müslümanlar›n gerilemesi ‹slam inanc›n›n bozulmas›n›n bir neticesi de¤il, maddî medeniyetteki çöküflün bir sonucuydu. ‹slam dini ›slah edilse bile, Müslüman
ülkeler bu ruh hâliyle geliflemezlerdi; Arabistan Vehhabîlerinin durumu ortadayd›.
Zeki Velidi, ›slahç› uleman›n ‹slam hukukunu yeniden düzenleme çabalar›n› da
bofla harcanan emek olarak görüyordu. Oysa ‹slam hukukunun Bat› hukukundan
üstün oldu¤u hakk›nda güçlü bir kanaate sahip olan Cârullah bu konuda en ufak
bir tavize bile tahammül göstermiyordu.
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XIX. yüzy›l›n son çeyre¤inde modernist e¤ilim a¤›rl›k kazan›rken, dinî
reformculuk gerilemekteydi. 1906 senesinde reformcu ulemadan Âlimcan Barudî’nin medresesindeki Islahç› talebelerin isyan›, dünyevî bir yöneliflin göstergesiydi; ›slah edilmifl bir medresenin talebeleri bir noktadan sonra bu ›slah› yeterli bulmuyorlard›. Medresenin kurucusu olan Âlimcan Barudî, reform yanl›s› olmakla birlikte, talebelerin gözünde “eskilik taraftar›” konumuna düflmüfltü.
Musa Cârullah talebelerin hoflnutsuzlu¤unu gidermek ve onlar› ‹slam dairesinde tutabilmek için u¤rafl›yordu. Eski ‹slam âlimlerinin eserleri aras›nda talebelere
dinamik ve ink›lâpç› mesajlar verebilecek kitaplar (kendi deyimiyle selef eserleri)
bulmak için ç›rp›n›yor, ‹slam klasikleri içinde “yeni fikirler” ve “yeni felsefeler” bulunabilece¤ine inan›yordu. Bu yüzden ‹slam tarihinde hür fikirleriyle tan›nan Ebulalâ el-Maarrî’den tercümeler yapt›. Fakat bütün bu çabalar ›slahç›l›¤›n gerilemesini durduramayacakt›r. Mercanî ve onun yolundaki dinî ›slahç›lar›n fikirleri art›k ça¤›n gerisinde kalmakta, modern kafalar› ikna edememekteydi.
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Rusya Türklerinin XIX. yüzy›ldaki sosyal ve siyasi geliflimlerini aç›klamak
XIX. yüzy›l, Rusya Türkleri için çok önemli siyasi
ve sosyal de¤iflikliklerin oldu¤u bir dönem oldu.
XVI. yüzy›l›n ortas›ndan beri Rus hâkimiyetinde
yaflayan Kazan Tatarlar› bütün bask›lara ra¤men
kimliklerini korumas›n› bildiler. Kendilerine f›rsat
verildi¤i XVIII. as›r sonunda ticari ve kültürel alanlarda geliflmeler gösterdiler. Bu yüzy›l›n ilk yar›s›nda Mo¤ol kökenli Oyratlar›n bask›s›ndan bunalan Kazaklar Rusya himayesini kabul ettiler.
Yüzy›l›n son çeyre¤inde K›r›m Hanl›¤›, XIX. yüzy›l›n bafl›nda ise Kafkasya, Rusya taraf›ndan iflgal
edildi. Rus ilerlemesi 1864-84 y›llar› aras›nda Güney Türkistan’›n da ele geçirilmesiyle tamamland›. Rusya tebaas› olan Türk topluluklar› aras›nda
önemli medenî farklar mevcuttu. Bir k›sm› kapitalist öncesi, hatta kapitalist geliflme aflamas›na gelmifl, medeni basamaklar›n üst düzeyine eriflmiflti;
Kazan’da ve Bakü’de ticaret burjuvazisi yükselmekteydi. Di¤erlerinin ço¤u göçebelik aflamas›nda olup kabile ba¤lar›n› muhafaza etmekteydi.
Tatar-Baflkurtlar Türkleri ve onlar›n Rus hâkimiyeti sürecindeki geliflmeleri de¤erlendirmek
XVI. yüzy›l ortas›nda ‹dil-Ural bölgesini ele geçiren Rusya’n›n Tatar ve Baflkurtlara karfl› izledi¤i
siyaset her zaman ayn› olmad›. XVI.-XVIII. yüzy›llar aras›nda izlenen bask› politikalar› sonucunda Tatarlar kendi içlerine kapand›lar; dinî kimliklerini korumak için Rus olan her fleyden uzak durdular. II. Katerina döneminde imparatorluk olma
yolunda ilerleyen Rusya, Tatarlara karfl› güttü¤ü
siyasetini de¤ifltirdi. Onlara dinî (1788) ve ticari
(1792) haklar tan›d›. Bunun Tatarlar aç›s›ndan
olumlu sonuçlar› oldu; ticaretten zenginleflen Tatar tüccar›, medreseleri ve di¤er hay›r kurumlar›n› destekleyerek fikrî canl›l›¤›n ortaya ç›kmas›nda önemli bir rol oynad›lar. Etraftaki Fin kökenli
kavimleri ve zorla H›ristiyan olmufl unsurlar› kültürel ve dinî bak›mlardan etkilediler. Ayn› zamanda Kazaklar aras›nda da etkili oldular. Rus hükümeti, XIX. yüzy›l›n ortas›ndan itibaren Tatarlar›n
etkilerini s›n›rlamaya çal›flt›. Güney Türkistan’daki Rus iflgali Tatar tüccarlar›n› olumsuz etkiledi;
onlar›n yerini Rus tüccarlar› ald›. Yüzy›l›n sonunda ortaya ç›kan iktisadi ve toplumsal geliflmeler
Tatar ulemas›, ayd›nlar› ve tüccar› aras›nda yeni
çözüm aray›fllar›n› ortaya ç›kard›.
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Tatar uyan›fl›n›n öncülerini tan›mlamak
Tatarlar›n yaflad›¤› co¤rafi, siyasi ve iktisadi flartlar “Tatar uyan›fl›” denilen fikri canlanmaya zemin haz›rlad›. XIX. yüzy›lda Ruslar kanal›yla Avrupa’dan gelen tesirlerin bask›s› Tatar ulemas›n›
bir ç›k›fl yolu aramaya sevk etti. ‹stanbul, Türkistan, M›s›r ve Hindistan’dan gelen tesirlerin de etkisiyle ulema kendine has baz› fikir ak›mlar› geliflti. Bunlar içinde en güçlü olan› dinî reform (›slahç›l›k) ak›m›d›r. Tatarlar›n üzerinde fieyhülislaml›k gibi fikirleri denetleyen güçlü bir merkezî
otoritenin olmamas›, yarat›c› fikirlerin geliflmesi
aç›s›ndan bir avantaj sa¤lad›. Tatar ulemas›, bulunduklar› özgün co¤rafi flartlar sebebiyle fikir
üretmeye (içtihat düflüncesine) yatk›nd›; Ebunnasr Kursavî bu tarz fikirler gelifltirdi. Fakat dinî
reform fikirlerinin en tan›nm›fl öncüsü fiihabüddin Mercanî oldu. Onun medrese reformu ve dinî düflüncenin yeniden yorumlanmas› yönündeki fikirleri, kendisinden sonra gelen reformcu
ulema için örnek oluflturdu.
Dinî ›slahç›lar (reformcular) ve onlar›n fikrî katk›lar›n› de¤erlendirmek
fiihabüddin Mercanî’nin açt›¤› yoldan yürüyen
genç nesil, dinî ›slah çabalar›n› büyük bir ak›ma
dönüfltürdüler. Islahç› Tatar ulemas›n›n etkileri
‹stanbul’a, Türkistan’a ve baflka yerlere kadar
uzand›. Islahç› ulema aras›nda R›zaeddin b. Fahreddin, tarihçili¤i ve reformist görüflleriyle öne
ç›kt›. Orenburg Müftülü¤ünde etkin bir görev
yapmas›n›n yan›nda gazetecilik faaliyetleriyle
genç nesli etkiledi ve sayg›n bir yer kazand›.
Musa Cârullah, dinî sorunlara yarat›c› çözümler
getirdi. Fikirleri, Osmanl› ülkesinde ve bütün
Rusya Müslümanlar› aras›nda tan›nd›. Bu iki âlim
dilde ve siyasette Türk birli¤i fikrini güttüler;
ortak Türk dilinde eserler verdiler ve bu konuda önemli bir edebî birikim oluflturdular. Dinî
›slahç›l›¤a paralel olarak dünyevî (seküler) reformculuk fikri de geliflti. Islahç›lar›n fikirleri
bir noktadan sonra Rus ve Bat› e¤itimi alan yeni nesli ikna etmemeye bafllad›. XX. asr›n ilk
çeyre¤inde, dinî ›slahç›l›k gerileme içine girerken, dünyevî reformculuk güçlendi.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki topluluklardan hangisi Fars dillidir?
a. Özbekler
b. Tacikler
c. Kazan Tatarlar
d. Baflkurtlar
e. Kazaklar
2. II. Katerina’n›n Tatarlara ticari ayr›cal›klar tan›mas›
afla¤›daki tarihlerden hangisinde olmufltur?
a. 1552
b. 1789
c. 1792
d. 1773
e. 1861
3. Afla¤›dakilerden hangisi Tatar dinî ›slahç›lar›ndan
biri de¤ildir?
a. Musa Cârullah
b. fiihabüddin Mercanî
c. Âlimcan Barudi
d. ‹bray Alt›nsar›n
e. R›zaeddin b. Fahreddin
4. Afla¤›dakilerden hangisi Mercanî’nin medreseye yöneltti¤i elefltirilerden biri de¤ildir?
a. Medresede okutulan kitaplar›n ça¤dafl konularla
alakas› yoktu.
b. Medrese e¤itiminde kelâm konular›na gere¤inden fazla önem veriliyordu.
c. Medresede fen bilimleri okutulmuyordu.
d. Medresede Kur’an ve Sünnet eksenli e¤itim veriliyordu.
e. Okutulan derslerin pratikte bir faydas› yoktu.
5. Ebunnasr Kursavî ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Yenilik ve modernleflme taraftar›yd›.
b. Dogmalar› sarsan bir ink›lapç›yd›.
c. Modern geliflmelerin karfl›s›ndayd›.
d. Tasavvuf düflüncesine köklü elefltiriler getirdi
e. ‹slam inanc›n› ilk dönemdeki sade haline
döndürmek gerekti¤ini savundu.

6. Cemaleddin Afganî, afla¤›daki ayd›nlardan hangisi
üzerinde en çok etkili oldu?
a. R›zaeddin b. Fahreddin
b. ‹smail Gasp›ral›
c. Âlimcan Barudî
d. Ziyaeddin Kemalî
e. Ayaz ‹shakî
7. Afla¤›daki ›slahç›lardan hangisi tasavvuf düflüncesini
‹slam›n özüne yabanc› bir unsur olarak görüyordu?
a. Musa Cârullah
b. Otuz ‹menî
c. Zeynullah Resulî
d. R›zaeddin b. Fahreddin
e. Ziyaeddin Kemalî
8. Afla¤›dakilerden hangisi Rusya’n›n Türkistan’› iflgalinin sonuçlar›ndan biri de¤ildir?
a. Hokand Hanl›¤› ortadan kald›r›ld›.
b. Hive Hanl›¤› Rusya’n›n vassal› konumuna düfltü.
c. Buhara Hanl›¤› ba¤›ms›zl›¤›n› korudu.
d. Tatar tüccarlar› önceden sahip olduklar› ticari
arac›l›k konumunu kaybettiler.
e. Buhara Hanl›¤› Rusya’n›n vassal› konumuna
düfltü.
9. Afla¤›dakilerden hangisi Ortodoks Rus misyonerlerinin XIX. yüzy›ldaki faaliyetlerinden biri de¤ildir?
a. Kazan Tatarlar›n›n etraftaki H›ristiyan olmayan
halklar›n ‹slamlaflt›rmas›n›n önüne geçmeye
çal›flt›lar.
b. ‹slam-karfl›t› faaliyetleriyle Tatar ulemas› üzerinde uyar›c› bir etki yapt›lar.
c. Rus olmayan halklar›n Ruslaflt›r›lmas›na karfl›
ç›kt›lar.
d. Yerel dilde e¤itim yapmak suretiyle Ruslaflt›rma
siyaseti güttüler.
e. Rus olmayan halklar› Müslüman etkisinden uzak
tutmaya çal›flt›lar.
10. Afla¤›dakilerden hangisi XIX. yüzy›lda Tatar toplumu içinde güçlü bir etkiye sahip olan unsurlardan biri
de¤ildir?
a. Tatar ulemas›
b. Tatar tüccar›
c. Müslüman tarikatlar
d. Kreflin Tatarlar›
e. Tatar reformcular›
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. b

S›ra Sizde 1
XIX. yüzy›l›n bafl›nda Rusya Türkleri genel olarak “Rusya Müslümanlar›” ad›yla an›l›yorlard›. ‹dil (Volga) nehri
boylar›nda yaflayanlar›na “Tatar” veya “Kazan Tatarlar›”, Ak ‹dil nehri boylar›nda yaflayanlara ise “Baflkurtlar”
deniliyordu. Kuzey Türkistan’›n bozk›rlar›nda yaflayanlar “K›rg›zlar” (Kazaklar) olarak, K›rg›zlar ise “Kara K›rg›zlar” olarak biliniyordu. Kafkasya’da yaflayan Azerbaycan Türklerine “Azerbaycan Tatarlar›”, Türkistan’›n
yerleflik halk› ise “Sartlar” olarak tan›n›yordu.

2. c
3. d
4. d
5. e
6. a
7. e
8. c
9. c
10. d

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tatar-Baflkurtlar ve Çarl›k
Yönetimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tatar-Baflkurtlar ve Çarl›k
Yönetimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dinî Islah Hareketinin
Geliflmesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tatar Uyan›fl›” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tatar Uyan›fl›” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dinî Islah Hareketinin
Geliflmesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dinî Islah Hareketinin
Geliflmesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tatar-Baflkurtlar ve Çarl›k
Yönetimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tatar-Baflkurtlar ve Çarl›k
Yönetimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tatar-Baflkurtlar ve Çarl›k
Yönetimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 2
Kazan Hanl›¤›’n›n düflmesinden sonra Tatarlar a¤›r bask›lara u¤rad›lar. Özellikle 1552 y›l›n› izleyen iki yüz y›l
boyunca Rusya devleti onlar› zorla H›ristiyanlaflt›rmaya
çal›flt›. Bu bask›lardan kurtulmak için, Tatarlar›n bir k›sm› mümkün oldu¤u kadar uzak yerlere gittiler. Tatarlar
soylular›n›n ço¤u ve çok az say›da bir Tatar halk› H›ristiyanl›¤› kabul etmek zorunda kald›lar. XVIII. yüzy›l›n
sonunda hükümet Tatarlara karfl› yumuflama siyaseti izledi; hatta onlara ticari ve dinî baz› imtiyazlar verdi. Bu
ayr›cal›klar sayesinde Tatarlar önemli bir geliflme gösterdiler; iktisadi bak›mdan güçlendiler. Tüccarlarla beraber Türkistan’a giderek buran›n medreselerinde okuyan Tatar talebeler yeniden vatanlar›na döndüklerinde
medreseler açt›lar; böylece ‹dil-Ural’da güçlü bir ulema
s›n›f› olufltu.
S›ra Sizde 3
Mercanî, kendi zaman›ndaki medrese e¤itiminin hem
dinî hem de dünyevî bilimler noktas›ndan gerileme içinde oldu¤u görüflündeydi. Türkistan’›n bir zamanlar meflhur olan medreselerinde e¤itim sadece dinî konularla
s›n›rl›yd›. Asl›nda buna tam da dinî konular denilemezdi. Medrese müfredat›n›n temelini kelâm dersi oluflturuyordu. Kelâm, vaktiyle ‹slam›n ilk as›rlar›nda dine yöneltilen tenkitlere cevap vermek amac›yla geliflen bir
bilgi dal›yd›. Bunda Yunan felsefesinden esinlenmeler
ve etkilenmeler vard›. Mercanî gibi ‹slam›n özüne dönmeyi savunan âlimler bunu bir bozulma nedeni olarak
gördüler. Ayr›ca, Ortaça¤dan kalma, zaman› geçmifl
ders kitaplar›n›n yerine, Kur’an ve Hadis eksenli ‹slami
konular›n ve bunun yan›nda modern dünyevî bilimlerin okutulmas› gerekti¤ini savundular.
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Yararlan›lan Kaynaklar
S›ra Sizde 4
Tatar dinî ›slahç›lar›, inanc›n sa¤lam esaslara dayanmas›, ‹slam›n hurafelerden ve yabanc› inançlar›n etkilerden ar›nd›r›lmas› yanl›s›yd›lar. Asl›nda “öze dönüflcü”ler genel olarak tasavvufu da yabanc› tesirlerin ürünü sayarak karfl› ç›km›fllard›r. Fakat ‹dil-Ural’da tasavvuf düflüncesi çok yayg›n ve halk aras›nda güçlü bir tabana sahipti. Tatar ›slahç›lar›n›n hemen hepsi bir flekilde tasavvufla ilgilendiler ve tasavvufu ‹slam›n sezgisel
yöne önem veren, ‹slam dünyas›nda özgün düflüncenin geliflmesine büyük katk›lar sa¤layan bir düflünce
okulu olarak gördüler. Asl›ndan sapm›fl ve ‹slam›n aç›k
ilkeleriyle çat›flan, hurafelerle kar›fl›k tasavvuf türüne
karfl› ç›kmakla beraber, gerçek tasavvuf olarak gördükleri müsamahaya dayanan, sezgisel düflünme tarz›na
taraftard›lar.
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Rusya’daki h›zl› de¤iflimin Rusya Türkleri üzerindeki etkilerini tan›mlayabilecek;
Modern Tatar edebiyat›n›n oluflumunu aç›klayabilecek;
Ceditçilik hareketinin oluflumunu de¤erlendirebilecek;
Rusya Türklerinin dil birli¤i çabalar›n›n etkilerini aç›klayabilecek;
Rusyal› Müslüman kad›nlar›n kazan›mlar›n› de¤erlendirebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Ceditçilik
Tatar edebiyat›
Dil birli¤i
Kad›n haklar›
Kayyum Nâs›rî

•
•
•
•
•

‹smail Gasp›ral›
Ayaz ‹shakî
M. Zâhir Bigi
Musa Cârullah
Fatih Kerimî

‹çindekiler

XIX. Yüzy›l Türk
Dünyas›

Kazan Tatarlar›nda
Yenileflme

• MODERNLEfiME VE ÇARLIK
S‹YASET‹
• EDEB‹YATTA YEN‹LEfiME
• CED‹TÇ‹L‹K HAREKET‹
• D‹LDE B‹RL‹K F‹KR‹
• KADINLARIN ÖZGÜRLEfiT‹R‹LMES‹

Kazan Tatarlar›nda
Yenileflme
MODERNLEfiME VE ÇARLIK S‹YASET‹
XIX. asr›n sonunda Rusya’da birçok alanda ilerlemeler oldu. Rus orta s›n›f› h›zla
yükseldi ve sanayiciler ön plana ç›kt›. Rus sanayisinin büyümesi 1890’larda ola¤anüstü artt›. Ulafl›m a¤›n›n, özellikle demir yollar›n›n geliflmesi de bunda etkili oldu.
Rus sanayi devriminin bask›s›n› yak›ndan hisseden Tatarlar yeni duruma ayak uydurmada baflar›l› olamad›lar. Tatar giriflimcilerden ancak bir k›sm› atölyeden fabrikaya geçifl yapabildi; ço¤unluk ise h›zla geliflen makineleflmede Rus rakiplerinin
gerisinde kald›. Tatar kumafl üreticileri Rusya’daki modern iflletmelerle rekabet
edemediler. Sabun üretimi ve deri ifllemecili¤inde de geri kald›lar. Birçok küçük iflletme Rus sanayisinin artan bask›s› karfl›s›nda kapanmak zorunda kald›. XVIII.
yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren önemli kazan›mlar elde eden Tatar tüccarlar›, yeni durum karfl›s›nda kendilerini yenileyemediler (Kemper 1989: 361). Avrupa’n›n
sanayisine ve iktisadî hücumuna karfl› koyacak modern bilgi donan›m›na ve entelektüel güce sahip olmayan Tatar tüccarlar›n Çin ve Rusya aras›nda yapt›klar› ticaret günden güne azald›, Kazan havzas›ndaki sanayi geriledi. Rus mallar› Buhara ve
Kafkasya’ya girerek yerli mallar› karfl›s›nda üstünlük sa¤lad›.
Rusya’n›n Türkistan’› ele geçirmesi de Tatar tüccar›n› olumsuz etkiledi. Daha
önce bu pazara giremeyen Rus tüccar› Türkistan’a girdi ve Tatar tüccar›n›n yerini almaya bafllad›. Türkistan Rus sanayisinin hammadde kayna¤› oldu; ayn› zamanda Rusya’dan gelen tah›l ve üretilmifl madde için bir pazar haline geldi. Önceki yüzy›lda Kazak bozk›rlar›n› ve Orta Asya’y› Rusya’ya ba¤lamak için Tatar
tüccar›n› ve mollalar›n› himaye eden devlet, flimdi onlar› Türkistan’dan ç›karmaya çal›fl›yordu. Tatarlar›n Türkistan’da mülk edinmelerini yasaklayan kanunlar ç›kar›ld›; Türkistan okullar›ndaki Tatar muallimlerin yerine yerel personel yerlefltirilmeye çal›fl›ld›.
Bu dönemde Tatarlar üzerindeki dinî bask›lar artt›. Kilise gazetelerinde ‹slamkarfl›t› propaganda fliddetlendi. Ortodoks misyoner N. ‹. ‹lminski ve tutucu çevreler hükûmet politikas›ndaki etkilerini art›rd›lar. Orenburg Müslüman Dinî ‹daresini Rusya için zararl› gören ‹lminski, bu kurumu ortadan kald›rmaya çal›flt›. Kazan
Üniversitesindeki fiarkiyat araflt›rmalar›n› misyonerlik amaçlar›na hizmet ettirmek
için u¤raflt›.
Daha önce Müslüman okullar›na pek müdahale etmeyen Rusya devleti, 1870’li
y›llarda mektep ve medreseler üzerinde do¤rudan denetim kurmaya çal›flt›. Bu
tarihten sonra aç›lan Müslüman okullar›nda Rusça ö¤retmek mecburi oldu. 1872’de

Kazan Üniversitesi: 1804’te,
Rusya’n›n dördüncü
üniversitesi olarak kuruldu.
‹lk kuruldu¤unda hocalar›n
ço¤u Alman kökenliydi.
fiarkiyat Bölümünde Tatar ve
‹slam tarihi hakk›nda önemli
araflt›rmalar yap›ld›. Bu
araflt›rmalar de¤iflim yanl›s›
Tatar ayd›nlar›n ilgisini çekti
ve onlar›n modern anlamda
kendi tarihlerine
yönelmesinde etkili oldu.
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mektep ve medreselere nezaret etmek için müfettifl atand›. Bu göreve Alman as›ll› Türkolog Wilhelm Radloff (V.V. Radlov) getirildi. Müslüman okullar›na Rus dili
konulmak istenmesi mollalar›n ve halk›n büyük tepkisine neden oldu. Devletin bu
ifllere müdahalesi, Ruslaflt›rma ve H›ristiyanlaflt›rma için bir haz›rl›k olarak görüldü
(Kemper 1989: 365). Kazan ulemas› aras›nda Rusça ö¤renmenin do¤ru olup olmad›¤› konusunda tart›flmalar oldu. Uleman›n ço¤u Rusça ö¤renmenin caiz olmad›¤›
kanaatindeydi. Rusçan›n gerekli oldu¤unu söyleyenlerin bafl›nda fiihabüddin Mercanî bulunuyordu. Bu konuda büyük tart›flmalar yafland›ktan sonra Rusça dersini
okutacak ö¤retmenler yetifltirmek için 1876’da Kazan’da Ö¤retmen Okulu (Uçitel’skaya fikola) aç›ld› (Mercanî 1915: 126).
1890’da yap›lan bir düzenlemeyle imamlar›n Rus dilini bilmesi zorunlulu¤u getirildi. Orenburg Dinî ‹daresi’nde kad› olabilmek için gimnazyan›n dört s›n›fl› program›ndan veya kasaba ve flehir ö¤retmen okullar›nda verilen derslerden s›nava girme zorunlulu¤u getirildi. fiehirlerde âhund ve hatib olacak kiflilerin Rusça okumayazma ve temel matematik ifllemlerini bilmesi gerekiyordu. Köy imam› olacak kifliler ise Rusça okuma ve konuflmay› bilmek zorundayd›lar. 1892 tarihli bir kanuna
göre Rusya d›fl›nda (özellikle Osmanl› ülkesinde) bas›lm›fl kitaplar›n okutulmas›
yasakland›; okullarda yaln›zca Rusya’da bas›lm›fl kitaplar okutulacak ve yaln›zca
Rusya’da okumufl ö¤retmenler ders verebilecekti. Tatarlardan gelen tepki üzerine
bu düzenleme geri çekildi.
XIX. yüzy›lda Rusya Müslümanlar›n›n e¤itim kayna¤› Buhara Hanl›¤› medreseleriydi. Fakat buralardaki medreseler en az alt› as›rdan beri pek de¤iflmeyen usûllerle e¤itim veriyordu. Bu medreselerde Ortaça¤dan kalm›fl meseleler üzerinde k›l› k›rk yaran tart›flmalar›n hâkim oldu¤u e¤itim sistemi yürürlükteydi. Rusya Müslümanlar›n›n hayata bak›fl› buradan gelen eski fikirlerle besleniyor, Müslümanlar
dünyadan haberdar olmaman›n verdi¤i rahatl›k içinde yafl›yorlard›. Fakat etraftaki
sürekli geliflen teknik ve toplumsal ilerlemeler karfl›s›nda umursamazl›¤› sürdürmek bir noktadan sonra imkans›z hâle geldi. Modernleflmenin bask›s›n› artt›rmas›
ulemay› daha fazla içe kapatt› ve tutucu hâle getirdi. Rus e¤itim kurumlar›nda görev alan ve Ruslarla iliflki kuran Tatarlara flüphe ile bak›ld›; Kayyum Nâs›rî ve fiihabüddin Mercanî gibi kifliler Rus misyonerlerin amaçlar›na hizmet etmekle suçland›lar. Di¤er yandan, Rus okullar›nda e¤itim gören Müslümanlar›n say›s› da artmaktayd›. Özellikle zengin kesim çocuklar›n› art›k mektep ve medreselere de¤il, mezuniyet sonras›nda sivil hizmete veya Kazan Üniversitesinin hukuk veya t›p fakültesine sokabilmek amac›yla Rus ya da Rus-Tatar okullar›na veriyorlard›. Bu çocuklar yüzy›l›n dönümünde, seküler Tatar ayd›n grubunun temelini oluflturacakt›r.
Rusya Müslümanlar›n›n yenileflme hareketi esas olarak flu befl ana kolda ilerledi. 1. Edebiyatta yenileflme: Avrupa’dan gelen tesirler sonucunda, geleneksel Ça¤atay edebiyat tarz› yerine roman, hikâye ve tiyatro eserleri geliflmeye bafllad›. 2.
E¤itim reformu: K›r›m mirzalar›ndan ‹smail Gasp›ral› Müslüman ilkokullar›nda bafllatt›¤› yeni metotla e¤itim sayesinde bir ç›¤›r açt›. Aç›k görüfllü Kazan ulemas›n›n
giriflimiyle medreselerden bir k›sm› önemli ölçüde ça¤dafl e¤itime yaklaflt›. 3. Dilde birlik: Gasp›ral›’n›n Tercüman gazetesi arac›l›¤›yla yayg›nlaflt›rd›¤› ortak yaz› dili Türk dünyas› ayd›nlar›nca kabul gördü; önemli bir ayd›n kesimi bu ortak dilde
eserler verdiler. 4. Müslüman kad›nlar›n özgürleflmesi: Yenilik taraftar› ayd›nlar
Müslüman kad›nlar›n o zamana kadar u¤rad›¤› afla¤› muameleyi ve hak yoksunlu¤unu dile getirdiler. XX. asr›n ilk çeyre¤inde, bu konuda önemli ad›mlar at›ld›. 5.
Milli ve siyasi bilinçlenme: Gasp›ral› ve di¤er ayd›nlar›n gayretleriyle milli bilinçlenme konusunda epey bir mesafe al›nd›. 1905’te ifade ve örgütlenme özgürlü¤ü
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verilmesinden sonra Rusya Müslümanlar› tarihlerinde ilk defa olarak bir araya geldiler ve meselelerini konuflup tart›flt›lar; siyasi ve milli birlik yolunda önemli kararlar ald›lar. Yukar›daki dört geliflme bu ünitede ele al›nacakt›r. Milli ve siyasi bilinçlenme konusu ise 3. ünitede ayr›nt›l› olarak incelenecektir.
Rusya’n›n Türkistan’› ele geçirmesi Tatar tüccar›n› nas›l etkiledi? SIRA S‹ZDE

EDEB‹YATTA YEN‹LEfiME

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Kayyum Nâs›rî ve Yeni Tatar Edebiyat›
Geleneksel medreselerden yetiflenler ile modern okullarda okuyanlar
S O R U aras›ndaki
fikir ayr›l›klar›n›n giderek bir çat›flmaya dönüflmesi kaç›n›lmazd›. Zihniyetteki ayr›l›klara ç›kar çat›flmalar› da eklendi. Ceditçi-Kadimci çekiflmesinin temelinde bu çeD‹KKAT
liflkili geliflmeler yatmaktad›r. Bu çat›flmalar edebiyata da yans›d›.
Avrupa medeniyetiyle olan temas sonucunda ortaya ç›kan modern Tatar edebiSIRA S‹ZDE
yat›n›n öncüsü olarak Kayyum Nâs›rî gösterilir. Onu Tatar ayd›nlanmas›n›n
bafllat›c›s› olarak kabul edenler de vard›r. Nâs›rî kendisine bu s›fat› kazand›racak neler
yapm›flt›r? Geleneksel medrese e¤itimi alm›fl olmakla birlikte, onun yolu muhafaAMAÇLARIMIZ
zakâr ve reformcu uleman›n yolundan baflkayd›. Reformcu ulema medrese kurmak ve halk› cami minberinden ayd›nlatmak yolunu seçmiflken, Nâs›rî hiçbir geleneksel kayda ba¤l› olmaks›z›n, ba¤›ms›z bir yazar olarak hareket
K ‹ Tetti.
A P
1855 y›l›ndan itibaren kitap yay›nlamaya bafllayan Nâs›rî’nin en bariz özelli¤i,
sürekli olarak yazmas› ve yazd›klar›n› binbir güçlükle de olsa yay›nlamas›d›r. Popüler bilimsel eserlerin yan›nda, halk hikâyeleri ve efsaneleriniT Etoplad›.
Rusça eserLEV‹ZYON
ler arac›l›¤›yla tan›d›¤› Avrupa kültürü ve hayat›ndaki geliflmelerden Tatarlar› haberdar etmeye çal›flt›. Kazan Tatarcas›yla salnameler ve küçük risaleler yaz›p yay›nlad›. Yay›nlad›klar›n›n ilgi çekip çekmedi¤ine bakmaks›z›n yazd›. Bu yönüyle
‹NTERNET
Osmanl› Türklerinden Ahmed Midhat Efendi’ye benzetilir.

S O R U

D‹KKAT

N N

Resim 2.1
Modern
M
A K A L E Tatar

edebiyat›n›n ve
edebî dilinin
öncüsü Kayyum
Nâs›rî.

SIRA S‹ZDE

Kayyum Nâs›rî (1825-1902):
AMAÇLARIMIZ
Tatar ansiklopedisti
ve
yazar›. Rus kültürüne olan
e¤ilimiyle Kazak Çokan
Velihanov ile Azerbaycanl›
K ‹ T A P
Mirza Fethali Ahundzade’ye
benzer. Kazan flehrinin
bat›s›nda, Ruslar, Çuvafllar,
Mariler ve Tatarlar›n birlikte
yaflad›¤› Yukar›
T E Lfi›rdan
EV‹ZYON
köyünde do¤du. Bir imam›n
o¤lu olan Nâs›rî, ilk tahsilini
babas›n›n medresesinde
yapt›ktan sonra Kazan’da bir
medresede okudu.
‹ N T EDinî
RNET
ilimlerden ziyade Rusça
ö¤renmeye ve modern
bilimlere merak sard›. Rus
okullar›nda Tatar dili
MAKALE
ö¤retmenli¤i yapt›.
1860’larda Kazan
Üniversitesindeki fiarkiyat
Bölümü hocalar›yla temas
kurdu. W. Radloff’un
yard›m›yla Tatar Ö¤retmen
Okulunda ö¤retmenlik yapt›.
Ruslarla olan dostlu¤u
yüzünden “Kadimci”
mollalar taraf›ndan
d›flland›. Gasp›ral› ve
flakirtleri de Tatarc›l›¤›
dolay›s›yla onu elefltirdiler.
Takvimler, co¤rafya, tarih,
matematik, Tatarca gramer,
sözlük de içinde olmak üzere
de¤iflik konularda 38 kadar
eser yazd›, tercümeler yapt›.
Hayattayken de¤eri
bilinmese de, öldükten sonra
tan›nd›. Dinî içerikli eserler
de yazm›fl olmakla birlikte
Sovyet yazarlar› onu din
karfl›t›ym›fl gibi sundular.
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Kazan Üniversitesi’nde Do¤u dilleri Tatar tarihi ve kültürü üzerinde çal›flan ilim
adamlar›yla temas kuran Nâs›rî, Tatar atasözleri ve destanlar hakk›nda Üniversite
dergisinde makaleler yay›nlad›. Gençli¤inde Türkolog W. Radloff’u ve Azerbaycanl› Mirza Kâz›m Bek’i tan›d›. Onlarla uzun münakaflalar yapt›ktan sonra, milliyeti muhafaza ederek Avrupa medeniyetini kabul etmek gerekti¤i kanaatine vard›.
Dindar bir kifli olmakla birlikte millili¤e daha fazla önem verdi. Belki de bu
yüzden, Rus kültürüne kap›lan Tatar soylular› (mirzalar›) gibi kendini flehrin
Rus taraf›na at›p kendi muhitiyle ilgisini kesmedi. Kazan’›n Tatar mahallesinde,
mutaass›p uleman›n ve onlar›n etkisi alt›ndaki halk›n hakaret ve nefretlerine
katlanarak yaflad›. fiihabüddin Mercanî ile y›ld›z› bar›flmad›. Mercanî onun bilgisini küçümsüyordu. Nâs›rî ise Mercanî’nin düflmanlar›yla bir olup onu elefltirdi
(Togan 1915: 582). Nâs›rî yeni metotla e¤itim (usûl-i cedit) fikrinin de karfl›s›nda yer ald›.
Nâs›rî’nin gelece¤e yönelik en önemli etkisi yerel Tatar lehçesinde yazmas›d›r.
Onun ça¤dafllar›, kitaplar›n› Do¤u Türkçesiyle (Ça¤atayca) veya Arapça olarak yaz›yorlard›. Nâs›rî ise, Kazan Tatar lehçesinde ve sade halk dilinde yazmaya çal›flt›.
Bu konuda bir bafllang›ç yapt› ve bir yol açt›. Bu yönüyle Gasp›ral›’n›n izledi¤i yolun tam tersi bir yol izledi. Sovyet tarihçileri ‹smail Gasp›ral›’y› Pan-Türkist olarak
suçlay›p unutturmaya çal›fl›rken, Nâs›rî’yi “ilerici ve demokratik çevrelerin öncüsü”
ve “reform hareketinin lideri” olarak yücelttiler (Quelquejay 1983: 115). Bu abartmalar gerçeklerle ba¤daflmaz. Nâs›rî münzevî bir hayat yaflad›. Ça¤dafl› olan Kadimci mollalar ona nefret gözüyle bakt›lar. Yenilik taraftarlar› ve dinî ›slahç›lar genel olarak ondan uzak durdular. Ömrünün sonuna do¤ru baz› gençlerin ilgisini
çekti; Ayaz ‹shakî ve arkadafllar› onun çal›flmalar›na ve fikirlerine ilgi duydular. Fakat as›l öldükten sonra üne kavufltu.

‹lk Romanc›lar
Muhammed Zâhir Bigi
(1870-1902): Modern Tatar
edebiyat›n›n öncülerinden
olan Penza vilayetine ba¤l›
Ç›mbar ilçesinde do¤du.
Hayat›n›n büyük bir k›sm›
Rostov’da geçti. Küçük yaflta
Rusça ö¤rendi. Rostov’daki
medresede okudu. Rus ve
Frans›z edebiyatlar›na
merak sard›. 1886’da
Kazan’a geldi. 4-5 y›l Göl
Boyu Medresesinde okudu.
Sonra Rostov’a döndü ve
babas›ndan kalan imaml›k
görevini üstlendi. 1893 y›l›
sonunda Türkistan’a
seyahat etti. Bundan sonraki
hayat›n› Rostov’da imaml›k
yaparak geçirdi. Buhara ve
Semerkant’taki günlük
hayat› ve medrese e¤itimini
anlatan seyahatnamesi çok
k›ymetli bilgiler
içermektedir. Modern Tatar
edebiyat›n›n ikinci ve
üçüncü romanlar›n› yazd›.
Romanlar› gerçek hayattaki
sosyal de¤iflmeleri yans›t›r.

Nâs›rî, edebî alanda önemli hizmetler vermifl olsa da, eserlerinin dili a¤›rd› ve ifllenmemiflti; eski (Ça¤atay) edebiyat gelene¤inden tamamen kopmufl de¤ildi. Tatar
dilinin yaz› dili hâline gelmesi, kendisinden sonra gelen neslin kaleme ald›¤› hikâye ve romanlar sayesinde mümkün oldu. Yeni nesil içinde roman tarz›nda ilk eseri yazan Musa Akyi¤itzade’dir. Penza’daki Rus gimnazyas›nda (lisesinde) okuyan
yazar, 1886’da yay›nlad›¤› Hüsameddin Molla adl› roman›nda Kazan Türklerinin
sosyal hayat›n› ele ald›. Geleneksel edebiyattan farkl› olarak ilk defa Avrupa tarz›nda yaz›lan bu eserde bir mollan›n maceralar›n› ve aflk hikayesini anlatt›.
Bundan bir y›l sonra Zâhir Bigi adl› bir Tatar mollas›, Güzel K›z Hadiçe adl›
roman› yay›nlad›. Tercüman gazetesini takip eden ve bir taraftan da Frans›zcadan
tercüme edilmifl romanlar› okuyan bu genç, konusunu Kazan’›n flehir hayat›ndan
alan bir roman daha yazd›. Günah-› Kebâir ad›n› tafl›yan bu roman›nda medresedeki bozulmay› ve kad›nlar›n ezilmiflliklerini ele ald›; okuyucuya ibretler sundu,
ö¤ütler verdi. 1893’te Türkistan’a seyahat eden Z. Bigi, burada gördüklerini Maveraünnehr’de Seyahat adl› eserinde toplad› (eser, ölümünden sonra yay›nland›: Kazan, 1908). Türkistan’a gitmekteki amac› oradaki dindafl ve soydafllar›n› görmek ve
bir gazete ç›karmakt›. Vapurda karfl›laflt›¤› ihtiyar bir Rus’un Tatarlar hakk›ndaki
elefltirilerinden çok etkilendi ve bunlar› ayr›nt›yla seyahatnamesinde anlatt›. Buhara’ya vard›¤›nda bir taraftan eski Müslüman eserlerini görüp hayranl›k duyarken,
di¤er yandan Müslümanlar aras›ndaki hurafeleri, cahillikleri ve ahlakî bozulmay›
görerek hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›. Ama bir yandan da Buhara’da medrese talebelerine gösterilen ola¤anüstü sayg›y› görüp memnun oldu. Bu eser Buhara ve Semer-
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kant’taki e¤itim sistemini ve sosyal hayat› anlamak aç›s›ndan son derece önemlidir. Yazar›n Rusya ve Türkistan Müslümanlar› aras›ndaki farklar› belirtti¤i k›s›mlar
SIRA S‹ZDE
da k›ymetlidir.
Zâhir Bigi, Avrupa medeniyetinin yararl› etkileri yan›nda, olumsuz yanlar›n›n
da gelmeye bafllad›¤›n› fark etmifltir. Romanlar›nda yeni hayata uyum sa¤layan TaD Ü fi Ü N E L ‹ M
tar tüccarlar›, zenginleri ve onlar›n o¤ullar› aras›nda yayg›nlaflan, medrese talebelerine kadar sirayet eden içki ve di¤er kötü al›flkanl›klara dikkat çekti. Bu tür eleflO R U de Sovyetler
tirileri sayesinde, hem Ceditçi hareketin etkin oldu¤u dönemde,S hem
zaman›nda yeni Tatar edebiyat›n›n önde gelen temsilcisi ve ileri görüfllü bir ayd›n› olarak tan›nd›. XIX. yüzy›ldaki Tatar burjuvazisinin ve kapitalistlerin
hayatlar›n›
D‹KKAT
ifllemifl olmas› Sovyet yazarlar›na câzip gelmifltir. Bunun yan›nda, Rus diline ve
kültürüne olan sempatisi, geleneksel medrese e¤itimini elefltirmesi ve kad›n hakSIRA S‹ZDE
lar›n› savunmas› da onu Sovyet tarihçilerinin gözde yazarlar›ndan biri hâline getirdi. Bir molla olmas›, dilde Türkçülük idealini izlemesi ve eserlerinde dinî unsurlar›n önemli bir yer tutmas› gibi baz› “kusurlar›” görmezlikten gelinerek,
AMAÇLARIMIZSovyet döneminde ayd›nlanmac› ve demokrat intelijansiyan›n temsilcileri aras›nda sunuldu.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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D‹KKAT
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Zâhir Bigi’nin Türkistan izlenimlerini Maveraünnehr’de Seyahat K(‹stanbul,
‹ T A P 2005) adl›
eserde bulabilirsiniz.

Halkç› Edebiyat›n Etkileri

TELEV‹ZYON

Nâs›rî’nin yolunu izleyenlerden biri Kazanl› Ayaz ‹shakî’dir. O ayn› zamanda
Rusya’daki halkç›l›k ak›m›ndan en çok etkilenen ve bunu Tatar edebiyat›na tafl›yan kiflidir. Onun fikrî serüveni son derece ilginçtir. Kazan’da medrese e¤itimi al‹ N T‹lk
E R okudu¤u
NET
d›¤› y›llarda en münâzir (tart›flma ustas›) talebe olarak ünlendi.
eserler daha ziyade Osmanl› eserleriydi. Nam›k Kemal (1840-1888) ve Abdülhak Hamid’in (1852-1937) eserlerini okudu. Tatarlar›n hayat›n› konu alan romanlar kaA K A L E konu alan
leme ald›. Tüccarlar, medrese softalar›, hocalar ve köylülerin Mhayat›n›
hikâye ve komediler yazd›. Medrese hayat›n›, çok iyi bildi¤inden, bunlar› güzel
bir flekilde tasvir etti; zamana ters düflen görenek ve al›flkanl›klar› ac›mas›zca
elefltirdi.
‹shakî, gençlik y›llar›nda halkç›lar›n (narodniklerin) ve sosyalistlerin fikirlerine
tutkuyla ba¤land›. Sanat›n sosyal bir faydaya hizmet etmesi, yüksek tabakalar için
de¤il, halk için olmas› gerekti¤ine inand›. Halkç› edebiyat›n toplumun yükselmesinde ne derece önemli rol oynad›¤›na dikkati çekti: Bu edebiyat hürriyet ve ilerleme taraftar›yd›; zay›f ve fakirlerin savunucusuydu; temel amac› ve ideali, halk›n
ç›karlar›na hizmet etmekti. Halkç› edebiyat, toplumsal hayattaki eksiklikleri, haks›zl›klar› ortaya ç›kar›yor, bunlar›n giderilmesi için çareler ar›yor, okumufl kesimi
ve gençleri halka hizmet etmeye davet ediyordu. Bu ak›m›n etkisine kap›lan binlerce üniversite ö¤rencisi, ö¤retim üyesi, doktor, köylere da¤›ld›, halka faydal› olmak için seferber oldular. Halkç›l›k ak›m›ndan etkilenen Tatar gençleri, uleman›n
Buhara’dan getirdi¤i e¤itim sistemini be¤enmiyor, toplumun devam› ve ilerlemesi
için yeterli görmüyorlard›.
Halkç› edebiyat, Tatarlar aras›nda tiyatro edebiyat›n›n geliflmesinde de önemli
bir rol oynad›. Tiyatro, ideolojik anlam yüklü olan mesaj›n›, okuma yazma bilmeyen halka anlatmada en iyi vas›ta idi. Tatar tiyatrosu konular›n› bizzat halk›n hayat›ndan al›yor, Tatar hayat›n› yans›t›yordu. Azeri yenileflmesinde de tiyatro önemli
bir rol oynam›flt›r. Azeri uyan›fl›n›n öncülerinden Mirza Fethali Ahundzade, 18501855 y›llar› aras›nda toplumun hasta ve aksak yönlerini, cahil mollalar›, çok evlili-
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TELEV‹ZYON
Ayaz ‹shakî (1878-1954):
Kazan vilayetinin Çistay
(Çistopol) ilçesine ba¤l› bir
Tatar köyünde dünyaya
‹ Nve
T EKazan’da
RNET
geldi. Çistay’da
medrese tahsili gördü.
Modern edebiyata merak
sard›. Kayyum Nâs›rî ile
tan›flt› ve onun fikirlerinden
MAKALE
etkilendi. Kazan’daki Tatar
Ö¤retmen Okulunda okurken
ink›lâpç› fikirlerden
esinlenerek arkadafllar›yla
beraber “fiâkirdlik” adl› gizli
bir örgüt kurdu. 1904-1905
y›llar›nda, hürriyet ve ink›lâp
hareketlerine fiilen kat›ld›.
1906’dan itibaren Tañ
Yold›z› ad›nda bir gazete
ç›karmaya bafllad›. Dilde
Tatarc›l›¤› benimsedi ve dil
birli¤i oluflturmaya
çal›flanlara karfl› mücadele
etti. 1907 y›l› ortas›nda
gazetesi kapat›ld›; kendisi
hapse at›ld› ve sürgün
edildi. 1913 y›l›ndan
itibaren sosyalizm ile
milliyetçilik aras›nda orta
yola yöneldi. Bolflevik
Devriminden sonra birçok
ayd›n sosyalist yönelifle
evrilirken o tamamen
milliyetçi kampa kat›ld›.
Bolflevikler güçlenmeye
bafllad›¤›nda muhalif
kampta yer ald›. Bir y›l
kadar sonra ülkesini terk
etmek zorunda kald›.
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¤in zararlar›n›, ‹ranl› devlet adamlar›n›n âcizliklerini ve cimri tüccar tiplerini elefltiren, onlarla alay eden komediler yazm›flt›r.
Ayaz ‹shakî, 1902’de Üç Kad›nla Hayat adl› bir tiyatro eseri kaleme ald›. 1905’te
sahneye konulan bu eser, ‹dil-Ural bölgesinde Tatar lehçesinde oynanan ilk tiyatro eseriydi. 1905-1920 aras›nda Tatar milli tiyatrosu çok geliflti. Ayaz ‹shakî, Ali Asgar Kemal ve Fatih Emirhan Tatar tiyatrosunun temellerini att›lar. Abdullah Kariyev
gibi çok önemli Tatar tiyatro sanatç›s› yetiflti. Fakat Sovyet rejimi bu milli geliflmeleri sekteye u¤ratt›; halkç›, özgün ve milli eserlerin yerini Rusçadan tercüme edilen
eserler ald› (‹shakî 1925: 602-11)
Tatarlar›n muhafazakâr kesimi tiyatroyu çok yad›rgad› ve bunu bir yozlaflma
olarak gördü. Bu durum, ilerleme taraftar› gençlerle imamlar aras›nda tart›flmalara
sebep oldu. 1910’lu y›llar›n bafl›ndaki Tatar fikir hayat› bu tür tart›flmalarla doludur.
Gençler, milletin ilerleme ve uyan›fl›n›n ancak tiyatro sayesinde olaca¤›n› iddia
edecek kadar ifli ileri vard›r›rken, kadimci imamlar tiyatrodan nefret ve tiksintiyle
bahsediyorlard›. Tiyatro meselesi özellikle Orenburg flehrinde çok alevlendi. Kadimciler taraf›ndan yay›nlanan Din ve Maiflet dergisi Müslüman ahaliyi tiyatroya
karfl› mücadeleye ça¤›r›yordu.

CED‹TÇ‹L‹K HAREKET‹
XIX. as›r sonunda Rusya’daki geliflmelerin getirdi¤i sorunlar› en iyi anlayanlar›n bafl›nda ‹smail Gasp›ral› geliyordu. Rusya Müslümanlar›n› düfltükleri bu ç›kmazdan
kurtarmak için derhal baz› tedbirlerin al›nmas› gerekti¤ini söylüyordu. Gasp›ral›’n›n
öngördü¤ü tedbirlerin bafl›nda e¤itim reformu geliyordu. Ona göre, e¤itim gören
gençler herfleyden önce Avrupa medeniyetinin inceliklerini ö¤renmeli ve toplumun
yönlendirilmesinde öncü rolü oynamal›yd›lar. ‹kinci olarak, Rusya Müslümanlar›
(Türkleri) aras›nda birlik sa¤lanmal›yd›. Rusya’daki türlü adlarla an›lan, fakat asl›nda kardefl olan Türk kavimleri birleflmezlerse etraflar›n› kuflatan Slavl›k denizi içinde kaybolup gideceklerdi. Bunun için her fleyden evvel dil birlefltirilmeli, yaln›z bir
yaz› dili olmal›, o dil arac›l›¤›yla hepsi anlaflabilmeliydi. Üçüncü olarak, kad›nlar›n
e¤itilmesine önem verilmeliydi; kad›nlar›n anlay›fl seviyesi erkeklerinkinden afla¤›
kal›rsa toplumun kurtuluflu mümkün olamazd› (Akçura 1909: 202-4).
Resim 2.2
1880’lerden itibaren kültür faaliyetRusya Türklerinin en
leriyle öne ç›kan ‹smail Gasp›ral›, Rusbüyük lideri K›r›ml›
ya Türkleri aras›nda dünyevi modern‹smail Gasp›ral›
leflmenin öncüsü oldu. Yusuf Akçu(Gasprinski) (18511914). Rusya
ra’n›n deyifliyle, o tam anlam›yla bir
Türklerinin fikrî,
muallim, iyi bir yazar, çok yetenekli bir
kültürel ve siyasî
gazeteci ve hiç yorulmak bilmeyen bir
hareketleri onun
halk hizmetkâr› idi. Kuzey Türklerinin
ç›kard›¤› Tercüman
gazetesi ile bafllar.
fikir hayat›nda büyük bir ink›lâb›n›n
Usûl-i Cedit denilen
ortaya ç›kmas› onun düflüncesinin ürüyeni e¤itim
nüydü. Gasp›ral›’n›n sosyal ve siyasî fimetoduyla Rusya
kirleri dünyevî idi. Bat› medeniyeti karTürkleri aras›nda
ç›¤›r açt›. E¤itimle
fl›s›ndaki duruflu da oldukça aç›kt›: Ça¤bafllayan reform
dafl insanl›¤a görece mutlulu¤u en fazhareketi, XX. yüzy›l›n
la oranda kazand›rabilen medeniyetin
bafl›nda fikrî ve
Bat› medeniyeti oldu¤u kanaatindeydi.
toplumsal harekete
dönüfltü.
Müslümanlar›n milli ve dinî kimliklerinden büsbütün ayr›lmaks›z›n Bat›l›laflmalar›n› istiyordu.
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1851’de Bahçesaray yak›n›ndaki Gaspra köyünde do¤an ‹smail Bey, soylu bir
aileden (mirzalar neslinden) geliyordu. Köyündeki mektepte okuduktan sonra
Moskova’ya gitti ve oradaki Rus askeri okulunda okudu. Moskova’da Slavc›l›k hareketinin önde gelenlerinden Mihail Katkov’la arkadafl oldu. Onun vas›tas›yla Rus
milliyetçili¤i ve Rus siyasi düflüncesiyle tan›flt›. Herzen, Çerniçevski, Belinski, Pisarev ve di¤er Rus düflünürlerinin eserlerini okudu. 1872’de Paris’e gitti ve orada
Frans›z liberalleri ve sosyalistleriyle tan›flt›. Sosyalizm konusuna dair bir eser yazd›. 1875’te ‹stanbul’a geldi ve burada tan›flt›¤› Genç Türkler onun fikirlerinin flekillenmesinde çok etkili oldu; ondaki Türk birli¤i fikri bu sayede güçlendi. 1877’de
Bahçesaray’a döndü ve buran›n belediye baflkan› seçildi.
Ceditçilik denen sosyal ve fikrî ak›m Gasp›ral›’n›n ad›yla özdeflleflmifltir; bu ak›m›n bafllat›c›s› odur. Rusya Türklerinin fikrî, kültürel ve siyasî hareketleri onun ç›kard›¤› Tercüman gazetesi ile bafllar. Fakat onun as›l katk›s› Müslüman ilkokullar›ndaki (mekteplerdeki) gerili¤e getirdi¤i çözüm oldu. Müslüman mekteplerindeki
e¤itim ça¤›n çok gerisindeydi. Çocuklar, ana dilleri olan Türkî dilinde de¤il, Arap
dilinde okuyorlard›. Dört-befl y›l okuduktan sonra, ö¤renciye okudu¤undan farkl›
bir kitap gösterildi¤inde okuyam›yordu. Hoca ö¤rencilere tek tek ders okutuyordu
ki bu da büyük bir zaman kayb›na sebep oluyordu. Derslere a¤›r konulardan bafllan›yor, birden ayet sat›rlar›na geçiliyordu. Arap çocuklar› için bu o kadar zor olmasa da, Türk ve ‹ranl› çocuklar için zordu. Bu yüzden çocuklar dersten so¤uyordu. S›nav ve de¤erlendirme sistemi olmad›¤›ndan, ö¤rencilerin ne derece ö¤rendikleri anlafl›lam›yordu.
Gasp›ral›, çocuklara alfabeyi h›zl› ve etkin bir flekilde ö¤retme metodu gelifltirdi. Açt›¤› kursta 40 günde okuma yazma ö¤renilebilece¤ini gösterdi. Ayn› metodu
hamallar üzerinde de denedi; onlara k›sa zamanda okuma yazma ö¤reterek bu iflin
kolayl›kla yap›labilece¤ini ispatlad›. 1884’te alfabeyi yeni bir metotla, h›zl› ve etkin
bir flekilde ö¤retti¤i mektep, bütün Türk dünyas› için bir örnek oluflturdu ve bir ç›¤›r açt›.
“Usûl-i cedit” denilen ö¤retim metodunun kurallar› flunlard›: Mektebe talebe
kabul edilmesi senede iki defa olup her zaman talebe kabul edilmiyordu. Her çocu¤a ayr› ders gösterilmeyip okul üç-dört s›n›fa ayr›l›yor, ö¤rencilerin hepsine birden ders veriliyordu. Okuma bilmeyen talebeye elifba birden gösterilmiyor, önce
kolay hecelerden bafllan›yordu. Okuma-yazma Türk dilindeydi. Çocuklara vurmak, dövmek, ba¤›rmak yerine okul çocu¤a sevdirilmeye çal›fl›l›yordu. Okumayazma ö¤renen ö¤renci, temel dinî bilgiler (ilmihal), hesap, güzel yaz› ve kompozisyon derslerine bafll›yordu. Y›lda bir kez büyük s›nav yap›l›yor, bir y›ll›k ilerleme
ölçülüyordu.
Gasp›ral›’n›n yeni usûlle e¤itim veren okullar›n›n ünü k›sa zamanda Rusya’n›n
her taraf›na yay›ld›. Yeni metodu ö¤renmek için Kafkasya’dan ve Kazan’dan mollalar Bahçesaray’a geliyorlar, yeni ö¤retim metodunu ö¤rendikten sonra kendi vatanlar›na dönüp orada mektepler aç›yorlard›. Gasp›ral› ve onun ö¤rencilerinin çabalar›, maddi destekleri ve teflvikleri sonucunda 1908 y›l›nda Rusya’daki ›slah edilmifl mekteplerin say›s› 1500’ü buldu. Gasp›ral› bu metodu ‹slam ülkelerinde de
yaymak için baz› seyahatler yapt›. Türkistan’a, Hindistan’a ve M›s›r’a giderek yeni
metodu uygulamaya giriflti. 1908’de ‹stanbul’a gelerek yeni usul mektepler için ö¤retmen kurslar› açmay› denedi. Ancak, Türkistan d›fl›ndaki yerlerde onun bu giriflimlerinin tutmad›¤› anlafl›lmaktad›r.
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Gasp›ral›’n›nSIRA
Rusya
Türklerinin fikir hayat›na katk›lar› nelerdir?
S‹ZDE

Uleman›n Tepkisi

Ü fi Ü N E L ‹ Mözellikle ulema aras›nda tepkilere sebep oldu. Alfabe ö¤retimiUsûl-i ceditDhareketi
nin kolaylaflt›r›lmas›na karfl›l›k, “çabuk ö¤renilen çabuk unutulur” deniliyordu. Uleman›n karfl› Sç›k›fllar›
O R U her zaman mant›kl› de¤ildi. Bu tepkiler ço¤u kez taassuptan
kaynaklan›yordu. Gasp›ral›’n›n anlatt›¤›na göre, vaktiyle Türkçe alfabe için çok gerekli olan p, ç, j ve k (Türkî kef) harflerine karfl› ç›kanlar, kam›fl veya kaz kanad›
D‹KKAT
kalem yerine demir kalemle yaz›lmas›n› do¤ru bulmayanlar olmufltu. Buna karfl›l›k
Gasp›ral› flu kan›tlar› ileri sürüyordu: Hicri 130 y›l›nda Kufi yaz›ya harekeler konuSIRAkolaylaflt›r›lm›flt›.
S‹ZDE
larak okumak
Köfleli olan kufî harfleri ›slah etmek için nesih, ta’lik
ve di¤er yaz› çeflitleri icat edilmiflti. Peygamber zaman›nda kâ¤›t kullan›lm›yordu;
koyun ve buza¤› derisine yaz›l›yordu. Patates ilk defa keflfedildi¤inde, cahil halk
AMAÇLARIMIZ
buna “fleytan elmas›” diye karfl› ç›km›flt›; fakat sonradan patates bu¤day kadar
önemli bir besin kayna¤› hâline gelmiflti. Bu ikna edici örnekleri verdikten sonra
Gasp›ral› okuyucusuna
flöyle sesleniyordu: “Söyle bana kardeflim, haram bunun
K ‹ T A P
neresinde?” Bu sözler onun soydafllar›na nas›l sab›rla ve ikna yoluyla yaklaflt›¤›n›n
aç›k bir göstergesidir.
Bu noktada, “Kadimci” denilen mollalar›n fikirlerinden de bahsetmek gerekiTELEV‹ZYON
yor. Tatar ulemas› eski de¤erleri koruma endiflesi içindeydi. Giyimleri, hal ve hareketleriyle Ruslar› and›ran usûl-› cedit taraftar› gençlerin faaliyet ve davran›fllar›n›
yozlaflma olarak görüyorlard›. Özellikle 1890’lardan itibaren, yeni usulde e¤itim ta‹ N T Eusûlü
R N E T (usûl-i kadim) muhafazadan yana olanlar aras›ndaki bu çat›flraftar› ile eski
ma giderek artt›. XX. yüzy›l›n bafl›nda M›s›r, Hicaz ve ‹stanbul’da e¤itim gördükten
sonra ülkelerine dönerek yeni okullarda ders vermeye bafllayan genç Tatarlar
M A K A L Edaha da artmas›na sebep oldular. Bunlar yeni usulde e¤itim vemevcut gerginli¤in
ren okullarda muallimler olarak görev yapmaya bafllay›nca, daha önce tamamen
uleman›n elinde olan e¤itim kurumlar›na ortak oldular. Böylece dünya görüflü fakl›l›¤›na ç›kar çat›flmalar› da eklendi.
Bu gençlerin Ortado¤u’dan getirdikleri reformist ‹slamc› fikirler de geleneksel
ulemay› rahats›z ediyordu. Musa Cârullah gibi dinî reformcular›n medreselerde
as›rlardan beri okutulan dersleri “gereksiz” ve “modas› geçmifl” ilan edilmesi o dönemde birçok insan için kabul edilebilir fleyler de¤ildi. “Kadimci” ulema onlar›
“Vahhabî” olarak görmekteydi. Kadimci denilen kimseler aras›nda mutaass›plar oldu¤u gibi, ›l›ml› kimseler de mevcuttu. Yenilik taraftarlar›na karfl› genel bir hoflnutsuzluklar› olsa bile, bu durum baz› flah›slara karfl› daha bir fliddetliydi. Mesela, keskin dilli din adam› Musa Cârullah’›n eski âlimleri pervas›zca elefltirmesi ve baz› konularda yeni içtihatlar yapmas›, muhafazakâr uleman›n afl›r› tepkisine sebep oluyordu. Buna karfl›l›k, daha yafll› olan ve yaz›lar›nda ihtiyatl› bir dil kullanan Abdürreflid
‹brahim ve R›zaeddin b. Fahreddin’e karfl› ayn› türden bir tepki söz konusu de¤ildi.
Kadimci mollalar, geleneksel toplant›lar, reddiye fleklindeki kitapç›klar vas›tas›yla onlara karfl› ç›kt›lar. Din ve Maiflet (Orenburg, 1906-1918) dergisi etraf›nda topland›lar. Burada Cedit taraftarlar›ndan söz ederken onlar› “gençler,” “diyanetsiz muallimler,” “terakkî bahanesiyle fesat ç›karanlar” fleklinde tan›mlamaktayd›lar. 1907’den
sonra Ceditçi-Kadimci çat›flmas› yeniden alevlendi. Bu y›llarda Rusya’da yönetim
bask›c› unsurlar›n eline geçti¤inden, Ceditçilerin faaliyetleri k›s›tland›. Onlar›n gazete ve dergilerinden bir k›sm› hükûmet taraf›ndan kapat›ld›, bir k›sm› ise okuyucu
bulamad›¤›ndan kendili¤inden kapand›lar. Bütün bu geliflmeler sonunda Ceditçiler
siyasi faaliyetlerden çekilip yeniden e¤itim ve kültür konular›na yöneldiler.
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D‹LDE B‹RL‹K F‹KR‹
Gasp›ral›’n›n ikinci önemli hedefi Rusya’da farkl› lehçelerde konuflan Türk kavimleri aras›nda birlik ve dayan›flma sa¤lamakt›. Bunu gerçeklefltirmek için tedricî bir
yol takip etti. 1880’lerin bafl›ndan itibaren yazd›klar› izlenirse, onun bu yöndeki
kararl› ve sebatl› tutumu aç›kça görülür. ‹lk zamanlar Türk kavimleri aras›nda herkes taraf›ndan anlafl›l›r ve ortak bir dil oluflturulmas› gerekti¤ini öne sürdü. Gasp›ral› zaman› ve mevcut flartlar› gözeten biriydi. Misyoner ‹lminski ve taraftarlar›n›n
bask›lar› onu ihtiyatl› davranmaya mecbur ediyorlard›. ‹lminski 1884’de Ruslaflt›rma yanl›s› devlet adam› Pobedonostev’e yazd›¤› gizli mektuplar›nda Gasp›ral›’n›n
“zararl›” faaliyetlerine dikkat çekiyor, onun üç temel amac› oldu¤unu söylüyordu:
1. Rusya Müslümanlar› aras›nda e¤itimi yaymak; 2. Rusya’daki farkl› lehçelerde konuflan Türk kavimlerini birlefltirmek; 3. Bütün Türk kavimlerine Osmanl› dilini kabul ettirmek. ‹lminski, onun fleytani tedbirlerle göz boyamas›na ve gazetesinin yar›s›n› Rusça olarak yay›nlamas›na kanmamak gerekti¤ini de ilave ediyordu.
Bu bask›lar sebebiyle Gasp›ral› faaliyetlerinde daima ihtiyatl› oldu; soydafllar›na vermek istedi¤i mesaj› üstü kapal› bir flekilde verdi. 1905’teki hürriyet y›llar›na
kadar daima teenni ve ihtiyatla hareket etti. Serbestlik zamanlar›nda bile ihtiyat ve
itidali elden b›rakmad›. Onun en önemli özelli¤i sab›r ve sebatla hareket etmekti.
Gösteriflten ve lüzumsuz yere dikkat çekmekten uzak durdu. Soydafllar› ve dindafllar› ile olan iliflkilerinde daima makul oldu; k›r›c› olmaktan sak›nd›.
Gasp›ral›, iddia edildi¤i gibi, de¤iflik Türk boylar›n›n dillerini birlefltirmekten
söz etmiyordu. O, ayd›nlar›n kendi aralar›nda anlaflabilecekleri ortak bir yaz› dili
oluflturulmas›ndan bahsediyordu. Halk dilinin yak›nlaflt›r›lmas›, çok daha uzak bir
hedefti. Eski dönemde her bir bölgenin kendi flivesinde konuflup yazd›¤›ndan bahsettikten sonra, bu durumun art›k de¤iflmeye bafllad›¤›n› söylüyordu. Bunun da en
önemli sebebi ulafl›m vas›talar›n›n geliflmesiydi; gemiler, demiryollar› sayesinde ticaret, seyahat ve ziyaretler artm›fl, basmahaneler, basma kitaplar her tarafta yayg›nlaflmaya bafllam›flt›. Dolay›s›yla, Türk flivelerinin birbirine kar›fl›p ortak bir yaz› dili ortaya ç›kmas› için uygun bir zemin ortaya ç›km›flt›.
Gasp›ral›’n›n dil birli¤i fikirlerinden etkilenen Zâhir Bigi, Güzel K›z Hadiçe (Kazan, 1887) adl› roman›n› Rusya’n›n her vilayetindeki Türkler taraf›ndan anlafl›l›r bir
dilde yazm›flt›. Gasp›ral›, bunun gibi 40-50 roman ve benzeri eser daha yaz›l›rsa ortak dil oluflturma yönünde büyük bir yol aç›laca¤›n› söylüyordu. Gerçekten de bu
roman›n ç›kmas›ndan sonraki 30-35 y›l içinde önemli say›daki edebî eser, gazete
ve dergi Gasp›ral›’n›n öngördü¤ü ortak yaz› diliyle yay›nlanm›flt›r.
San›ld›¤›n›n aksine, Gasp›ral› ‹stanbul Türkçesini örnek almak fikrinde de¤ildi;
bunu bizzat kendi ifadelerinden ö¤reniyoruz. Osmanl› Türkçesinin di¤er Türk lehçelerine göre ifllenmifl ve edebiyat› di¤erlerine göre zengin ve ilerlemifl oldu¤u ve
bu sebeple Türk kavimleri aras›nda yay›laca¤› görüflünde de¤ildi. Aksine, Osmanl› flivesinin öz Türkçeden oldukça uzaklaflm›fl, Arapça, Farsça ve di¤er dillerden
kelimelerle dolmufl oldu¤unu ve Türk flivelerinin en zoru hâline geldi¤ini düflünüyordu; bu hâliyle Osmanl› Türkçesinin örnek oluflturmas› mümkün de¤ildi. Onun
fikrince, Osmanl› flivesi kavmî (nasyonal) bir dil de¤il, divanhânelerin ve memurlar›n diliydi; bu dil Kaflgarl› bir Tatara ne kadar uzaksa Anadolu Türkü için de o
kadar zordu. Osmanl› Türkçesi sadece Arapça ve Farsça de¤il, Rum, Slav ve Frans›zca kelimelerden oluflan bir dil çorbas›yd›. Bu hâliyle Türklükten ç›km›fl, kavmî
bir dil olma özelli¤ini kaybetmiflti. Osmanl› dilini sadelefltirmek, yani gereksiz yabanc› kelimelerden ar›nd›rmak fikri epeydir söylenip duruyordu. Nam›k Kemal’in
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çabalar› bu yöndeydi; onun güzel, ateflli ve etkili bir ifadesi vard›. Fakat yine de N.
Kemal’in anlafl›lmas› güçtü. fiemseddin Sami’nin dilini çok daha sade buluyordu.
Gasp›ral›, Osmanl› dilini, sadelefltirmek veya Türklefltirmek giriflimlerinin olumlu bir sonuç vermedi¤ini, dolay›s›yla Osmanl› Türkçesinin Rusya Türklerine örnek
oluflturamayaca¤›n› düflünüyordu. Onun öngördü¤ü dil, 1883’den beri Tercüman
gazetesi arac›l›¤›yla yayg›nlaflt›rmaya çal›flt›¤› K›r›m Türkçesiydi. Osmanl› Türkçesine yak›n olan K›r›m Türkçesi, K›pçak lehçesinden de unsurlar tafl›mas› sebebiyle, bütün Türk lehçeleri aras›nda “orta” bir konumdayd›. Zaten co¤rafî olarak da
K›r›m, Türk bölgeleri aras›nda ortada bulunuyordu.
Gasp›ral›, Osmanl› yazarlar› aras›ndaki dil tart›flmalar›n› dikkatle izliyor, Servet-i Fünûn yazarlar›n›n Türkçeyi fakir bulan, Osmanl›cay› savunan görüfllerini
elefltiriyordu. Onlar›n “Türkçe kabad›r, Türkçe ile güzel bir fley söylenemez” fleklindeki görüflüne kat›lm›yordu. fiemseddin Sami ve Ahmed Midhat Efendi’nin sade dil ile pek âlâ edebî ve ilmî eserler yaz›labilece¤ini ispatlad›klar›n› söylüyordu. “Sade ve herkes taraf›ndan anlafl›lan, ifllenmifl bir dile sahip olmayan bir kavmin gelece¤i karanl›kt›r” diyordu. Çünkü e¤itim ve kültürün yay›lmas›, iliflkilerin
genifllemesi milli bir dilin olmas›na ba¤l›yd›.
“Ne yapmal›?” sorusunu Gasp›ral› flu flekilde cevapl›yordu: Türkçesi olan kelimelerin Türkçesini tercih etmeli; Türkçesi olmayan fakat herkesin bildi¤i kelimeleri Türkçenin kurallar›na uydurmal›: Sab›r, sab›rl›, sab›rs›z gibi. Cümleleri çamsak›z› gibi uzat›p anlafl›lmaz k›lmak yerine, k›sa ve anlafl›l›r bir flekilde yazmay› tavsiye ediyordu. Ona göre Türkçe üst s›n›flar›n de¤il, herkesin (halk›n) dili olmal›yd›.
Osmanl› dili ise bir millet (nasyonalite) dili de¤il, üst s›n›flar›n (tabakât-› âliye) diliydi. Sade dilin Adriyatik’ten Altay da¤lar›na kadar anlafl›labilece¤ini savunuyordu.
Tercüman gazetesinin genifl bir co¤rafyaya da¤›lmas›n› kulland›¤› sade dile (içeri¤inin herkes taraf›ndan anlafl›labilir olmas›na) ba¤l›yordu. “Sen anlad›n, ben anlamad›m olmaz; herkes anlamal›” diyordu. Fransa ve Almanya’n›n güney ve kuzeyinde farkl› lehçelerle konuflulsa da, edebî ve yaz› dillerinin tek oldu¤unu örnek
göstererek Türk dünyas›nda da bunun gerçeklefltirilmesi gerekti¤ine iflaret ediyordu. Zaten, bu flekilde yazan bir yazarlar grubu oluflmufltu bile. Âlimcan Barudî,
Hüseyin Feyzhanov, fiemsi Efendi, R›zaeddin b. Fahreddin, Hâdi Maksudî, Abdürreflid ‹brahim ve Fatih Kerimî gibi yazarlar› örnek göstererek onlar›n bu yolda yürüdüklerini ve oldukça güzel eserler ortaya koyduklar›n› yaz›yordu.
Gasp›ral›, Osmanl› Türklerinde de buna paralel bir geliflme oldu¤unu söylüyordu. Osmanl› dili, befl as›rl›k bir edebiyata sahip oldu¤undan hemen birdenbire sadeleflmesi beklenemezdi. Bu ifl yavafl yavafl yürüyecekti; zaten dil gittikçe sadeleflmekteydi. Osmanl› Türkleri aras›nda dil meselesi 50-60 y›ld›r tart›fl›lmaktayd›. fiinasi’den bafllay›p fiemseddin Sami, Ahmed Midhat Efendi ve di¤erlerine kadar dilde
sadeleflme, dilin edebî ve ilmi bir flekilde ifllenmesi ve halk›n ço¤unlu¤unu bundan yararland›rma yolu tutuldu¤unu yaz›yordu. Bu yolda bir miktar baflar› kazan›ld›¤›n› ve Osmanl› dilinin eskiye göre epeyce sadeleflmifl ve ifllenmifl oldu¤unu, fakat daha gidilecek epey mesafe oldu¤unu belirtiyordu.
SIRA S‹ZDE
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Edebî dil oluflturmak
SIRA S‹ZDEaç›s›ndan Kayyum Nâs›rî ile Gasp›ral›’n›n tutumlar› ne yönde oldu?
Gasp›ral›’ya göre Rusya Türkleri için en büyük sorun, yerel Türk fliveleri aras›nD Ü fi Ü N E L ‹ M
daki farkl›l›klard›.
Di¤er milletlerin bu sorunu nas›l aflt›klar›n› örnek gösteriyordu.
Slav dillerinin Büyük Rus (Rus), Küçük Rus (Ukraynal›lar), Beyaz Rus lehçeleri ile
S O Yaroslav,
R U
bunun d›fl›nda
Kusk ve Tula vilayetlerinde farkl› lehçelerle konufluldu-
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¤una, fakat bunlar›n tek bir yaz› dili (Rusça) kulland›klar›na dikkati çekiyordu. Rus
bilim ve kültür adam› M. V. Lomonosov’un (1711-1765) Rus dili için yapt›klar›n›
överken, bu kiflinin k›rk ayr› flivede, k›rk türlü söylenen Rus dilini birlefltirmeye
gayret ederek Rus yaz› dilinin temellerini att›¤›n› söylüyordu. “Bu adam›n yapt›¤›
ifl, Büyük Petro’nun yapt›¤› hizmetlerden az de¤ildir” diyordu.
Almanya ve ‹talya’n›n güney ve kuzeyinde, Arap kavimleri aras›nda farkl› lehçeler olmakla birlikte yaz› dillerinin tek oldu¤unu söyleyen Gasp›ral›, Ça¤atay, K›rg›z (Kazak), Azerbaycan, Tatar ve Osmanl› lehçelerinde konuflup yazan Türk topluluklar›n›n da bu yoldan yürümeleri ve ortak bir yaz› dilinde birleflmeleri gerekti¤ini belirtti. Bunun mümkün oldu¤unu, Tercüman gazetesinin 23 y›ldan beri bu
yolda baflar›l› bir flekilde yürümekte oldu¤unu ifade etti. Gasp›ral›, 1905 Devrimine kadar üstü kapal› bir flekilde, hürriyetin ilan›ndan sonra aç›k aç›k Türk birli¤i
fikrini gerçeklefltirmek için u¤raflt›. 1905 y›l›nda gazetesinin bafll›¤› alt›na “Dilde,
Fikirde, ‹flde Birlik” ibaresini koydu.
Onun gayretleri sonucunda Rusya Müslümanlar› Kongrelerinde dil birli¤i fikri
bütün delegelerce kabul edildi. 1906’da yap›lan III. Kongrede konuflma ve tart›flmalar Türkî dilde yap›ld›; kongre zab›tlar› bu dilde yay›nland›. Burada al›nan karara göre, Müslüman okullar›nda e¤itim yerel lehçede bafllayacak, yukar› s›n›flarda (ilkokullar›n son s›n›f›nda ve rüfltiyelerde) ortak Türk dilinde yap›lacakt›. Gasp›ral›, daha sonraki yaz›lar›nda hep bu karara at›f yapt› ve ortak yaz› dilinde birleflme fikrini hat›rlatt›.
Gasp›ral›’n›n ortak yaz› dili projesi ne derece baflar›l› oldu? Tercüman’›n 30 y›l› aflk›n çabalar› sonunda Rusya Türkleri aras›nda ortak bir yaz› dili oluflmaya bafllad›. fiûrâ, Vakit ve Y›ld›z gazetelerinin kulland›¤› edebî dil hemen bütün Türk ayd›nlar› aras›nda ortak bir yaz› dili olma yolundayd›. Osmanl› ülkesinde de benzer
SIRA S‹ZDE yaz›lanlar
geliflmeler yaflanmaktayd›. Daha birkaç sene öncesine kadar ‹stanbul’da
Türkçe ‹zmit’in ötesine geçemezken, “halka do¤ru” ak›m› sayesinde Mehmed Emin
Bey’in Türkçesi Gobi Çölüne kadar anlafl›lmaktayd›. Genç Kalemler
D Ü fi Ü N E Lve
‹ M Türk Yurdu’nun dili Rusya Türklerince de anlafl›lmaktayd›.
Arap alfabesinin de¤ifltirilip Latin alfabesinin al›nmas› fikrine karfl› Gasp›ral›
S O R U
muhafazakâr bir tutum benimsedi; bu fikri ileri sürenlere karfl› yaz›lar yazd›. Ona
göre, Arap alfabesinin zorlu¤u geliflmeye engel de¤ildi; Japonlar›n alfabeleri de
zordu. Bu zorluklar baz› ›slahlar sayesinde giderilebilirdi. TürkçeD ‹kelimelerin
foneKKAT
tik esasa göre yaz›lmas›yla bu sorun çözülebilirdi. Öngördü¤ü çözümü (alfabe reformunu) hayat›n›n son y›llarl›nda Tercüman gazetesinde uygulad›.
Fakat Arapça
SIRA S‹ZDE
kökenli kelimelerin yaz›l›fllar›na dokunma taraftar› de¤ildi. Harflerin de¤ifltirilmesi
Rusya Türklerini eski edebiyattan ay›racak ve Müslümanlar aras›na ayr›l›k sokacakt›r diye düflünüyordu. [Latin alfabesi] “bizleri Avrupal› edemeyip
Asyal›l›ktan da ç›AMAÇLARIMIZ
karamayacakt›r” diyordu.

N N

‹ T Yavuz
A P Akp›nar’›n
‹smail Gasp›ral›’n›n fikirlerini bizzat kendi yazd›klar›ndan tan›makKiçin,
haz›rlad›¤› 3 ciltlik eser en iyi kaynakt›r (‹smail Gasp›ral›: Seçilmifl Eserleri, I-III, ‹stanbul, 2004-2008). Onun dil konusundaki görüflleri hakk›nda bu eserin üçüncü cildinden
TELEV‹ZYON
yararland›k.
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KADINLARIN ÖZGÜRLEfiT‹R‹LMES‹
Gasp›ral› ve Kad›n Hareketi
Kad›n sorununun gündeme gelmesi Bat›’daki geliflmelerden ayr› düflünülemez.
Bat›’da kad›n yüzy›llar boyunca erke¤e ba¤›ml›, onun buyru¤u alt›nda yaflad›.
Toplumun tüm yap›lar› ve kurumlar› erke¤e öncelik tan›rken, kad›na daha afla¤›
bir durumu revâ görüyor ve kad›n›n etkinli¤ini k›s›tl›yordu. Bu durum, XVIII. yüzy›la kadar devam etti. Bu tarihten itibaren ayd›nlanma ça¤›nda felsefi anlamda bir
feminizm hareketi ortaya ç›kt›. Kad›n›n e¤itimi ve siyasi haklar› gibi konular ifllenmeye baflland›. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren ekonomik alandaki h›zl› de¤iflim ve sanayinin büyüyen gereksinimleri kad›nlar›n hayat›n› ve sosyal konumunu etkiledi. Kad›nlar›n az›msanamayacak bir k›sm› art›k kendi hayat›n› kendisi kazanabilmekte ve bunun sonucunda toplumsal hayattaki yerini sorgulamaktayd›.
Rusya Türkleri aras›nda kad›n haklar›n› ilk defa yüksek sesle dile getiren kifli ‹smail Gasp›ral› oldu. Gasp›ral›’ya göre, halk›n yar›s›n› oluflturan kad›nlar›n haklar›n› ve onlar›n milli geliflmeye olacak katk›lar›n› inkâr etmek demek, toplumun ilerlemesi için gerekli olan insan kayna¤›n›n yar›s›n› yok saymak demekti; kad›nlar›n
kat›l›m› olmaks›z›n ‹slam toplumunun Bat› toplumlar› seviyesine gelmesi çok güç,
hatta imkâns›zd›. Kad›nlar›n hayat flartlar›n›n yükseltilmesi ile güçlü, aktif ve ayd›nl›k bir milli hayat aras›nda s›k› bir ba¤ görüyor, bütün bunlar›n gerçeklefltirilmesinin ise kad›nlar›n e¤itilmesi ve ayd›nlat›lmas›na ba¤l› oldu¤unu düflünüyordu.
Gasp›ral›’n›n Kad›nlar adl› risalesi (Bahçesaray, 1903), “dünyada ne kadar er
kifli var ise o kadar da kad›n-k›z vard›r” cümlesiyle bafll›yordu. Meselenin tarihî boyutuna e¤ilerek, Do¤u’da (Çin, Hint ve ‹ran’da) kad›nlar›n hiç de iyi durumda olmad›klar›ndan bahsediyordu; bu üç medeniyette kad›nlar çok afla¤› durumda b›rak›lm›fllar, neredeyse insanl›ktan ç›kar›lm›fllar, flahsi özgürlükten ve e¤itimden yoksun b›rak›lm›fllard›. Eski ‹ran’da kad›n afla¤› bir yarat›k olarak kabul edilmifl, eve
kapat›lm›fl, evden ç›kt›¤›nda ise bafltan aya¤a örtülmüfl, erkeklerle ayn› sofrada yemek yemesini yasaklayan kurallar konulmufltu. Fitneye sebep olacaklar› gerekçesiyle kad›nlar›n okuma-yazma ö¤renmeleri caiz görülmemiflti. Avrupa kad›nlar›n›n
durumlar› da Çin, Hint ve ‹ran’dakinden çok farkl› de¤ildi; kad›nlar erkeklerden
afla¤› kabul ediliyorlard›.
Bu tarihî boyutu anlatt›ktan sonra, Gasp›ral› son as›rlarda Avrupa’daki geliflmelere de¤inir: Medenî hayattaki geliflmelere paralel olarak kad›nlar›n durumu da iyiye do¤ru gitmekte, haklar› günden güne genifllemekteydi. E¤itimde, ticarette ve
sanayide kad›nlara çal›flma yollar› aç›lm›fl, kanun karfl›s›nda erkeklerle eflit say›lmaya bafllanm›fllard›. Fakat yine de baz› konularda (mesela mülk kullanmada) kad›nlar eflit muamele görmüyorlard›; kad›n kocas›n›n izni olmadan mülk al›p satma
hakk›na sahip de¤ildi. Bununla beraber, kad›nlar hayat›n her cephesinde eflit haklara sahip olma mücadelesi vermekteydiler. Özellikle ‹ngiltere ve Amerika kad›nlar› bu durumda epey mesafe alm›fllard›. Kad›nlar ö¤retmen, doktor, posta, telgraf,
banka ve baflka memuriyetlerde çal›flmaktayd›lar. Yüksek ö¤renim gören kad›nlar›n say›s› da günden güne artmaktayd›.
Gasp›ral›, baz› Rus yazarlar›n iddia ettiklerinin aksine, ‹slam kad›nlar›n›n geri
durumda olmalar›n›n sebebinin ‹slam dini olmad›¤›n› savundu. ‹slam dininin kad›nlara oldukça genifl haklar kazand›rd›¤›n› anlatt›. Fakat Müslüman kad›nlar›n
mevcut durumunun savunulacak yan› olmad›¤› görüflündeydi; kad›nlar›n u¤rad›¤›
haks›zl›klar› (‘zulüm’leri) yüksek perdeden dile getirdi. Müslüman kad›nlara reva
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görülen bu tür uygulamalar›n bir “sorun” veya “zulüm” olarak görülmesi yeni bir
fleydi. Daha önce bu gibi durumlar kan›ksanm›fl oldu¤undan, do¤alm›fl gibi görülüyordu. Ulema ve onun etkisi alt›ndaki Müslüman halk kad›nlar›n mevcut durumunu sanki dinin bir emriymifl gibi alg›lamaya devam ediyordu.
Gasp›ral›, 1903 y›l›n›n sonunda Tercüman gazetesinde yay›nlad›¤› “Zulüm Nereden Geliyor?” adl› makalesinde Rusyal› Müslüman kad›nlar›n u¤rad›¤› haks›zl›klar› dile getiriyordu. Kocas› sürgüne gönderilen bir kad›n y›llarca nikâhla kocas›na
ba¤l› tutulmakta, bunun sonucunda aç ve sefil kalmaktayd›. Ayn› flekilde, kocas›
bir flekilde çekip giden kad›n da nikâhla ba¤l› kalmak zorunda b›rak›l›yordu. Kocas› baflka bir yerde, baflka bir kad›nla rahat›na bakarken, kad›n boflanabilmek için
mollaya (kad›ya) gitti¤inde “fieriata uygun de¤il” cevab›n› al›yordu. Gasp›ral›, ‹slam adaletinin bu zulmü onaylamayaca¤›n› söylüyor, bu gibi durumlara art›k bir
son verilmesi gerekti¤ini savunuyor, uleman›n bu duruma derhal bir çözüm üretmesi gerekti¤ini dile getiriyordu. Evlendikten bir süre sonra kar›s›n› b›rak›p kaçan
ve nafaka vermeyen erkeklerin bu zulmüne meydan verilmemesini, ayn› flekilde,
iki-üç kad›n al›p hepsini muhtaç durumda b›rakanlar›n da engellenmesi gerekti¤ini yaz›yordu. Bu gibi durumlara Müslüman Dinî ‹daresinin duyars›z kalmas›n› elefltiriyor, sorumlu kifliler “güçlükler artar, davalar ço¤al›r” gerekçesiyle rahat köflelerine çekilirlerse meydan›n kötülere ve zalimlere kalaca¤›n› söylüyordu. Bu yaz›lar›n etkisiyle, Orenburg Dinî ‹daresi harekete geçti ve bu konuda olumlu bir giriflim
yapt›. Bu idarede görevli olan reform yanl›s› ulemadan R›za Kad› (R›zaeddin b.
Fahreddin), bu konuda 66 ‹slam âliminin görüflünü ald› ve meseleyi kad›nlar lehine çözümledi. Bu konuda uleman›n görüflleri içeren kitapç›¤› Mutalaa (Kazan,
1897) ad›yla yay›nlad›.

Tatar Edebiyat›nda ve Bas›n›nda Kad›n
XIX. yüzy›l›n son çeyre¤inde kad›n meselesi, yeni Tatar edebiyat›n›n önemli konular›ndan biri hâline geldi. 1893 y›l›nda Türkistan’a seyahat eden ve kad›nlar konusunda duyarl› olan Tatar ayd›n› Muhammed Zâhir Bigi, Türkmenler aras›nda dolafl›rken Türkmen kad›nlar›n›n di¤er Müslüman kad›nlara k›yasla serbest olduklar›n›,
Türkmenlerin kad›n meselesinde Avrupa’dan bile ileri durumda olduklar›n› yaz›yordu. Onun anlatt›¤›na göre, Türkmen kad›nlar› yüzlerini örtmüyor, erkeklerle
ayn› mekânda oturuyorlard›; hemen her iflte onlar›n görüfllerine baflvuruluyordu.
Önemli toplant›larda toplulu¤un yar›s› Türkmen kad›nlardan olufluyordu; böylece,
erkeklerin söz ve fikirleriyle kad›nlar›n söz ve fikirleri dengeleniyordu.
Zâhir Bigi, Türkmen kad›nlar›n karfl›laflt›klar› zorluklardan da söz ediyordu:
Mehir paras›n›n yüksekli¤i ve baz›lar›n›n ‹ranl›lardan esir al›nmak yoluyla elde
edilmifl olmalar› gibi durumlar kad›nlar›n hayat›n› güçlefltirmekteydi. Evlilik konusunda kad›nlar›n seçme flans› yok gibiydi. Dul kalan kad›n zorla baflka bir adamla
evlendiriliyor, ölen kocan›n mallar› vârisler aras›nda paylaflt›r›l›yordu. Din adamlar›n›n fetvalar›yla kad›nlar ço¤unlukla 12-15 yafllar›nda evlendirilmekte, bu yüzden
genç yaflta bedence zay›f kalmaktayd›lar. Buhara Hanl›¤›nda ise kad›nlar›n son derece afla¤› konumda olduklar›n› görmüfltü. E¤itim görmek flöyle dursun, Buhara’da
okur-yazar kad›n›n olmad›¤›n› yaz›yordu.
Ortado¤u’daki reformcu ‹slamc›larla olan temaslar da Rusya Türkleri aras›nda
kad›n haklar› konusundaki duyarl›l›¤› artt›rd›. M›s›rl› reformist Kâs›m Emin’in
(1865-1908) fikirleri genç Tatar ayd›nlarca derhal benimsendi. Onun 1899’da yay›nlad›¤› Tahrîrü’l-Mer’e [Kad›n›n Özgürlefltirilmesi] adl› kitab› çok geçmeden Kazan Türkçesine çevrildi. Kâs›m Emin, bu eserinde Müslüman kad›nlar›n k›s›tl› bir
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halde tutulmalar›n› elefltiriyor, onlar›n e¤itim görme haklar›n› savunuyordu. Uygarl›k yolunda ilerleyebilmek için kad›nlar›n ezilmiflli¤inin ortadan kald›r›lmas› gerekti¤ini savunuyor, ileri milletlerde erkeklerle kad›nlar aras›ndaki mesafenin azald›¤›na dikkat çekiyordu. Kâs›m Emin’in fikirleri Rusya Tatarlar› aras›nda çok tutuldu.
Eserleri Tatar Türkçesine çevrildi.
Kad›n meselesine hassasiyetle e¤ilen ve de¤iflik vesilelerle kad›n haklar›n› savunan yazarlardan biri Kazanl› Ayaz ‹shakî idi. ‹shakî yazd›¤› roman ve tiyatro
eserlerinde kad›n meselesini etkili bir flekilde dile getirdi. Onun anlatt›¤›na göre,
Rusya’daki halkç›l›k ak›m›ndan etkilenen yeni Tatar edebiyat›nda kad›nlar önemli
bir yer tutuyordu. Tatar sosyal hayat›nda kad›nlar› görmek ve tetkik etmek mümkündü; Tatar yazarlar Osmanl› yazarlar› gibi Frans›z romanlar›ndaki kad›n tiplerini
adapte etmiyor, Tatar kad›nlar›n› hayattan kitaba geçiriyorlard›. Kad›n tipleri yeni
edebî eserlerde erkeklerden daha sa¤lam ve daha fedakâr olarak tasvir ediliyordu.
Tatar yazarlar kad›nlar›n hayat›n› iflleyen eserlerinde onlar›n fizikî görünüfllerinden
ziyade ruh güzelliklerini yans›tmaya çal›fl›yorlard›.
Rusyal› Müslüman kad›nlar›n ilk defa kendilerini ifade etmeleri 1906’da Bahçesaray’da yay›nlanan Âlem-i Nisvân dergisiyle oldu. Dergi, Gasp›ral›’n›n k›z› fiefika
Han›m’›n editörlü¤ünde, Tercüman gazetesinin ilavesi olarak ç›kt›. Sayfalar›n› neredeyse tamamen kad›n ve aile konular›na ay›ran bu dergi, ileri ülkelerde kad›nlar›n yeni kazan›mlar›, e¤itim sorunlar›, kad›n ve k›zlar›n u¤rad›klar› haks›zl›klar,
k›zlar›n küçük yaflta evlendirilmeleri, evlenirken r›zalar›n›n al›nmamas› gibi konular› gündemine tafl›d›.
Resim 2.3
Rusyal› Müslüman
kad›nlar›n en
güçlü ve uzun
ömürlü yay›n
organ›: Süyüm Bike
dergisi (19131918).

1913’te Kazan’da Süyüm Bike ad›nda yeni bir kad›n dergisi ç›kmaya bafllad›.
1918 y›l› bafl›na kadar devam eden bu derginin yazar kadrosunun yar›s› kad›nlardan olufluyordu. Derginin sorumlu yay›n müdürü olan Fahrülbenat Süleymaniye, dergiyi çekip çevirmekte, kad›n-k›zlar›n gözünün aç›lmas›nda öncü rol oynamaktayd›. Derginin amaçlar› flu flekilde belirlenmiflti. ‹çtimaî, iktisadî ve ahlakî
yönden kad›nlar›n durumlar›n› iyilefltirmek, kad›nlar› her yönden himaye etmek,
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onlar› zaman›n gidiflinden haberdar etmek, kendi haklar›n›n bilincine varmalar›n›
sa¤lamak, gerçek ‹slam’›n kad›nlara bak›fl›n› ortaya koymak, kad›nlara e¤itim konusunda yol açmak, geliflmifl toplumlarda kad›nlar›n kazan›mlar›n› bildirmek, sa¤l›k, çocuk terbiyesi, yeme-içme ve ev iflleri gibi konularda kad›nlar› bilgilendirmek.
Dergide çocuk yetifltirme konusuna ayr› bir önem veriliyordu. Avrupa ve Amerika
kad›nlar›n›n haklar›n› elde etme yolundaki çabalar›na ve elde ettikleri baflar›lara
genifl bir yer veriliyor, Rus kad›nlar›ndaki hareket, faaliyet ve canl›l›k örnek gösteriliyordu. Dergi Türkistanl› kad›nlar›n durumunuda dile getiriyor, oradan yazanlara sayfalar›n› aç›yordu.
Derginin baflyazar› Yakup Halilî (1878-1937), Müslüman Do¤uda kad›n sorununun en çetrefil ve en az konuflulan bir mesele oldu¤unu ifade ettikten sonra,
Do¤u dünyas›n›n kad›nlara çok dar bir çerçeve çizdi¤ini, ‹slâmiyetin bu konuda
oldukça dar bir tarzda yorumland›¤›n› söylemekteydi. Ona göre, geçmiflten gelen
yanl›fl uygulamalar sonucunda, Müslüman kad›n, erke¤in kölesi ve cariyesi derecesine indirilmifl, “kad›n›n erke¤ine itaati vaciptir” diyen kitaplar yaz›lm›fl, kad›nlar›n yüzlerini perde ile kapat›l›p onlara aç›k havada yürümek haram edilmiflti. Bu
yanl›fl uygulamalar kad›nlara da benimsetilmiflti. Yazar, eski hurafeler ve cehalet
devrinin art›k bitti¤ini, kad›nlar için yeni bir devir bafllad›¤›n› söylemektedir. Bu
yeni dönemde kad›nlar›n art›k kendi meselelerinin bilincine varmaya bafllad›klar›n›, kendi haklar›n›, kendi yerlerini tan›d›klar›n› kendilerinin nas›l milletin bafl› olduklar›n›n fark›na vard›klar›n› belirtmektedir.
Dönemin ayd›nlar› içinde kad›n meselesine duyarl›l›k gösteren erkek yazarlar›n
yaz›lar› da dergide yer almaktad›r. Baflkurt tarihçi Z. Velidî Togan, Fergana’da Rus,
Yahudi ve Çingene kad›nlar›n› gördü¤ünü, fakat Müslüman kad›nlar› hiç göremedi¤ini yaz›yor, “Bizim Kazan’daki örtülü kad›nlar›m›z (ab›staylar) Fergana kad›nlar›yla karfl›laflt›r›lamayacak kadar ileri seviyededir” diyordu. Togan’›n anlatt›¤›na göre
Rus Do¤ubilimcisi Nalifkin ve efli Nalifkina uzun y›llar Fergana’da bir köyde Özbek
k›yafetini giyip onlar gibi konuflup birçok malumat toplam›fllard›. Birkaç sene de
Kazaklar aras›nda yaflam›fl ve onlar›n da hayat›n› ö¤renmifllerdir. Nalifkina bunlar›
1886’da Kazan’da bir kitap halinde yay›nlam›flt›r. Togan, bu eserin Fergana kad›nlar›n›n gözlerden uzak kalm›fl yaflant›s›n› ortaya koymas› aç›s›ndan önemli oldu¤unu, kendisinin de bu kitaptan çok fley ö¤rendi¤ini söylüyor, ayd›n Rus kad›n›n›n bu
cesaretinden ve merak›ndan hayranl›kla söz ediyordu.
Dergide yazan Abdullah Battal, flu noktalara dikkat çekmekteydi: Rus k›zlar›
her sabah ak›n ak›n okullara gitmekte, mahkemelerde ve di¤er memuriyetlerde
kad›nlar erkek meslektafllar›yla birlikte çal›flmaktayd›lar. Müslüman kad›nlar ise
evlere kapat›ld›¤› için tabiat›n güzelliklerinden yoksun kal›yorlar, sosyal hayata
kat›lmalar›na izin verilmedi¤inden zihinleri aç›lm›yor, fikir daireleri genifllemiyordu. Müslümanlar›n kamu hayat› cans›z, aile hayat› renksiz bir flekilde sürüp gitmekteydi. Yazar, Tatar hayat›ndaki uyuflukluk ve donukluktan kurtulmak için kad›nlara hürriyet verilmesi gerekti¤ini söylüyordu. Kad›n özgür bir ruh haliyle, e¤itimli bir flekilde yetiflmezse onun yetifltirece¤i çocuklar›n sa¤lam karakterli ve özgüvenli olmas› beklenemezdi. Erkeklere verilen ifllerin onlara da verilmesini savunuyor mektep, cemiyet ve tabiattan yararlanma yolunda onlar›n önüne hicap
(perde) çekilmesini yanl›fl buluyordu. Tüm bunlar yap›ld›¤› takdirde toplum ve
aile hayat›n›n canlanaca¤›na, bu sayede büyük ve fedakâr insanlar›n yetiflece¤ine
inan›yordu.
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Rusyal› ve Osmanl› Müslüman Kad›nlar›
Fatih Kerimî (1870-1937):
Samara vilayetinin Miñlibay
köyünde dünyaya geldi. Köy
mektebinde bafllad›¤›
e¤itimini Çistay’da bir
medresede devam ettirdi.
Babas› G›lman Ahund’un
iste¤i ile Rusça ö¤rendi ve
1892’de tahsil için
‹stanbul’a gitti. Burada 4 y›l
kadar e¤itim gördü. K›r›m’›n
Yalta flehrine gitti ve orada
2 y›l ö¤retmenlik yapt›ktan
sonra Orenburg’a gitti.
1898’de alt›n madencisi
fiakir Remiyef ile birlikte
Avrupa seyahatine ç›kt›.
1901’de matbaa aç›p
kitaplar yay›nlamaya
bafllad›. 1906’da Vakit
gazetesi kurulunca,
gazetenin baflmuharrirli¤ine
getirildi. 12 y›l boyunca bu
görevini sürdürdü. 1918-25
y›llar› aras›nda ö¤retmenlik
yapt›. 1925’ten sonra
Moskova’da fiarkiyat
Enstitüsünde ders verdi.
1937’de Türkiye ad›na
casusluk ve Sovyet-karfl›t›
faaliyetler yapmakla
suçlanarak tutukland›.
Hikaye, biyografi, gezi
notlar› ve ders kitaplar›
olmak üzere çok say›da eser
yazd›, Rusçadan tercümeler
yapt›. Eserlerinden baz›lar›
flunlard›r: Avrupa
Seyahatnamesi (1902),
K›r›m’a Seyahat (1904),
‹stanbul Mektuplar› (1913).
Her üç eser de Türkiye
Türkçesine çevrilmifltir.
Üçüncü eser, Balkan Savafl›
y›llar›nda Türk ayd›nlar› ve
sosyal hayat› hakk›ndaki
izlenimlerini içermektedir.

Kazanl› kad›nlar di¤er Müslüman Türk topluluklar›na k›yasla oldukça ileri durumdayd›lar; kad›nlar art›k yüzleri aç›k, serbestçe dolaflabiliyor, hastane ve okullarda
çal›flabiliyorlard›. E¤itim ve örgütlenme bak›m›ndan epey bir mesafe alm›fllard›.
Ufa, Kazan, Troysk ve Astrahan gibi flehirlerde e¤itimin yay›lmas›n› amaçlayan kad›n dernekleri bulunmaktayd›. Rusya’dan gelen Türk ayd›nlar›n birço¤u Osmanl›
ve Rusyal› Müslüman kad›nlar›n durumunu karfl›laflt›rmaktayd›lar. Bunlardan Troyskili Ahmed Taceddin, Osmanl› kad›nlar›n›n sosyal hayata kat›lma becerisinin henüz oluflmad›¤›n› söylüyordu. Osmanl› kad›nlar›n›n mevcut durumlar›n› anlayabilmek için kad›n yazarlar›n yaz›lar›n› araflt›rd›¤›n›, fakat birkaç edebî yaz›dan baflkas›na rastlamad›¤›n› ifade ediyordu.
Petersburg’da t›p tahsili yapmaktayken, Balkan Savafl› s›ras›nda Müslüman Türk
kardefllerine yard›m etmek için ‹stanbul’a gelen dört Tatar k›z›, Osmanl› kad›nlar›n›n durumlar›n› görüp hayret içinde kald›klar›n› söylüyorlar, onlar›n durumunu
Türkistan kad›nlar›na benzetiyorlard›. Bunlardan Meryem Patafleva Osmanl› Türk
halk›n›n niçin bu durumlara düfltü¤ü sorusuna cevap ararken, en büyük sebebin
aile meselesinden kaynakland›¤›n› yaz›yordu. Erkek ve kad›n›n ayr› dünyalarda
yaflad›klar›n›, çocuk terbiyesine gerekli önemin verilmedi¤ini, iyi e¤itim veren
okullar›n ve özellikle k›zlara mahsus mekteplerin yok denecek kadar az oldu¤unu
söylüyordu.
Resim 2.4
Fatih Kerimî ve efli
Seyide Han›m.
Orenburg, 1903.
Kaynak: R.
Merdanov, R.
Minnullin, S.
Rahimov, Fat›yh
Kerimi (Kazan,
2000).
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Yüksek tahsilini ‹stanbul’da yapan Fatih Kerimî, Osmanl› kad›nlar›n›n Rusya
Türklerine göre epeyce geri durumda oldu¤unu yazd›. 1890’l› y›llarda ‹stanbul’daki e¤itimi s›ras›nda kad›nlar›n sosyal hayat›n d›fl›nda kalmas› dikkatini çekti.
1912’deki ziyaretinde, bu konuda pek fazla bir ilerleme olmad›¤›n›, hatta Abdülhamid dönemine göre daha da geriye gidildi¤ini yazd›. Okullaflma konusunda bir de¤ifliklik olmad›¤› gibi, davran›fllar konusunda da pek bir fley de¤iflmedi¤ini, giyim
kuflam konusunda kad›nlar›n daha s›k› bir denetime tabi tutulduklar›n› ifade etti.
Meflrutiyet öncesinde Türk kad›nlar›n›n kendilerine mahsus gazeteleri oldu¤unu,
kad›n yaflant›s› hakk›nda birçok yaz›lar ç›kt›¤›n›, kad›n yazarlar›n yetiflti¤ini bizzat
görmüfltü. Meflrutiyet sonras›nda bu tür dergilerin ve kad›n derneklerinin kapand›¤›n›, Türk kad›nlar›n›n tamamen unutulup kafes arkas›na kapand›¤›n› belirtti.
Fatih Kerimî, Türklerin Balkanlarda yenilmesinin sebebini, analar›n, bac›lar›n
cahil ve at›l b›rak›lmalar›na ba¤l›yordu. H›ristiyan milletlerde erkek ve kad›n hepsinin hareket halinde ve canl› olmalar›na karfl›l›k, Türklerde sadece erkeklerin çal›flt›¤›n›, toplumun di¤er yar›s›n›n felç gibi hareketsiz oldu¤unu söylüyordu. Bir erke¤in kazanc›n› bütün bir aile tüketiyor, di¤erleri hiç para kazanam›yordu. Binbir
zorlukla devlet memurlu¤unda çal›flan eflleri, babalar› veya çocuklar› öldü¤ünde
bütün aile için k›yamet kopuyordu.
Kerimî, Osmanl› Türklerinin kad›nlara bak›fllar› ve kad›nlar hakk›ndaki düflüncelerinin, Hive, Buhara ve Nemengan Türklerininkinden farkl› olmad›¤›n› söylüyordu. “Kad›nlar›n sokakta dolaflmalar›na, toplant›lar yapmalar›na çok kötü gözle bakan yobazlar burada bizdekinden daha fazlad›r” diyordu. Yenilgilerden, yang›n ve kazalardan, deprem ve benzeri felaketlerden kad›nlar› sorumlu tutan, bütün
bunlar›n kad›nlara hak ve hürriyet verilmesinden kaynakland›¤›n› savunanlar›n az
olmad›¤›n› ifade ediyordu. Erkeklerin as›rlardan beri devam eden yanl›fl bak›fllar›n›n kad›nlara da geçti¤ini, onlar›n da bu durumu kabullendiklerini söylüyordu. Ayd›n kad›nlar›n da sosyal bask› alt›nda olduklar›n› görüyordu. ‹stanbul’da görüfltü¤ü Nigar Han›m kad›n meselesi konusunda yazd›¤› bir eserini Türkçe olarak bast›rmaya çekiniyor, Frans›zca yay›nlamay› düflünüyordu. Sebebini sordu¤unda: “bafl›ma k›yametler kopar›rlar” cevab›n› alm›flt›. Nigar Han›m, yazd›¤› baz› makalelerinden dolay› tehdit mektuplar› ald›¤›n›, hakaretler iflitti¤ini eklemiflti. Nigar Han›ma göre, Türk erkekleri üniversitede okusalar, hatta profesör olsalar bile kad›nlara bak›fllar› pek fazla de¤iflmiyordu.

‹slam Reformcular›na Göre Kad›n Haklar›
Kad›n haklar›n› dinî aç›dan ele alan, bu konuda epeyce kafa yoranlar›n bafl›nda
Musa Cârullah gelir. Müslüman kad›nlar›n gerili¤ini ‹slam dinine ba¤layan Rus Ortodoks misyonerlerin ve Oryantalistlerin iddialar›na cevap veren Cârullah, dinden
gâfil hocalar›n yanl›fllar›n› ‹slam’a yüklemenin haks›zl›k oldu¤unu ifade etti. ‹slam
toplumunun ilk dönemlerinde kad›n›n yüksek bir yere sahip oldu¤unu, ancak
sonraki as›rlarda dar görüfllü fakihler, cahil hocalar ve vaizler yüzünden durumun
kötüleflti¤ini ileri sürdü. Ona göre, as›l sorun geleneklerin ve baz› insanî zaaflar›n
öne ç›kmas›ndan kaynaklan›yordu. Fitneye sebep olacaklar› gerekçesiyle kad›nlar›n yüzlerinin kapat›l›p dört duvar içine hapsedildi¤ini, tabiî ve insanî haklardan
yoksun b›rak›ld›klar›n› belirtti. ‹slamiyet ad›na ortal›¤› kaplayan inanç ve uygulamalar›n Kur’an ve Sünnetle ba¤daflamayaca¤›n› savundu.
Cârullah, çok efllilik, flahitlik, miras, erke¤in üstün say›lmas› ve sadece kocaya
boflama hakk› tan›nmas› gibi konularda ‹slam dinine yöneltilen elefltirileri cevaplamak için Kur’an ayetlerini yeniden yorumlad›. Ona göre, ‹slam’da tek kad›nla ev-
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lilik esast›r; çokefllili¤e sadece zorunluluk durumlar›nda izin verilmifltir. Kad›nlar›n
flahitli¤inin erkeklerinkine göre yar›m kabul edilmesinin sebebi, onlar›n ak›llar›n›n
eksik olmas›ndan de¤il, sevgi, ac›ma duygusu ve hayal güçlerinin erkeklere göre
daha fazla olmas›, yani duygusal yönlerinin ak›llar›na üstün gelebilece¤i endiflesiyledir. Kad›nlar›n mirastan yar›m hisse almalar›n›n Kur’an’›n indi¤i dönemdeki toplum düzeni içinde adaleti sa¤lamaya yönelik bir uygulama oldu¤unu ileri sürdü.
Sosyal hayat›n esaslar› de¤iflti¤i takdirde kad›nlar›n mirastan eflit pay alabileceklerini ifade etti.
Müslüman çocuklar›nda görülen cesaretsizlik, kendini ifade eksikli¤i, ve hareketsizlik gibi durumlar›n hepsini kad›nlar›n e¤itimsiz b›rak›lmas›n›n sonucu oldu¤u fikrinde olan Cârullah, ‹slam dünyas›nda son zamanlardaki adam k›tl›¤›n›n sebebini de buna ba¤l›yordu. E¤itimsiz analar›n elinde büyüyen çocuklar›n ileride
kendine güvensiz ve zay›f ruhlu insanlar olmalar› kaç›n›lmazd›; çünkü çocuk, ana
ve baban›n yetkinliklerini ve kusurlar›n› devralmaktayd›. Çocuklar›n ailede terbiye
edilmeleri analar›n e¤itilmifl olmas›na ba¤l›yd›. Çocuklukta ana elinden al›nan terbiye, okuldaki e¤itimin temelini oluflturdu¤undan, toplumun ruh halinin flekillenmesinde analar›n önemi çok büyüktü.
Örtünmede afl›r› gitmeyi (yüzün kapat›lmas›n›) kad›n›n geliflmesinin önündeki
engellerden biri olarak gören Cârullah, kad›n›n namusunun peçe ile de¤il, e¤itim
gücü ile korunabilece¤ini savunuyor, kad›nlar›n toplum hayat›na etkin bir flekilde
kat›l›mlar› olmaks›z›n, peçe ve di¤er tedbirlerin hiçbirinin faydas› olmayaca¤›n›
söylüyordu. Ayr›ca, ‹slamiyetin, cinsel ahlak bak›m›ndan kad›nla erke¤i eflit tuttu¤unu, dolay›s›yla kad›nlar için namusluluk ve sadakat ne kadar gerekliyse, erkekler için de o kadar gerekli oldu¤unu ifade ediyordu. Örtünme konusunda da ayn›
durumun geçerli oldu¤unu belirtiyordu. Ona göre, Kur’an’da sözü edilen örtünme
sadece kad›nlara özgü de¤ildir; erkekler de örtünmekle yükümlüdürler. “Kad›nlara, k›zlara fitneye sebep olur gerekçesiyle peçe-perde gibi tedbirler yaratacaklar›na, erkekler o perdeyi kendi gözlerine takmal›d›rlar” diyordu. Gençlerin Bat›’dan
gelen yeni modalara (toplant›, balo, bale ve dans gecelerindeki afl›r›l›klara) kap›lmas›n› da onaylam›yordu. Cârullah’a göre bütün bu sorunlar›n çözümü, toplumsal
bilincin genifllemesi, devletin kanuni güvence sa¤lamas› ve e¤itimle mümkündür.
Erkeklerin sadece okullarda e¤itim görmelerinin yeterli olmad›¤›, onlar›n kad›nlara bak›fllar›nda esasl› ve kapsaml› bir ink›lâp geçirmeleri gerekti¤i görüflündeydi.
SIRA S‹ZDE
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Musa Cârullah’›n
yorumuna göre ‹slamda kad›n-erkek eflitli¤i ne anlama geliyordu?
SIRA S‹ZDE

Müslüman Kongrelerinde Kad›n Meselesi

D Ü fi Ü N E L ‹ M
XX. yüzy›l›n
bafl›nda Rusya Türkleri kad›nlar›n özgürleflmesi yolunda çok h›zl› denilebilecek ad›mlar att›lar. Onlar›n 1905-1917 aras›nda yapt›klar› toplant›lardaki
S O bu
R U süreci aç›k ve canl› bir flekilde görmek mümkündür. Müslüman
tart›flmalardan,
kad›nlar›n seçme ve seçilme hakk› meselesi ilk defa olarak 1906 y›l› bafl›nda, Rusya Müslümanlar›n›n II. Kongresinde gündeme geldi. Kongrede flu sorular tart›fl›ld›:
D‹KKAT
Seçme ve seçilmede ‹slama göre kad›nlar›n da haklar› var m›d›r? Kad›nlar hak bak›m›ndan erkeklerle eflit midir? Seçim meydanlar›nda kad›nlar›n da bulunmas›
SIRA Kad›nlar›n
S‹ZDE
do¤ru mudur?
seçime kat›lmalar›n› Müslümanlar›n tabiat› ve kültür seviyeleri kald›rabilir mi? Uleman›n büyük bir k›sm› bu konuda flüphe ve tereddüt ile
hareket ediyor,
kad›nlar›n kat›l›mlar›na raz› olmuyordu. Fakat ortada pratik bir ihAMAÇLARIMIZ
tiyaç da vard›: Kad›nlar›n seçime kat›lmamas› Rusya Müslümanlar›na oy kaybettirecekti. Uzun tart›flmalar sonunda, yenilik taraftar› ulema ile ceditçi ayd›nlar›n gay-
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retiyle, kad›nlar›n seçme haklar› oldu¤u kabul edildi. Fakat kad›nlar›n seçilme haklar› oldu¤u görüflü kabul görmedi.
Ayn› y›l›n sonunda yap›lan III. Kongrede (Nijni-Novgorod, 16-20 A¤ustos 1906)
eflitlik meselesi gündeme geldi. Yenilikçi ulemadan Abdullah Bubî, ‹slam dinine
göre kad›n ve erkeklerin eflit haklara sahip olduklar›n› savunuyordu. Bir k›s›m uleman›n muhalefetine ra¤men, kongrede “bütün halk, erkek, kad›n, din, kavmiyet
fark olunmay›p, kanun önünde beraberdir” fleklinde bir karar kabul edildi. Bu karar, kad›nlar›n eflit haklara sahip olmalar› konusunda önemli bir ad›md›. Yine bu
kongrede kad›n ö¤retmenler yetifltirmek için Kazan, Bakü ve Bahçesaray gibi merkezlerde k›z ö¤retmen okullar› (Darülmuallimât) aç›lmas› kararlaflt›r›ld›. Tatar zenginlerinin de destekleri sonunda, Kazan, ‹sterlitamak, Bügülme, Troitsk (Troysk)
ve Buzavl›k flehirlerinde k›z mektepleri aç›ld›.
1907 ortas›ndan itibaren Rusya’da hükûmet bask›s›n›n yeniden bafllamas›, daha
sonra Birinci Dünya Savafl› y›llar›ndaki k›s›tlamalar yüzünden Rusya Türklerinin
toplanmalar› ve meselelerini görüflmeleri bir dura¤anl›k dönemine girdi. 15-25 Haziran 1914’te yap›lan kongre az kat›l›ml› ve sönük geçti. Fakat 1917 fiubat Devriminden sonra toplant›lar ve örgütlenmeler yeniden bafllad›. Bu zaman içinde Rusyal› Müslüman k›zlar içinde yüksek tahsil görenlerinin say›lar› bir hayli artt›.
24-28 Nisan 1917’de Kazan’da yap›lan Müslüman Kad›nlar Kongresine Sibirya,
Türkistan, Kazakistan, ‹dil Boyu, Litvanya, Kafkasya ve K›r›m Müslümanlar›ndan
toplam 80 kad›n kat›ld›. Bunlar aras›nda yafll› ab›staylar (kad›n din görevlileri), muallimeler ve Rus okullar›nda yetiflmifl ö¤retmenler, yüksek okullarda okuyan genç
k›zlar, bu okullardan mezun olmufl ve hayat deneyimi olan han›mlar›n yan› s›ra,
iflçi kad›nlar da vard›. Vekiller bu toplant›da kad›nlar›n siyasi ve sosyal haklar›n›,
aile hayatlar›nda yap›lmas› gereken reformlar›, kad›nlar›n kurucu meclise seçmeseçilme haklar›n›, kad›nlara ait dernekler kurulmas› konular›n› görüfltüler. Toplant› sonunda flu kararlar› ald›lar: 1. Müslüman kad›nlar, siyasi ve medeni (grajdanski) bütün haklarda erkeklerle eflit olmal›d›rlar. 2. Çok efllilik insanl›k ve adalete ayk›r› oldu¤undan, kesin bir flekilde ortadan kald›r›lmal›d›r. 3. fieriatta kad›n›n erkekten gizlenmesi (kaç-göç) yoktur.
1917’de (1-11 May›sta) Moskova’da toplanan Bütün Rusya Müslümanlar› Kongresinde kad›nlar önemli ölçüde temsil edildiler. Yüksek tahsil görmüfl genç k›zlar
toplant›ya aktif bir flekilde kat›ld›lar. Kongrede yap›lan tart›flmalarda kad›n meselesi çok önemli bir yer tuttu. O toplant›lar›n zab›tlar›ndan kad›nlar›n dinî söylemi
bir yana b›rakt›klar›, evrensel haklar ba¤lam›nda haklar›n› kazanmak yolunu tercih
ettikleri görüldü. Mesela, kad›n delegelerden Emine Muhiddinova, meselenin dinî
aç›dan de¤il, tarihî noktadan de¤erlendirilmesini gerekti¤ini söylüyordu. Ona göre, çokefllilik yaln›z ‹slam dininde de¤il, Avrupa’n›n eski kavimlerinde de vard›;
medeniyetin ilerlemesiyle bu durum ortadan kalkm›flt›. ‹slami kurallara tarihî flartlar içinde bakmak gerekirdi. “Kur’an’da h›rs›zl›k yapan›n elinin kesilmesini söylüyor. Lakin bunu bugün uyguluyor musunuz?” diyordu.
Kongrede söz alan Fât›ma Kulahmedova, kad›nlar›n ‹slam toplumunun hayat›nda
gereksiz ve fazladan bir üye gibi görüldüklerini, ev içinde koca beklemenin k›zlar›n
temel göreviymifl gibi bak›ld›¤›n›, kad›n›n hayat boyu yoldafl olaca¤› erke¤inin karfl›s›na ç›k›p bu evlili¤i isteyip istemedi¤ini bile söylemeye hakk› olmad›¤›n› dile getirdi.
Reformist ulemadan Mûsa Cârullah, âyet ve hadislere dayanarak ‹slamiyette kad›n ve erke¤in eflit oldu¤unu ileri sürdü¤ünde, baz› din adamlar› bu görüfle itiraz ettiler. Din adamlar›ndan biri, kad›nlar›n camilere gitme hakk›na sahip olmalar›n›, oralarda dinî ve milli vaazlar dinlemelerini yeterli görüyordu. Kad›nlar›n çektikleri ezi-
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Muhlise Bubî (1869-1937):
Rusya Müslümanlar›
kad›nlar›n›n e¤itimine
hayat›n› adayan
önderlerdendir; kad›l›k
makam›na seçilen ilk
kad›nd›r. Vyatka vilayeti,
Sarapul ilçesine ba¤l› ‹jBubi köyünde do¤du.
Abdullah ve Ubeydullah
Bubilerin kardeflidir. Annebabalar› okumufl kimseler
oldu¤undan çocuklar›n›n iyi
e¤itim görmesine önem
verdiler. Muhlise Han›m,
k›sa süren bir evlilikten
sonra köyündeki medresede
k›zlar için s›n›flar açt› ve
burada yeni usulle dersler
vermeye bafllad›.
Medresenin ünü k›sa
zamanda yay›ld›; Sibirya’dan
ve Türkistan’dan bile
talebeler gelip
okumaktayd›lar. 1912’de
Bubi Medresesi kapat›ld›,
muallimleri sürgüne
gönderildi. Muhlise Han›n
Troysk flehrine gidip oradaki
bir k›z orta mektebinde
ö¤retmenlik yapt›. 1917’de
Dinî ‹dare’ye kad› seçildi.
1924-27 y›llar› aras›nda
Ufa’da ç›kan ‹slam
Mecellesi’nde makaleler
yay›nlad›. 1937’deki ayd›n
k›r›m› s›ras›nda tutukland›;
hapiste vefat etti.

Resim 2.5
Rusyal› Müslüman
kad›n önderlerden
Muhlise Bubî.
Kaynak: Birtugan
Bub›ylar hem ‹jBub›y Medresesi
(Kazan, 1999).

yetleri ve u¤rad›klar› adaletsizlikleri kabul etmekle birlikte, kad›nlar›n eflit haklara sahip olmalar›n›n dinî kurallara uymad›¤›n›, çok efllilik, miras ve flahitlik meselelerinin
Kur’an’da oldu¤unu belirttikten sonra, “dine ayk›r› olmayan yerlerde kad›n ve erkekler eflit olsunlar” diyordu. Di¤er din adamlar› da benzer görüflleri savunuyorlard›.
Kad›nlar›n iddialar›n› destekleyen aç›k görüfllü din adamlar›ndan Hâdi Atlasî
ise Müslüman kad›nlar›n di¤er milletlere göre daha çok ezildi¤ini söyledikten sonra flu karfl›laflt›rmay› yap›yordu: “Bizim Müslüman kad›n› kadar ezilen hiçbir kad›n
yok. Kad›n her millette sürü muamelesi görmüfltür. Ruslarda da sürü hükmünde,
ama en az›ndan onlarda, kad›nlar günefl yüzü görmekte. Bizde o da yok. Biz kendimiz önceleri Rusya’n›n kölesi idik. Kad›nlar›m›z ise biz kölelerin kölesi idiler.
fiimdi biz âzâd olduk, art›k onlar› da âzâd edelim.”
Bu tart›flmalardan sonra, kad›nlar›n erkeklerle ayn› haklara sahip olmalar›,
çok efllili¤in kald›r›lmas› ve kad›nlar›n toplumsal faaliyetlere kat›lmas›n›n dine
ayk›r› olmad›¤› hükümlerini içeren üç maddelik karar oya sunuldu ve büyük bir
ço¤unluk taraf›ndan kabul olundu. Fakat uleman›n önemli bir k›sm› bu karar› içlerine sindiremediler ve itirazlar›n› sürdürdüler. Türkistan’l› vekiller çok imzal›
bir dilekçe vererek, dinin kesin emirlerine ayk›r› bulduklar› bu karara kat›lmad›klar›n› bildirirler.
Baz› itirazlar olsa da, Müslüman kad›nlar ilk defa olarak, böyle bir kongreye kat›ld›lar ve erkek egemenli¤ini bizzat sorgulad›lar. Yine bu kongrede ilk defa olarak bir
kad›n (Muhlise Bubî) kad›l›k görevine seçildi. Dikkati çeken baflka bir nokta da, Kongrede söz alan kad›n temsilcilerin konuflmalar›nda dine dair tek bir referans›n bile olmamas›d›r. Kad›nlar, haklar›n› ‹slamî söylem içinde savunan Musa Cârullah’›n yaklafl›m›na itiraz etmemekle beraber, onun söyledikleriyle yetinmediler. Bu, yeni bir durumdu; kad›nlar art›k meselelerinin evrensel ba¤lamda ele al›nmas› gerekti¤ini düflünüyorlard›. Cârullah’›n savunmac› delilleri muhafazakâr ulemaya anlams›z geldi¤i gibi, modern e¤itim alm›fl kad›nlar› da ikna etmiyordu. Bütün bunlar Sovyet döneminin
bafl›nda Rusyal› Müslüman kad›nlar› haklar ve bilinçlenme
bak›m›ndan önemli bir düzeye
geldiklerinin bir göstergesidir.
Bu ünitede Rusya Türklerinde modernleflme ak›m›n›n
de¤iflik cephelerini ele ald›k.
Edebiyatta yenileflme, e¤itim
reformu, Rusya’da yaflayan
Türk kavimleri için ortak bir
yaz› dilinin oluflturulmas› ve
kad›nlar›n özgürlefltirilmesi gibi alanlarda ne derece ilerlediklerini aç›klamaya çal›flt›k.
Gelecek ünitede milli ve siyasi modernleflme cephesi ele
al›nacak, Rusya’da yaflayan
Türk kavimlerinin özellikle
XX. yüzy›l bafl›ndaki kazan›mlar› ve problemleri aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.
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Rusya’daki h›zl› de¤iflimin Rusya Türkleri üzerindeki etkilerini tan›mlamak.
XIX. asr›n sonunda Rusya’da sanayi devrimi yaflanmaktayd›. Özellikle 1890’larda Rus sanayisi
ola¤anüstü bir h›zla büyüdü. Modern ulafl›m vas›talar›n›n geliflmesi bunda etkili oldu. Tatar giriflimciler Rus rakiplerinin gerisinde kald›lar. Eski
tarz anlay›flla ticaret yapan Tatar tüccarlar› yeni
geliflmelere ayak uydurabilecek bilgi donan›m›na ve entelektüel güce sahip de¤illerdi. Dolay›s›yla, Tatar tüccarlar›n Çin ve Rusya aras›nda yapt›klar› ticaret günden güne azald›. Rusya’n›n Türkistan’› ele geçirmesi sonucunda Rus tüccar› Türkistan’a girdi ve Tatar tüccar›n›n yerini ald›. Türkistan Rus sanayisinin hammadde kayna¤› oldu.
Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Tatarlar üzerindeki dinî
bask›lar artt›. ‹slam-karfl›t› propaganda fliddetlendi. Rusya devleti, 1870’li y›llarda Müslüman okullar› üzerinde do¤rudan denetim kurmaya çal›flt›.
Rusya Müslümanlar› bu yüzy›lda e¤itim bak›m›ndan neredeyse tamamen Buhara medreselerinin
etkisi alt›ndayd›. Rusya Müslümanlar› fikrî bak›mdan buradan besleniyorlard›. Fakat buralarda
yüzy›llardan beri de¤iflmeyen usullerle e¤itim veriliyordu. Yüzy›l›n sonlar›na do¤ru baz› Tatar
âlimleri bu e¤itim sisteminin yetersizli¤ini dile
getirdiler. Çocuklar›n› Rus okullar›na ve modern
mekteplere verenlerin say›s› artt›. Buradan ç›kanlar XX. yüzy›l›n bafl›nda ortaya ç›kan seküler Tatar ayd›n grubunun temelini oluflturdu.
Modern Tatar edebiyat›n›n oluflumunu aç›klamak.
Modern Tatar edebiyat›n›n öncüsü Kayyum Nâs›rî’dir. Nâs›rî’nin öne ç›kan özelli¤i, sürekli olarak yazmas› ve Avrupa kültürü ve hayat›ndaki
geliflmelerden Tatarlar› haberdar etmeye çal›flmas›d›r. Nâs›rî, Tatar tarihi ve kültürü üzerinde
çal›flan ilim adamlar›yla (fiarkiyatç›larla) temas
kurdu. Kazan Tatar lehçesinde ve sade halk dilinde yazmaya çal›flt›. Bu ak›m›n öncüsü oldu.
Onun yolundan yürüyen yeni neslin kaleme ald›¤› hikâye ve romanlar sayesinde Tatar Türkçesi yaz› dili hâline gelmeye bafllad›. Tatarlarda ilk
roman› yazan Musa Akyi¤itzade, Hüsameddin
Molla adl› roman›nda Tatar sosyal hayat›n› konu

ald›; bir mollan›n maceralar›n› ve aflk hikayesini
anlatt›. Bundan bir y›l sonra Zâhir Bigi adl› bir
Tatar mollas›, Kazan flehir hayat›n› konu alan Güzel K›z Hadiçe ve Günah-› Kebâir adlar›nda iki
roman yazd›. Eserlerinde medresedeki bozulmay› ve kad›nlar›n ezilmiflliklerini ele ald›. 1893’teki Türkistan izlenimlerini Maveraünnehr’de Seyahat adl› eserinde toplad›; Buhara Hanl›¤›ndaki
e¤itim ve sosyal hayat› canl› tasvirlerle anlatt›.
Kazanl› Ayaz ‹shakî ise, Rusya’daki ink›lâpç› ve
halkç› fikirlerden etkilendi ve bunu Tatar edebiyat›na tafl›d›. Kazan Tatar tüccar›, medrese softalar›, hocalar ve köylülerin hayat›n› konu alan hikâye ve komediler yazd›. Medrese hayat›n›, eski
görenek ve al›flkanl›klar› elefltirdi. Ayaz ‹shakî,
Ali Asgar Kemal ve Fatih Emirhan üçlüsü Tatar
tiyatrosunun temellerini att›lar. Milli gayelere hizmet eden tiyatro, 1920’lere kadar fikir hayat›n›n
geliflmesinde önemli bir rol oynad›.
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Ceditçilik hareketinin oluflumunu de¤erlendirmek.
Rusya Türklerinin fikrî, kültürel ve siyasî hareketleri K›r›ml› ‹smail Gasp›ral›’n›n ç›kard›¤› Tercüman gazetesi ile bafllar. Gasp›ral› usûl-i cedit
denilen yeni e¤itim metoduyla Rusya Türkleri
aras›nda ç›¤›r açt›. XIX. as›r sonunda Rusya’daki
h›zl› de¤iflim karfl›s›nda bocalayan Rusya Müslümanlar›n› bu ç›kmazdan ç›karman›n yollar›n› arad›. Gasp›ral›’n›n öngördü¤ü tedbirlerin bafl›nda
e¤itim reformu geliyordu. Gençlerin iyi e¤itim
almak suretiyle Avrupa medeniyetinin inceliklerini ö¤renmelerini ve toplumun yönlendirilmesinde öncü rolü oynamalar›n› istiyordu. Ona göre, Rusya Müslümanlar› (Türkleri) Slav denizi
içinde bo¤ulmamak için aralar›nda birlik oluflturmal›yd›lar. Bunun için her fleyden önce dilde birlik sa¤lanmal›, ortak bir yaz› dili olmal›yd›. Kad›nlar›n d›fllanm›fll›¤›na son verilmeli, onlar›n e¤itimine önem verilmeliydi. Esasen bu amaçlar etraf›nda flekillenen Cedit hareketi, Rusya Türkleri
aras›nda dünyevi ve modern söylemin temellerini att›. Gasp›ral›, çocuklara alfabeyi h›zl› ve etkin
bir flekilde ö¤retme metodu gelifltirdi. 1884’te alfabeyi yeni bir metotla, h›zl› ve etkin bir flekilde
ö¤retti¤i mektep, Rusya Türkleri için bir örnek
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oluflturdu ve bir ç›¤›r açt›. Onun pratik ö¤retim
okullar› k›sa zamanda Kafkasya ve Türkistan’a
kadar yay›ld›. Ceditçilik, her yeni hareket gibi
tepkisellik de do¤urdu. Eski de¤erleri koruma
endiflesi içinde hareket eden ve yeni aç›lan okullar yüzünden ç›karlar› zedelenen Tatar ulemas›,
Ceditçilerin hemen her faaliyetinin karfl›s›na ç›kt›. Eski usûlü (usûl-i kadim) muhafazadan yana
olanlar aras›ndaki daima bir çat›flma yafland›. E¤itimde reform fleklinde bafllayan Cedit hareketi,
XX. yüzy›l›n bafl›nda fikrî ve toplumsal harekete
dönüfltü.
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Rusya Türklerinin dil birli¤i çabalar›n›n etkilerini aç›klamak.
Gasp›ral›’ya göre Rusya Türkleri için en büyük
sorun, Türk fliveleri aras›ndaki farkl›l›klard›.
Onun için, 1880’lerin bafl›ndan itibaren Türk kavimleri aras›nda herkes taraf›ndan anlafl›l›r ve ortak bir yaz› dili oluflturmak için çal›flt›. San›ld›¤›n›n aksine, Gasp›ral› ‹stanbul Türkçesini örnek
almak fikrinde de¤ildi. Onun fikrince, Osmanl›
flivesi milli bir dil de¤il, divanhânelerin ve memurlar›n diliydi. 1883’den beri Tercüman gazetesi arac›l›¤›yla yayg›nlaflt›rmaya çal›flt›¤› dil, Osmanl› Türkçesine yak›n olan K›r›m Türkçesiydi.
Ona göre Türkçe üst s›n›flar›n de¤il, halk›n dili
olmal›yd›. Sade dilin Adriyatik’ten Altay da¤lar›na kadar anlafl›labilece¤ini savundu. Onun uzun
y›llar kararl› bir flekilde devam eden gayretlerinin bir sonucu olarak XX. asr›n bafl›nda ortak
Türk dili epeyce yayg›nlaflt›. Rusya Müslümanlar› Kongrelerinde dil birli¤i fikri kabul edildi.
1906’da yap›lan III. Kongrede al›nan karara göre,
Müslüman okullar›nda e¤itim yerel lehçede bafllayacak, yukar› s›n›flarda (ilkokullar›n son s›n›f›nda ve rüfltiyelerde) ortak Türk dilinde yap›lacakt›. Baz› itirazlar ve yerel yaz› dilleri yönündeki e¤ilimler olmakla birlikte, ortak dil hareketi
Sovyet dönemine kadar devam etti; bu yaz› dilinde önemli bir edebiyat ortaya ç›kt›.

N
A M A Ç

5

Rusya’da Müslüman kad›nlar›n kazan›mlar›n›
de¤erlendirmek.
Kad›n haklar› sorununu Rusya Türkleri aras›nda
ilk defa etkili bir flekilde ortaya koyan ‹smail Gasp›ral›, kad›nlar›n kat›l›m› olmaks›z›n ‹slam toplumunun Bat› toplumlar› seviyesine gelmesinin imkâns›z oldu¤unu savundu. Ayd›nl›k bir milli hayat›n gerçeklefltirilmesinin kad›nlar›n e¤itilmesi
ve ayd›nlat›lmas›na ba¤l› oldu¤u görüflünü dile
getirdi. Müslüman kad›na reva görülen haks›zl›klar› yüksek perdeden dile getirdi. Gasp›ral›’n›n
ve di¤er ayd›nlar›n çabalar› sonunda XIX. yüzy›l›n son çeyre¤inde kad›n meselesi, yeni Tatar
edebiyat›n›n önemli konular›ndan biri hâline geldi. Rusyal› Müslüman kad›nlar›n ilk defa kendilerini ifade etmeleri 1906’da Bahçesaray’da Âlem-i
Nisvân dergisiyle oldu. Gasp›ral›’n›n k›z› fiefika
Han›m’›n editörlü¤ünde ç›kan bu dergi, ileri ülkelerde kad›nlar›n yeni kazan›mlar›, e¤itim sorunlar›, kad›n ve k›zlar›n u¤rad›klar› haks›zl›klar›
gündeme tafl›d›. 1913’te Yakup Halilî önderli¤inde Kazan’da ç›kan Süyüm Bike adl› kad›n dergisinin yazar kadrosunun yar›s› kad›nlardan olufluyordu. Derginin sorumlu yay›n müdürü olan Fahrülbenat Süleymaniye, kad›n-k›zlar›n gözünün
aç›lmas›nda öncü rol oynad›. XX. yüzy›l›n bafl›nda Rusya Türkleri kad›nlar›n özgürleflmesi yolunda çok h›zl› denilebilecek ad›mlar att›lar.
1905-1917 aras›nda düzenledikleri kongrelerde
kad›n-erkek eflitli¤i yolunda önemli kazan›mlar
elde ettiler. 1917’de Moskova’daki Bütün Rusya
Müslümanlar› Kongresinde e¤itimli Müslüman
kad›n-k›zlar› etkili bir flekilde haklar›n› savundular, eflitlik yolunda baz› önemli kararlar›n al›nmas›n› sa¤lad›lar. Baz› itirazlar olsa da, Müslüman kad›nlar ilk defa olarak, böyle bir kongrede
erkek egemenli¤ini bizzat sorgulad›lar.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Rusya Türklerinin yenileflme hareketlerinin maddî boyutunu üstlenmifltir?
a. Çarl›k hükümeti
b. Müslüman Dinî ‹daresi
c. Rusyal› Tatar zenginler
d. Rusya Türklerinin kurdu¤u dernek ve vak›flar
e. Gasp›ral› ‹smail Bey
2. Afla¤›dakilerden hangisi Kazan Tatarlar›nda yenileflme hareketlerinin belli bafll› esaslar›ndan biri de¤ildir?
a. Edebiyatta yenileflme
b. Dilde birlik sa¤lama
c. E¤itimin ›slah edilmesi
d. Milli ve siyasi bilinçlenme
e. Dinî de¤erlere daha s›k› sar›lma
3. Afla¤›dakilerden hangisi modern Tatar edebi dilinin
öncüsü olarak nitelendirilir?
a. Musa Akyi¤itzâde
b. Zâhir Bigi
c. Ayaz ‹shakî
d. Kayyum Nâs›rî
e. fiihabüddin Mercanî
4. Rusyal› Türk ayd›nlara göre, tiyatronun en önemli
ifllevi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Halk› e¤lendirmesi
b. Okuma yazma bilmeyen halka ulaflmay› kolaylaflt›rmas›
c. Maddi getirisinin yüksek olmas›
d. Gençleri tiyatroculu¤a özendirmesi
e. Halk›n bir araya gelmesini sa¤lamas›
5. Gasp›ral› ‹smail Bey’in gelifltirmifl oldu¤u metodu
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Usûl-i Cedit
b. Sarf-› Cedit
c. Usûl-i Kadim
d. Mekteb-i Cedide
e. S›byan Mektebi

6. Rus hükümeti, Rusya Türklerini asimile etmek için
afla¤›dakilerden hangisine baflvurmam›flt›r?
a. Medreselere Rusça derslerinin konulmas›
b. Kazan Tatarlar›n›n zorla askere al›nmalar›
c. Hükûmetin izni olmadan mektep ve medrese
aç›lamamas›
d. Ortodoks metinlerin Tatarcaya tercüme edilmesi
e. Yeni atanacak ö¤retmelere Rusça bilme zorunlulu¤unun getirilmesi
7. Gasp›ral› ‹smail Bey’in Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmesine karfl› ç›kmas›n›n as›l nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Arap alfabesinin kutsal oldu¤unu düflünmesi
b. Alfabe de¤ifltirmenin halk taraf›ndan hofl karfl›lanmayaca¤› fikrinde olmas›
c. Hükûmetin buna izin vermeyece¤ini düflünmesi
d. Latin alfabesinin ö¤renilmesinin zor oldu¤u kanaâtinde olmas›
e. Alfabe de¤ifltirmenin Rusya Türkleri aras›na ayr›l›klar sokaca¤›n› düflünmesi
8. Rusya Türkleri aras›nda, kad›n haklar› konusunu ilk
defa iflleyen ve bu konuda kamuoyu oluflturmaya çal›flan ayd›n afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Abdullah Battal Taymas
b. Gasp›ral› ‹smail Bey
c. Akçurao¤lu Yusuf
d. Alimcan ‹brahimov
e. Hadi Atlasî
9. Afla¤›da verilenlerden hangisi, Rusya Türkleri aras›nda kad›n haklar› konusunda tart›fl›lan unsurlar›ndan
biri de¤ildir?
a. Kad›n›n k›zl›k soyad›n› kullanabilmesi
b. Çok efllilik ve mirasta eflitlik
c. Kad›nlar›n seçimlerde oy verebilmeleri
d. Kad›nlar›n seçilme hakk›na sahip olmalar›
e. Kad›n-erkek eflitli¤i
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Okuma Parças›
10. XIX. yüzy›l›n sonunda Tatar tüccarlar›n›n durumuyla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Teknolojik geliflmelerin gerisinde kalm›fllard›r.
b. Türkistan pazar›na Rus tüccar›n›n girmesi ticaretlerini olumsuz etkilemifltir.
c. Rus hükümetinin Tatar tüccarlar› koruyan politikalar› de¤iflmifltir.
d. Çin ve Rusya aras›nda yapt›klar› ticaret artm›flt›r.
e. Orta Asya’da d›fllanan Tatar tüccarlar› Rus pazaralar›na yönelmifllerdir.

[Modern Tatar edebiyat›n›n öncülerinden olan Zâhir Bigi, Avrupa medeniyetinin yararl› taraflar›n›n yan›nda,
olumsuz yanlar›n›n da Rusya Müslümanlar›n› etkiledi¤ine dikkati çekti. Romanlar›nda Tatar tüccarlar›, zenginleri ve onlar›n o¤ullar› aras›nda yayg›nlaflan, medrese
talebelerine kadar yay›lan içki ve di¤er kötü al›flkanl›klar›n y›k›c› etkilerini iflledi. Konusunu gerçek hayattan
alan örnekleri didaktik bir flekilde sundu. Afla¤› okuyaca¤›n›z parçada, medreseye yeni gelen Abdulgafur adl›
talebenin nas›l yoldan ç›kt›¤› ve medreseden at›ld›¤›
anlat›lmaktad›r.]
Abdulgafur’un Medreseden Kovulmas›
fiâkirtler ve medrese hakk›nda bu sözleri yazmaktan
maksad›m›z, baflkalar›n›n kusurlar›n› ortaya koymak
veya kendimizi uza¤› gören ve bilen biri olarak göstermek de¤ildir. Medreselerin reisleri medreseler için gerekli olan nizam ve kanunu gösterip [...] bu gibi talebeleri bafltan gözetip yahfl› terbiye k›lmaya gayret edip,
öyle yanl›fl yolda olan o¤lanlar› medreselerde tutmasalar iyi olur. Çünkü onlar›n medreseye faydalar› olmad›¤› gibi, genç talebelere yaramaz iflleri yahfl› gösterip ve
o ifllere gayret ettirip, yanl›fl yola düflürüyorlar ve medreselerin ad›n› kötüye ç›kar›yorlar. Mesela, sen balan›
[çocu¤unu] veya kar›ndafl›n› yahfl› âlim ve kifli aras›nda
kifli olsun diye çok meflakkatlere [zorluklara] katlan›p
var›n› yo¤unu harcay›p genç yaflta medreseye gönderip
üstat ve halfe eline teslim ediyorsun. Medrese müderrisi ise senin çocu¤unu ayda bir rast gelirse [ancak] görür. Lakin durumunu ve ne yolda oldu¤unu bilmez ve
bakmaz. fiu sebepten o gâfil, genç talebe, fenâ talebelerle muhabbet ve dostluk edip, yavafl yavafl günâh-›
kebâirler [büyük günahlar] iflleyip ve bütün bütün içki
müptelas› olur. Sonra üstat [müderris] bu talebenin durumundan haberdar olup iflin asl›n› araflt›rmaz ve bu biçare talebeyi medreseden ç›kar›r.
[...] ‹bret al›p Abdülgafur’un hâline nazar k›lsak, sözümüzün do¤rulu¤u mâlum olur.
Malumunuz gibi, Abdülgafur Efendi medreseye geldi¤inde müskirâttan [içkiden] haberdar de¤il idi. fiimdi ise
o müskirâta bütün bütün müptela oldu. Talebelerin baz›s›n›n nas›l yanl›fl yola düfltüklerini ayr›nt›l› olarak anlatmak medrese ve talebeler hakk›nda ayr› bir risâle
yazmaya muhtaç oldu¤u için, Abdülgafur’un her hâlini
bu roman›m›zda yazmayaca¤›m. Ancak, ne flekilde medreseden sürüldü¤ünü yazaca¤›m.
Abdülgafur Efendi rak›ya [içkiye] flu kadar heves k›ld›
ki, her sabah ders vaktinde münâzara k›lmaya gayret
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versin diye birer çay kâsesiyle rak› içmeyi âdet edindi.
Abdülgafur’un bu al›flkanl›¤›ndan baz› talebeler haberdar oldu¤u gibi, müderris de bu hâli iflitmifl idi. Abdülgafur’un medresede yeri, ders anlat›lan yerde oldu¤u
için, her gün müderris derse girece¤i vakit içiyor idi.
Günlerden bir gün, gizlice kâseden rak›y› fincana döküp içmeye niyet etti¤i vakit, müderris derse girdi. Abdülgafur, müderris efendiyi görür görmez, içki dolu kâseyi tabakla kapatt›; kâseyi pencere kenar›na koydu.
Müderrise yol verip, bir tarafa çekildi. Müderris bu hâli
görüp anlad›. [Ancak] çok kifli ve Kazan ahâlisi bu durumdan haberdar olmas›n ve medresenin ad› kötüye
ç›kmas›n diye bu içki dolu kâse hakk›nda Abdülgafur’a
Arapça olarak üstü kapal› bir flekilde:
- Mâ? [bu nedir] diye sordu. Abdülgafur korku ve telafl göstermeden:
- Etes’elü an zâhirihâ em bât›nihâ? [Onun içindekini
mi, d›fl›ndakini mi soruyorsunuz?] diye soruya soruyla cevap verdi.
- Es’elü an zâhirihâ ve bâtinihâ [Hem içini hem d›fl›n› soruyorum].
- ‹n seelte an zâhirihâ, fezâhirihâ settârü’l-uyûb; ve
in seelte an bât›nihâ, fe bât›nuhâ keflflâfü’l-kulûb
[E¤er d›fl›n› soruyorsan›z, onun d›fl› ay›plar› örtücüdür; e¤er içini soruyorsan›z, onun içi gönülleri aç›c›d›r] diye cevap verdi. Müderris [Abdulgafur’un bu
pervas›z cevaplar› üzerine] gayet gazaba gelip: Yüzünüz kara, murdarlar! Bu günah-› kebâir! dedikten sonra, içi içki dolu olan kâseyi eline al›p Abdülgafur’un bafl›na f›rlatt›. Ders vermeye devam
edemedi; o saat Abdülgafur’un medreseden ç›kar›lmas›na hükmedip dersten ç›kt›.
Kaynak: Muhammed Zâhir Bigiev, Günâh-› Kebâir
(Kazan, 1890), s. 48-51. [Metin biraz sadelefltirilip k›salt›lm›flt›r.]
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Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rusya Müslümanlar›n›n
Kongrelerinde Kad›n Meselesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernleflme ve Çarl›k Siyaseti” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kayyum Nâs›rî ve Yeni Tatar Edebiyat›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Halkç› Edebiyat›n Etkileri”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹smail Gasp›ral› ve Ceditçilik
Hareketi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernleflme ve Çarl›k Siyaseti” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dilde Birlik Fikri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gasp›ral› ve Kad›n Hareketi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rusya Müslümanlar›n›n
Kongrelerinde Kad›n Meselesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernleflme ve Çarl›k Siyaseti” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

54

XIX. Yüzy›l Türk Dünyas›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Kazan Hanl›¤›n›n Ruslar taraf›ndan iflgal edilmesinden
sonra Tatarlar›n ticari etkinlikleri önemli ölçüde s›n›rland›r›ld›. XVIII. yüzy›l›n sonunda II. Katerina’n›n verdi¤i ticari haklar sayesinde Tatar tüccarlar› yeniden güçlenme imkân› buldu. Rusya ile Orta Asya ve Çin aras›ndaki ticarete arac›l›k ederek zenginlefltiler. XIX. yüzy›l›n
son çeyre¤inde Rusya’n›n Güney Türkistan’› iflgali onlar›n ticaretini olumsuz etkiledi. Bu pazara art›k Rus tüccar› egemen oldu. Rusya’daki h›zl› geliflmelere uyum
sa¤layamayan Tatar tüccarlar›, yüzy›l›n sonunda iktisadi bir krizle karfl› karfl›ya geldiler.
S›ra Sizde 2
Gasp›ral›’n›n ilk ve en önemli katk›s› Rusya Türkleri
aras›nda e¤itim reformunu bafllatm›fl olmas›d›r. Gazetesi sayesinde Rusya Türklerinin duygular›na tercüman
oldu. Onun ikinci önemli ifli, Rusya’daki Türk kavimlerini ortak bir edebî dilde birlefltirme çabas›yd›. Bunda
önemli ölçüde baflar›l› oldu. Ayr›ca, Gasp›ral› Rusyal›
Müslüman kad›nlar›n u¤rad›klar› haks›zl›klar› ilk defa
etkin bir flekilde dile getiren kifliydi. K›z› fiefika Han›m’›n 1906’da ç›kard›¤› Âlem-i Nisvân dergisi asl›nda
Tercüman gazetesinin bir ilavesiydi. Bunlardan baflka,
Gasp›ral› ihtiyatl› ve sab›rl› tavr›yla Rusya Müslümanlar›n›n siyasî hareketlerinde önemli yönlendiricilerinden
biri oldu.
S›ra Sizde 3
Rusya Müslümanlar›n›n yaz› dilinin oluflmas›nda Kayyum Nâs›rî ile Gasp›ral› ‹smail Bey birbirine z›t istikamette yol ald›lar. Nâs›rî, yerel Tatar dilinde yazmay› tercih etti ve dilde yerelcilik (Tatarc›l›k) ak›m›n›n do¤mas›na öncülük etti. Onun tarz› Rus ve Sovyet yönetiminin
ç›karlar›yla örtüflüyordu. Belki de bu yüzden, Sovyet
döneminde “ayd›nlanmac›, demokrat” Tatar yazarlar›n
öncüsü olarak yüceltildi. Gasp›ral› ise, Rusya’da yaflayan de¤iflik Türk gruplar›n›n ortak bir yaz› dilinde birleflmelerini istedi ve 30 y›l kadar bu u¤urda mücadele
verdi. Gasp›ralin›n çabalar› önemli ölçüde bir baflar›ya
ulaflm›flken Sovyet yönetimi onun yoluna set çekti.

S›ra Sizde 4
Musa Cârullah’›n yorumuna göre ‹slam›n ilk döneminde var olan kad›n haklar› daha sonraki yanl›fl yorumlar
nedeniyle k›s›tland›. Bunda baz› insani zaaflar oldu¤u
kadar ‹slam-d›fl› gelenekler de etkili oldu. Fitneye neden olacaklar› gerekçesiyle kad›nlar toplum d›fl›na itildiler, birçok haktan yoksun ve e¤itimsiz b›rak›ld›lar.
Bunun toplumsal sonuçlar› a¤›r oldu. Müslüman çocuklar› cesaretsiz, hareketsiz ve özgüvensiz olarak yetifltiler. Kad›nlar›n zay›f b›rak›lmas› erkeklerin de zay›f
yetiflmesine sebep oldu. Örtünme ve namusluluk sadece kad›nlara özgüymüfl gibi alg›land›. Oysa ‹slamiyet
sadakat ve içsel örtünme anlam›nda kad›na oldu¤u ölçüde erke¤e de hitap etmektedir. Ona göre, eflitsizlik
ve haks›zl›klar›n giderilmesi, toplumsal bilincin genifllemesi, devletin kanuni güvence sa¤lamas› ve e¤itimle
mümkündür.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Rusya Müslümanlar›n›n ilk siyasi faaliyetlerini de¤erlendirebilecek;
1905-1906 y›llar›nda Rusya Müslümanlar›n›n toplumsal ve siyasi hareketlerini aç›klayabilecek;
XX. yüzy›l bafl›nda Türk topluluklar›n›n milli dönüflümlerini tan›mlayabilecek;
Tatar bas›n›n›n do¤uflu, geliflmesi ve etkilerini de¤erlendirebilecek;
1917 fiubat Devrimi sonras›ndaki geliflmelerin Rusya Müslümanlar›n›n kültürel ve sosyal hayat›n› ne derece etkiledi¤ini aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Orenburg Müftülü¤ü
Rusya Müslümanlar› ‹ttifak›
Rusya’da Müslüman Kongreleri
Ortak Türk Dili

•
•
•
•

Dilde Yerelcilik
Türkçülük
Tatarc›l›k
Rusya’da Tatar Bas›n›

‹çindekiler

XIX. Yüzy›l Türk
Dünyas›

Rusya
Müslümanlar›n›n Siyasi
ve Milli Hareketleri

• RUSYA MÜSLÜMANLARININ ‹LK
S‹YAS‹ FAAL‹YETLER‹
• RUSYA MÜSLÜMANLARININ
KONGRELER‹ (1905-1906)
• TATAR BASINI (1883-1918)
• D‹NÎ K‹ML‹KTEN ETN‹K K‹ML‹⁄E
• 1917 fiUBAT DEVR‹M‹ VE RUSYA
MÜSLÜMANLARI

Rusya Müslümanlar›n›n
Siyasi ve Milli Hareketleri
RUSYA MÜSLÜMANLARININ ‹LK S‹YAS‹ FAAL‹YETLER‹
Rusya Müslümanlar›n›n siyasi faaliyetleri ne zaman bafllad›? fiayet bunu Rusya
Müslümanlar›n›n ‹mparatorluk içinde haklar›n› arama ve kimliklerini koruma mücadelesi anlam›nda al›rsak, bunun tarihini epeyce geriye götürmek mümkündür.
1905’teki Rus Devrimi Rusya’y› temelden sarst›¤› s›ralarda Kazan Tatarlar› 353 y›ldan beri Rus yönetimi alt›nda bulunuyorlard›. Rusya’n›n zaman zaman fliddetlenen
bask› ve asimilasyon siyasetleri karfl›s›nda Tatar din adamlar›, Müslüman varl›¤›n›n
korunmas›nda birinci derece rol oynad›lar. Hükûmetin giriflti¤i asimilasyon politikalar›n› olabildi¤ince etkisiz k›ld›lar.
Tatarlar, yüzy›llarca H›ristiyan yönetimi alt›nda kimliklerini koruma mücadelesiyle bilenmifl olduklar›ndan, yasal yollar içinde büyük bir kararl›l›kla direnmekte
ve mücadele etmekteydiler. Bunun yan›nda, hükümetin verdi¤i baz› haklar› olabildi¤ince kendi yararlar›na dönüfltürdüler. II. Katerina’n›n talimat›yla oluflturulan
Orenburg Dinî ‹daresi (Müftülü¤ü) bu mücadelenin ilginç bir örne¤ini oluflturmaktad›r. Kuruldu¤u dönemde iki taraf (Rus ve Tatar) için de yarar sa¤layan bu kurum,
daha sonra Müslümanlar için dinî bir merkez hâline geldi¤i gerekçesiyle ortadan
kald›r›lmaya çal›fl›ld›; bu olmay›nca, tamamen hükümetin bir arac› konumuna döSIRA S‹ZDE
nüfltürülmek istendi. Önceleri genifl ayr›cal›klara sahip olan Müftülük zamanla bu
ayr›cal›klar› kaybetti. Bu durum, XX. yüzy›l bafl›ndaki ink›lâp günlerine kadar bu
minval üzere devam etti. 1905-1907 y›llar› aras›nda Rusya Tatarlar›,
esD Ü fi Ü NMüftülü¤ün
EL‹M
ki haklar›n›n iade edilmesi için mücadele ettiler (Akçura 1915: 2752-6). Çarl›k yönetiminin son üç y›l›nda ise Müftülük makam›, halk›n ve ayd›nlar›n hiç tutmad›¤›
S O R U
birinin eline teslim edildi.
‹ K K A bir
T bölge veya
Rusya’da Müftü, Türkiye’dekinden biraz farkl› bir anlam tafl›maktad›r.D Belli
bölgelerin (mesela, ‹ç Rusya ve Sibirya bölgelerinin) din iflleri baflkan› manas›ndad›r.
Müftülük ise, fieyhülislaml›k veya Din ‹flleri Baflkanl›¤› anlam›na geliyordu.
SIRA S‹ZDE

N N

Rusya Müslümanlar›n›n örgütlenmesinin ilk belirtileri 1890’a kadar götürülebilir.
AMAÇLARIMIZ duyurmaO y›l hükûmetin Rusça bilmeyenlere din adaml›¤› görevi verilmeyece¤ini
s› Tatarlar› büyük bir endifleye sevk etti. Bu duruma bir çözüm getirmek isteyen
Gasp›ral› ‹smail Bey, Nijni-Novgorod flehrinde, tan›nm›fl Müslüman tüccarlar›n› çay
K ‹ T A ileri
P
toplant›s› bahanesiyle gizlice bir araya getirdi. 30-40 kadar Müslüman
gelenlerinin kat›ld›¤› toplant›da Müslüman din adamlar›na Rus dili ö¤retmek için Orenburg

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Müftülü¤ünde büyük bir dershane kurulmas›na karar verildi ve bunun için önemli
miktarda para topland›. Fakat ileri gelenlerden bir k›sm›n›n bu karara itirazlar› ve
“kendi param›zla kendi boynumuza halka geçiriyoruz” diyerek toplant›y› terk etmeleri üzerine bu giriflim akim kald› (Gasp›ral› 1906: 1-2). Somut bir sonuç ç›kmasa da,
bu toplant› Rusya Tatarlar›n› ilk defa bir araya getirmesi aç›s›ndan bir bafllang›çt›.
Rusya Müslümanlar›n›n as›l siyasi hareketleri 1904 y›l› sonundan itibaren bafllad›. Rusya’da h›z kazanan siyasi hareketler ‹mparatorlu¤un sad›k tebaalar› olan Rusya Müslümanlar›n› da etkiledi. ‹ki y›ldan biraz fazla süren bu özgürlük döneminden sonraki 10 y›ll›k zamanda yeniden bask› rejimi hâkim oldu. Fakat bir kere bafllam›fl olan siyasi ve milli bilinçlenme, k›s›tl› ortam alt›nda da devam etti. Rusya
Müslümanlar› 1917 fiubat Devriminin sa¤lad›¤› özgürlük ortam›nda yeniden örgütlendiler. Toplant›lar yapt›lar, bas›n ve yay›nda canl› bir dönem yaflad›lar. Fakat
Bolflevik rejiminin güçlenmesiyle, bu özgürlükler giderek k›s›tland›, zamanla Çarl›k dönemini mumla aratacak bir bask› ortam›na dönüfltü. Bu ünitede, her iki dönemdeki geliflmelerin Rusya Müslümanlar›n›n kültürel ve sosyal hayat›n› ne derece etkiledi¤i ele al›nacakt›r.

1905 Rus Devrimi ve Müslümanlar
Japonlarla olan savafl›n kötü gitmesi üzerine 1904 y›l› bafl›nda Rusya’n›n her taraf›nda huzursuzluklar ve terör faaliyetleri bafl gösterdi. Zor durumda kalan Çar hükûmeti, kamuoyunu yat›flt›rmak amac›yla mahalli idare (Zemstvo) temsilcilerinin
toplant› yapmalar›na izin verdi. Toplant›da mevcut yönetim sisteminin de¤ifltirilmesi ve yasama yetkisine sahip bir meclis oluflturulmas› kabul edildi. Fakat hükûmet bu karar› kabul etmedi. Güz mevsiminde cepheden gelen yenilgi haberleriyle
birlikte Rusya iyice kaynamaya, her tarafta ink›lâp hareketleri görülmeye bafllad›.
12 Aral›k 1904’te ç›kar›lan Çar ferman›yla, baz› de¤iflikliklere izin verilece¤i duyuruldu. Fakat bu duyuru halk› yat›flt›rmaya yetmedi; aksine daha büyük bir tepkiler
yaratt›. Ayd›nlar, iflçiler ve halk her tarafta kar›fl›kl›klar ç›kard›.
Resim 3.1
Kazan’da Tatar
Ö¤retmen Okulu
(Tatarskaya
Uçitel’skaya fikola).
XIX. yüzy›l sonu.
Sosyalist e¤ilimli
milliyetçi Tatar
gençlerinin ço¤u bu
okulda e¤itim
gördüler. Ayaz ‹shakî,
Fuad Tuktar ve
Sultangaliev hep
burada okudular.

1904 y›l› sonundan bafllayarak bir tak›m hürriyetler tan›yan Çar fermanlar›n›n
ilan edilmesi üzerine, Rusya’da yaflayan gayr-› Rus halklar devletten isteklerini dile getirmeye bafllad›lar. Bu durum de¤iflik vilayetlerde yaflayan Müslümanlar›n› da
hareketlendirdi; Kazan, Ufa, Kafkasya ve K›r›m Müslümanlar› dilekçeler düzenleyip Petersburg’a göndermeye veya temsilci heyetler arac›l›¤›yla bunlar› devlete
sunmaya bafllad›lar.
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Petersburg’a iletilen 30-40 dilekçenin içeri¤ine bak›ld›¤›nda, Müslümanlar›n istekleri flu noktalarda toplanm›flt›: Müftünün halk taraf›ndan ve belli bir süre için seçilmesi; mektep ve medrese ifllerinin Müslümanlar›n ellerine verilmesi; din görevlilerinin ve dinî ö¤renim gören ö¤rencilerin askerlikten muaf tutulmas›; din ve bas›n özgürlü¤ü tan›nmas›. Devletin resmi görevlileri olan müftüler, bu gibi dilekçeleri haz›rlarken son derece dikkatli ve çekingen davran›yorlard›. Mesela, K›r›m
Müslümanlar›n›n talepleri yaz›l›rken, Müftü bas›n özgürlü¤ü konusundaki maddenin konulmas›na raz› olmam›flt›. Bunun o kadar sak›ncal› bir fley olmad›¤›na onu
ikna etmek epey zor olmufltu (‹smail Gasp›ral› 2004: 403-4).
Rusya Müslümanlar›n›n siyasi faaliyetlerini örgütleyen kifliler içinde Abdürreflid ‹brahim öne ç›kmaktad›r. Siyasi deneyimi olmasa bile, büyük bir cesarete sahip olan bu zat, 1904 Eylülünde Ruslar›n Zemstvo hareketi önderleriyle görüfltü.
Zemstvocular (mahalli yönetim yanl›lar›) yasal yollardan reformlar istemekteydiler.
Abdürreflid ‹brahim onlarla Rusya Müslümanlar›n›n taleplerini ve ihtiyaçlar›n› konufltu. Onlar›n programlar›n› ald›ktan sonra de¤iflik vilayetlerdeki Müslüman ileri
gelenleriyle görüflmeler yapt›; ne yap›lmas› gerekti¤i konusunda bir hareket plan›
haz›rlad› (Kurat 1966: 131-2).
Abdürreflid ‹brahim, Ruslar aras›ndaki siyasi hareketlili¤i dikkatle izlemekteydi. Kas›m 1904’te Petersburg’da toplanan liberal Rus siyasetçilerinin kongrelerine kat›ld›. Kongre kararlar›n›n bir nüshas›n› ald› ve yeni atanan ‹çiflleri Bakan›na giderek Rusya Müslümanlar›n›n ihtiyaçlar›n› kendisine iletti. Bakan, Müslüman topluluklarla
görüflerek onlar›n talepleri resmi olarak kendisine vermesini istedi. Bunun üzerine Abdürreflid ‹brahim, Kazan, Çistay, ‹flbobinsk,
Perm ve Ufa flehirlerine giderek bu yerlerin
ileri gelenleriyle görüfltü. Ufa’da zenginlerden
ve ulemadan oluflan bir toplant› yapt› (Devlet
1999: 81).
1905 fiubat›nda ilan edilen ‹mparatorluk
ferman›ndan sonra talepler akmaya devam etti. Çarl›k yönetimi, Müslümanlar›n bu taleplerini de¤erlendirme iflini ‹slam karfl›tl›¤›yla tan›nan V.P Çerevanski ad›ndaki bir misyonere
havale etti. Çerevanski, ‹slam dini ve Müslümanlar aleyhinde yay›nlad›¤› kitap ve makaleleriyle Müslümanlar› uzun zamand›r rahats›z ediyordu. Dolay›s›yla onun haz›rlad›¤› tasar›, tatmin edici olmaktan
uzakt›.
Bu s›rada Rus ordusunun ald›¤› büyük yenilgi, ihtilalin daha çok yay›lmas›na
sebep oldu. ‹yice s›k›flan hükûmet baz› tavizler vermeye bafllad›. 1905 y›l› Nisan›nda bir Dan›flma Meclisi kurulaca¤› duyuruldu. Fakat bu meclisin kanun yapma yetkisi olmayacakt›. D›flar›daki yenilgi, içerde bafl gösteren ink›lâp hareketleri halk› o
kadar ayakland›rm›flt› ki, kimse böyle güçsüz bir meclis ile yetinecek durumda de¤ildi. Anayasa yapma gücüne sahip, güçlü bir meclis isteniyordu. Sadece ayd›nlar
ve halk de¤il, art›k bakanlar ve bürokratlar aras›nda da Meflrutiyet yanl›lar› artmaya bafllad›.
Abdürreflid ‹brahim, yeni tan›nan haklardan faydalanmak için h›zl› ad›mlar atmaya davet etti. 8 Nisan 1905’te Azerbaycanl› liderler Ali Merdan Topçubafl›, Ali

Abdürreflid ‹brahim (18571944), ‹slam dünyas›n›
uyand›rmaya çal›flan ve
seyahatlar›yla tan›nan
Rusyal› Türk ayd›nlardand›r.
Sibirya’n›n Tara flehrinde
do¤du. Köy mektebinde biraz
tahsil gördükten sonra,
Baflkurt Türklerinden olan
annesi onu tahsil için
Orenburg’daki Elmen köyüne
gönderdi. Daha sonra, Kazan
yak›nlar›ndaki K›flkar
Medresesinde okudu. 187778 Osmanl›-Rus Savafl›
s›ras›nda kendisinden
flüphelenildi¤i için hapse
at›ld›. Hapisten sonra
Kazaklar aras›nda
muallimlik yapt›. Mekke’ye
giderek oralarda tahsil
gördükten sonra 1885’te
vatan›na döndü. XIX. As›r
sonlar›nda ‹stanbul’a
gelerek Ahmed Vefik Pafla ve
Nam›k Kemal gibi o zaman›n
ayd›nlar›yla tan›flt›.

Resim 3.2
Abdürreflid
‹brahim.
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Hüseyinzade, Ahmed Agayev (A¤ao¤lu) ile Tatarlardan Alîm Maksud ve Bünyamin Ahtem’i Petersburg’da kendi evinde bir araya getirdi. Toplant›da Rusya’daki
Sünni ve fiiileri birlefltirecek dinî bir merkez oluflturma ve siyasi bir heyet kurma
meseleleri konufluldu; bunun için ayr› bir kongre düzenlenmesi kararlaflt›r›ld›
(Bigiev 1915-17: 162).

Ufa Kurultay› (10-15 Nisan 1905)

II. Katerina döneminden XIX.
yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar
‹slamiyet aleyhine bir tav›r
sergilenmemiflti. K›r›m
Savafl›ndan sonra güç
kazanan Slavc›l›k ak›m›
ülkenin iç siyasetini de
etkiledi. II. Aleksandr
devrinde (1855-1881)
misyoner faaliyetleri artt›.
‹slam karfl›t› yay›nlar
ço¤ald›. Bas›n ve yay›n
yoluyla yap›lan bu sald›r›lar
Müslüman halkta
huzursuzluk yaratt›. Fakat
‹slam ulemas› bu yay›nlara
karfl›l›k verme hakk›na sahip
de¤ildi (‹brahim 1907: 367).

Müslümanlardaki bu hareketlili¤i gören Rus yetkililer, inisiyatifin ayd›nlar›n eline
geçmesini önlemek ve geliflmeleri denetimini elde tutmak amac›yla Müftülük arac›l›¤›yla Müslümanlar› yönlendirmeye çal›flt›lar. Bakanlar Kurulu Baflkan›, Orenburg Müftüsünü ça¤›rarak ulemay› toplamas›n› ve Müslüman toplumun ihtiyaçlar›n› görüfltükten sonra kendisine bir rapor halinde sunmas›n› istedi. Müftü Sultanev,
Moskova, Kazan, Perm, Kas›m, Tümen, Ufa, Said, Han Ordas›, Verhval, Troitsk,
Sterlitamak, Nokrat, Astrahan, Egerçi ve Çeflme ulemas›n› ça¤›rd›. Müftülük tarihinde ilk defa yap›lan bu toplant›ya 39 din âliminin yan› s›ra baz› hukukçular, fabrika sahipleri ve zenginler ça¤r›ld›.
Ulema bu tür toplant›lara al›fl›k olmad›¤›ndan, konuflmalar gereksiz ayr›nt›lar
etraf›nda dönüp dolafl›yordu. Toplant›daki iki somut öneri Yusuf Akçura ve R›zaeddin b. Fahreddin’den geldi. Akçura, Müftülü¤ün özerk bir yap›ya sahip olmas›n›, cami, mektep ve medreselerin idaresinin bu kuruma verilmesini önerdi; Müftülük için Rus Ortodokslar›n Kutsal Sinodunun sahip oldu¤u haklara benzer haklar
verilmesini istedi. R›zaeddin b. Fahreedin ise Müftünün ‹slam toplumu (millet) ile
hükûmet aras›nda do¤rudan arac›l›k yapmas›n›, Kazaklar›n Orenburg Müftülü¤ü
çat›s› alt›na al›nmas›n› teklif etti (Bigiev 1915-17: 47-8).
Akçura ve R›zaeddin b. Fahreddin’in teklifleri birlefltirilerek ve baz› ilaveler
yap›larak bir rapor halinde hükûmete gönderildi. Raporda Orenburg Müftülü¤ü
için daha genifl yetkiler verilmesi, imam ve muallimlerin atanma ve azledilme
yetkilerinin Orenburg Müftülü¤üne devredilmesi, Ortodoks din adamlar›n›n art›k bu ifllere kar›flt›r›lmamas› istendi. Ayr›ca, Müftünün Müslümanlar taraf›ndan
seçilmesi, ‹slam dinine döndü¤ü halde resmen H›ristiyan muamelesi gören Kreflin Tatarlar›n›n Müslümanl›¤›n›n tan›nmas› talep edildi. Rapordaki di¤er talepler
flunlard›: Bas›m yerinin neresi oldu¤una (‹stanbul, Kahire veya di¤er ‹slam merkezleri) bak›lmaks›z›n dinî kitaplar›n ülkeye girmesine izin verilmesi; kendi ana
dillerini ve temel dinî bilgileri ö¤rendiklerini gösteren belgesi olmayan Müslüman ö¤rencilerin Rus okullar›na kabul edilmemesi; K›rg›z, Kazak ve Türkmen
ö¤rencilerin Tatar mekteplerinde okumalar›n› yasaklayan kanunun kald›rmas›;
Tatar imam ve muallimlerin bu halklar aras›nda hizmet etmelerine izin verilmesi; ‹slam-karfl›t› yay›nlara karfl› Müslümanlar›n kendi dinlerini savunmalar› için
gazete ç›karmalar›na müsaade edilmesi (Bigiev 1915-17: 83-5, 112).
Bundan bir ay kadar sonra, ‹smail Gasp›ral› ve K›r›m ileri gelenlerinden birkaç kifli Petersburg’a gelip K›r›m Müslümanlar›n›n taleplerini yetkililere sundular. Bu arada, bas›n hürriyeti kanununu düzenleyen komisyonun baflkan› olan
Gospodin Kubeko ile görüflerek di¤er milletlere verilecek haklar›n Müslümanlara da verilmesini talep ettiler. Kubeko, Müslümanlar›n çok mutaass›p olduklar›n›, onlara söz hürriyeti verilirse, Rus Ortodoks dinine sald›r›p elefltiriler yönelterek bozgunculu¤a sebep olacaklar›n› söyledi. Gasp›ral›, bas›n özgürlü¤ünün
kötüye kullan›lmayaca¤› konusunda bu flahs› ve verilecek kararda görüflü önemli olan Metropolit Antoni’yi ikna etti¤ini söylemektedir (‹smail Gasp›ral› 2004:
405-7).

61

3. Ünite - Rusya Müslümanlar›n›n Siyasi ve Milli Hareketleri

Gasp›ral› ve arkadafllar›, Petersburg’da Kafkasya’dan ve ‹ç Rusya’dan gelen
Müslüman vekillerle de görüfltüler. Rusya’da yaflayan bütün Müslümanlar› birlefltirmek, milletin fikir ve ihtiyac›na göre beraberce ifl görmek amac›yla A¤ustosta Bütün Rusya Müslümanlar›n›n temsilcilerini bir araya getirecek bir kongre düzenlemeye karar verdiler. Kongre düzenleme fikrini üstü kapal› bir flekilde millete haber verme iflini Gasp›ral› üstlendi.
SIRA S‹ZDE
1905 öncesinde Rusya tebaas› Müslümanlar ne tür haklara sahiptiler?

1

RUSYA MÜSLÜMANLARININ KONGRELER‹
D Ü fi Ü N E L ‹ M
(1905-1906)

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Rusya Müslümanlar›nda Birlik (‹ttifak) Fikri

S O R U

S O R U

I. Kongre (15 A¤ustos 1905)

D‹KKAT

D‹KKAT

1905 y›l› A¤ustos ay›nda Kafkasya, Kazakistan ve Türkistan’›n ileri gelen flah›slar›na mektuplar gönderildi. Nijni Novgorod valisinden resmi izin al›namamas› üzeriSIRA S‹ZDE
ne bir gezinti vapuru kiralan›p toplant›n›n su üstünde yap›lmas›na karar verildi.
Böylece Kazan, K›r›m ve Kafkasya’dan gelen vekiller, Oka suyu aç›klar›nda ilk
kongrelerini gerçeklefltirdiler. Devletten korkup duran Müslümanlar
için bu topAMAÇLARIMIZ
lant› çok önemliydi. Gasp›ral›’n›n deyifliyle, kongre milletin bütün vücudunu bafltan aya¤a hareketlendirmifl, orta s›n›f, ulema, ayd›nlar ve e¤itim görmüfl Müslümanlar› uyand›rm›flt› (‹smail Gasp›ral› 2004: 325).
K ‹ T A P
Toplant›n›n baflkanl›¤›n› ‹smail Gasp›ral› yürüttü. Kafkasya’da yay›nlanan Hayat ve Kaspi gazetelerinin sahibi olan Ali Merdan Topçubafl› da toplant›n›n flekillenmesinde önemli bir rol oynad›; onun s›cakkanl› ve samimiTtav›rlar›
ve
E L E V ‹ Z Y OKafkasya
N
Tatar Müslümanlar›n› birbirine yaklaflt›rd›. Konuflmas› etkileyiciydi: “Biz Türk balalar›, asl›m›z bir, neslimiz bir, dinimiz bir” dedikten sonra, kahraman atalar›n›n topra¤›nda basit bir toplant›ya bile izin alamayacak duruma düfltüklerinden ve bu
‹NTERNET
yüzden su üstünde toplanmak zorunda kald›klar›ndan bahsettikten
sonra, su üzerinde de izin verilmezse “göklere ç›kar, y›ld›zlar üzerinde yer bulur, yine bu bayram› icra ederiz” dedi (Bigiev 1915-17: 170).
M A K A L E da kendiRusya Müslümanlar›ndaki korku ve sinmifllik duygusu bu toplant›da
ni gösterdi. Ço¤u temsilci tutuklanma korkusuyla izinsiz yap›lan bu kongreye kat›lmad›. Birçoklar› ise kongreye kat›lanlar›n tutuklan›p sürgüne gönderileceklerini
düflünüyorlard›. Vapur k›y›ya yaklaflt›¤›nda vekillerin ço¤unu bir korku kaplad›. ‹skeleye ad›m att›klar›nda polisin etraflar›n› çevirece¤inden endifle ediyorlard›. Toplant› kararlar›n›n yaz›ld›¤› kâ¤›tlar elden ele dolaflt›, kimse üzerine almak istemedi.
Sadece Abdürreflid ‹brahim bu sorumlulu¤u üzerine ald› (Bigiev 1915-17: 171-2).
Toplant›n›n en büyük semeresi birlik fikriydi. Kazak delegeleri de bu birli¤e kat›lmak için hareket ettiler. ‹ç Rusya Müslümanlar›n›n siyasi faaliyetlerinden haberdar
olan Kazak din âlimi ve ileri gelenlerinden 20 kifli Petersburg’a gelerek Abdürreflid ‹brahim’i bulup: “Bizi halk›m›z gönderdi. Nogay [Tatar] kardefllerimizle bir olmak, Müslüman kardefllerimizle birlikte hareket etmeye geldik” dediler (Bigiev 1906a: 165).
Toplant›n›n ertesi günü Nijni-Novgorod Tatarlar› aras›nda ilginç konuflmalar
oluyordu. S›radan halk bu toplant›ya ve özellikle fiiilerle birleflme karar›na pek anlam veremiyordu. Fakat genifl bir kesim bu ittifak›, Sünnilerle fiiilerin dost olmas›n› memnuniyetle karfl›l›yordu. Daha önce birbirine selam vermeyen Kafkasyal› fiiî
Müslümanlarla Sünnî Tatarlar, bu toplant›dan sonra bir araya gelip sohbet etmeye

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

MAKALE

62

XIX. Yüzy›l Türk Dünyas›

bafllad›lar. ‹ttifak, Kafkasyal›larla Tatarlar›n ticaretini bile artt›rd›. Tatarlardan biri
flöyle diyordu: “Agaylar, bu ittifak çok güzel oldu, asl›nda çoktan böyle olmal›yd›.
Fakat anlamad›¤›m flu, biz mi fiiilerin dinine geçtik, yoksa fiiiler mi bizim dinimizi
kabul ettiler?” (Bigiev 1915-17: 174). Bu sözler, iki mezhep ba¤l›lar› aras›ndaki ayr›l›¤›n ne derece derin oldu¤unu göstermektedir.
Bu ilk kongrede Müslüman topluluklar›n birlikte hareket etmesi; e¤itim yolunda çal›flmas›; “umumi vatan ifllerinde” Ruslar›n ilerici ayd›n zümresi ve partisiyle
birlikte ifl görmesi kararlaflt›r›ld›. Kurulmas› tasarlanan “‹ttifak” partisinin program›
ve ayr›nt›lar›n›n konuflulmas› sonraki kongreye b›rak›ld›. ‹smail Gasp›ral›, daha ilk
kongrede ayr›nt›ya girilmesi taraftar› de¤ildi. Çeflitli meselelerin ortaya konulup
tart›fl›lmas›n›n ayr›l›klara sebep olabilece¤ini, bu yüzden milli yararlar ve e¤itim gibi genel kavramlar üzerinde mutabakat sa¤lanmas›n› yeterli görüyordu. “‹ttifak”
örgütü kurulup her vilayette bunun flubeleri aç›l›p temsilcileri seçildikten sonra,
teflkilat›n program› ve di¤er ayr›nt›lar›n görüflülmesinin daha uygun olaca¤›n› düflünüyordu (‹smail Gasp›ral› 2004: 408).
Bu arada, Rusya’da olaylar h›zla geliflmekteydi. Japonlarla yap›lan Savafl›n yenilgiyle sonuçlanmas› halktaki huzursuzlu¤u daha da artt›rd›. Üniversite ö¤rencilerinin önderli¤i ve teflvikiyle iflçi grevleri bafllad› ve Rusya’n›n her taraf›na yay›ld›.
Bütün bu bask›lara dayanamayan Çar, 17 Ekim 1905’te Rusya’da yaflayan bütün
halklara din, söz, toplant› ve bas›n hürriyeti veren ferman›n› ilan etti. Seçimlerin
yap›l›p meclis oluflturulaca¤› ve mutlak yönetimden meflrutî yönetime geçilece¤ini
duyurdu.
Rusya’da Meflrutiyet
dönemi: Son Rus imparatoru
II. Nikolas (1894-1917),
yetersiz bir idareciydi ve
muhafazakâr bir grup
taraf›ndan kuflat›lm›flt›.
Felaketle sonuçlanan RusJapon savafl›n›n sonlar›nda
II. Nikolas, istemeyerek de
olsa liberallerin isteklerine
boyun e¤di ve bir anayasa
ve meclisin oluflturulmas›na
izin veren 17 Ekim 1905
Manifestosu’nu ilan etti.
1906 Bahar›nda yap›lan ilk
seçimde Anayasac›
Demokrat (Kadet) Partisi,
nisbî ço¤unlu¤u elde etti. I.
Duma’da (Meclis) liberal
gruplar›n ço¤unlu¤u
oluflturmas› Çar idaresinin
hofluna gitmedi ve Duma
feshedildi. Verilen
demokratik özgürlükler
s›n›rland› ve devlet yeniden
bask›c› hale geldi. 1907
bafl›nda toplanan II. Duma
bir süre sonra kapat›ld›.
Sonbaharda yap›lan III.
Duma seçimlerinde, seçim
sistemi iflçi, köylü ve Rus
olmayanlar›n zarar›na
de¤ifltirilerek Çar idaresiyle
daha uyumlu bir meclis
oluflturuldu.

II. Kongre (12-23 Ocak 1906)
‹ttifak henüz flubelerini kurmaya f›rsat bulamam›flken, yaklaflan seçimler nedeniyle 1906 y›l› Ocak ay›nda aceleyle ikinci bir kongre yap›lmas›na karar verildi. Di¤er milletler program haz›rlay›p ifle giriflmifllerdi. ‹ttifak’›n henüz belirlenmifl bir
program› yoktu. Müslümanlardan baz›lar› “aftonomist” (özerklikçi), baz›lar› sosyalist, baz›lar›ysa di¤er partilere angaje oldular. Vilayetlerde yap›lan toplant›larda fikir ayr›l›klar› bafl gösterdi. Müslüman vekiller Petersburg’da topland›klar›nda böyle bir kafa kar›fl›kl›¤› içindeydiler. Ulema, ayd›n fikirli, seçkinler ve soylular farkl›
fikirlere sahiptiler. Kongreye 108 delege geldi. Resmi izin al›namad›¤›ndan, toplant›lar mecburen ötede beride yap›ld›. Kongredeki en önemli konu, seçimlerde
hangi parti ile ittifak kurulaca¤› meselesiydi. Mevcut partilerin programlar› incelendikten sonra, program ve ideolojik çizgi bak›m›ndan Müslümanlara en uygun
olan›n Meflrutiyetçi Demokrat (Kadet) Partisi oldu¤u kararlaflt›r›ld› (‹smail Gasp›ral› 2004: 326-8).
Bu arada, Yusuf Akçura, Kadet Partisinin kongresine kat›larak ‹ttifak’›n taleplerini iletti; parti program›ndaki baz› maddelerin Müslümanlar›n ihtiyaçlar›na uygun
hale getirilmesini teklif etti. ‹stibdat yönetimi zamanlar›nda da Müslüman Tatarlar›n din ve millet ifllerinde bir tür özerkliklerinin oldu¤unu hat›rlatt›ktan sonra, Müslümanlar›n bu özerkli¤i geniflletmek yönünde yo¤un bir talepleri oldu¤unu belirtti. Parti program›n›n ilk maddesinde örnek olarak an›lan Yahudi ve Polonyal› milletlerle birlikte, Tatarlar, Özbekler ve Kazaklar›n da zikredilmesini, Müslüman kad›nlara da seçme hakk› tan›nmas›n› ve Müslüman okullar›nda e¤itimin ana dilde
yap›lmas›n› teklif etti. Kadet Partisi bu taleplerden ço¤unu kabul etti. ‹lkokullarda
e¤itimin yerel halk›n istedi¤i dilde olmas› fikri kabul edilmekle birlikte, Rus diliyle
e¤itim hiç olmas›n fleklindeki teklif kabul edilmedi (Akçura 1906: 2-3).
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Rusya Müslümanlar› ‹ttifak› Partisinin Kurulmas›
III. Kongre (16-21 A¤ustos 1906)
‹lk iki kongre hükûmetin izni d›fl›nda oldu¤undan, birçok kifli toplant›ya kat›lmay› isteseler de, kat›lmaktan çekiniyorlard›. Ayr›ca, bu iki kongre aleyhinde aç›kça
hareket edenler oldu; birleflme fikrine karfl› ç›k›p ‹ttifak taraftarlar›n› ak›ls›zca hareket etmekle suçlayanlar da vard›. Abdürreflid ‹brahim’in giriflimcili¤i sayesinde
toplant›ya resmi izin al›nd›. 16-21 A¤ustos 1906’da yap›lan kongreye çok say›da
(700-800 kifli) kifli geldi. Bunlar aras›nda Kazaklar ve Türkistanl›lar da vard›.
Kongreye izin alma meselesi yüzünden baz› huzursuzluklar ç›kt›. Abdürreflid
‹brahim ve iki arkadafl›, ‹çiflleri Bakan›n› ikna eden bir gerekçe sunarak kongre
için resmi izin koparmay› baflarm›fllard›. Fakat onlar›n sunduklar› dilekçenin bas›na s›zmas› Gasp›ral› ve di¤er ileri gelen liderleri fena halde flafl›rtt›. Dilekçede son
y›llarda Müslümanlar aras›nda Pan-‹slamizm (‹slam Birli¤i), sosyalizm ve anarflizm
gibi zararl› fikirlerin yay›ld›¤›, Rusya devletinin sad›k tebaas› olan Müslümanlar›n
bu gibi yanl›fl fikirlerle mücadele etmek için bir toplant› düzenlemek istedikleri
söyleniyor, “devletlü bakan›n ayaklar›na y›k›l›p” izin talep ediliyordu. Gasp›ral›,
devletle olan iliflkilerde dürüst davranmak ve siyasetin esas›n› buna dayand›rmak
yanl›s›yd›. Abdürreflid ‹brahim’in hile yoluyla kongre izni koparmas›n› do¤ru bulmuyordu.
Asl›nda burada iki farkl› ideolojik yaklafl›m çarp›fl›yordu: Abdürreflid ‹brahim’in
ink›lâpç›, devlet karfl›t› siyaset anlay›fl› ile Gasp›ral›’n›n ›l›ml› ve uzlaflmac› anlay›fl›
karfl› karfl›ya gelmiflti. A. ‹brahim’in hayran› ve fikirdafl› olan Musa Cârullah, Gasp›ral›’n›n ihtiyatl› tav›rlar›n› korkakl›k olarak yorumlayan yaz›lar yazd›. Onlarla
Gasp›ral› aras›nda e¤itim, yetiflme tarz›, fikir ve siyaset anlay›fl› farklar› vard›. A. ‹brahim ve Cârullah, medreseden yetiflmifllerdi; pratik anlamda Rus modern hayat›ndan etkilenmifl olmakla beraber, Gasp›ral› gibi tam manas›yla modern e¤itim görmüfl, Avrupa’da bulunmufl de¤illerdi. M›s›r, Hicaz ve Suriye’deki e¤itimleri s›ras›nda selefiyeci (‹slam›n ilk zamanlar›ndaki inanç safl›¤›na dönme taraftar›) ak›mdan
ve istibdat karfl›t› fikirlerden etkilenmifllerdi. Bunun üzerine, Rus prati¤inden edindikleri sosyalist ve ink›lâpç› fikirleri de katarak tamamen eklektik bir düflünce yap›s›na varm›fllard›: Abdürreflid ‹brahim, ‹slamiyette sosyalizm oldu¤unu savunuyordu. Medrese idarelerine karfl› ayaklanan Müslüman talebeleri k›flk›rtan ve onlar›n davran›fllar›n› öven yaz›lar yaz›yordu.
Abdürreflid-Cârullah ikilisinin Gasp›ral› ‹smail Bey gibi Rus mekteplerinde okuyanlara karfl› bir tür antipati duyduklar› söylenebilir. Cârullah, bir yaz›s›nda Rus
okullar›nda okuyan Müslümanlar›n bozulup Ruslaflt›klar›n›, bunun etkilerinin y›llar
sonra bile olsa bir flekilde ortaya ç›kt›¤›n› yazd›. Ali Merdan Topçubafl›’n›n ve di¤er Rus e¤itimli ayd›nlar›n III. Rusya Müslümanlar› Kongresindeki davran›fl›n› buna örnek gösterdi; onlar›n içlerinde saklad›klar› millet düflmanl›¤›n›n aç›¤a ç›kt›¤›n› ileri sürdü. Millet yolunda her türlü zorlu¤a katlan›p çal›flan, kongreye resmi izin
almas›n› sa¤layan Abdürreflid ‹brahim gibi fedakâr birine teflekkür edecek yerde,
s›rf nefsani duygular›ndan dolay› onu suçlu göstermek için var güçleriyle çal›flmakta olduklar›n› yazd›. “Milletin yaln›z bir babas›, yaln›z bir rehberi vard›r; bu da Abdürreflid Efendi’dir; ‹slam birli¤i fikrini Müslümanlara ilk önce afl›layan odur” diyordu (Bigiev 1906b: 2-3).
Gasp›ral›, Rusya’da ‹slam birli¤i fikrinin öncüsünün Abdürreflid ‹brahim oldu¤u
iddias›n›n do¤ru olmad›¤›n› yazd›. Ona göre, Abdürreflid ‹brahim’in ‹slam birli¤i
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Umumî ‹slam Kongresi fikri:
XIX. yüzy›l›n sonunda M›s›rl›
ve Suriyeli reformcular,
despot yönetimlere karfl›
mücadele etmek ve
Müslümanlar› birlefltirmek
için dünyadaki bütün
Müslüman vekillerin bir
araya gelece¤i kongreler
düzenleme fikrini ortaya
att›lar. Bu fikirler, Rusyal›
Tatar ayd›nlar›n da ilgisini
çekti. ‹smail Gasp›ral›, Musa
Cârullah ve Ziyaeddin
Kemalî gibi ayd›nlar›n bu
fikri desteklediler.
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anlay›fl›, olsa olsa misyoner çevrelerin Müslümanlar› devlete ihanetle suçlamak için
kulland›klar› “Pan-‹slamizm” ideolojisi olabilirdi. Gasp›ral›, Müslümanlar aras›nda
kardeflli¤i ve birli¤i sa¤lama anlam›nda ‹slam birli¤i fikrine as›l kendisinin öncülük
etti¤ini ima ediyordu. 24 y›ld›r, ‹lminski’lerin bask›lar›ndan, di¤er misyonerlerin
suçlamalar›ndan y›lmadan yavafl yavafl, “i¤ne ile tafl defler gibi” hizmet edegeldi¤ini ifade ettikten sonra, iki tür insandan korktu¤unu söylüyordu: Biri bafl› flapkal›
molla (din adam›), di¤eri sar›kl› mirza (soylu, beyzade). fiapkal› molla siyasetten
anlamad›¤›, sar›kl› mirza ise dinî ilimlerden habersiz oldu¤u için daima hata yapacakt› (‹smail Gasp›ral› 2004: 349-51). Burada onun ne kastetti¤ini anlamak için
Musa Cârullah’›n bazen flapka giyerek dolaflt›¤›n› hat›rlamak gerekir. Sar›kl› mirzadan kastetti¤i ise, dinden haberi olmayan, aristokrat kökenli müftüler olmal›d›r.
Birlik fikri bu kongrede ziyadesiyle ifllendi. Kafkasya’n›n fiii Müslümanlar›ndan
Ali Merdan Topçubafl›, Rusya’daki Sünni ve fiii Müslümanlar›n birlefltirilmesi fikrine samimi bir destek verdi: “‹slam’da Sünnilik veya fiiilik olmamal›; bu çat›flma sona ermeli ve basit bir flekilde Müslüman olmakla övünmeliyiz” dedi. Bu söz kongreye kat›lan bütün üyelerden destek gördü. Toplant› sonunda, bütün Müslümanlar›n tek vücut oldu¤u, mezhebî farkl›l›klar›n Müslümanlar›n ortak bir dinî liderlik
(riyâset-i ruhaniye) oluflturmalar›na engel olmayaca¤› ilkesi kabul edildi (Bigiev
1915-17: 133-4). Azeri ayd›nlardan Ahmed Agayev (A¤ao¤lu) ise Orenburg Müftülü¤ündeki hiyerarflik yap›y› iflaret ederek Rusya Müslümanlar›n›n böyle bir idare
alt›nda birleflmelerini kabul etmedi. Ona göre bu idare Rus Ortodoks dinî örgütlenmesindeki hiyerarflik yap›y› benimsemiflti ve bu haliyle kabul edilemezdi. Bu
sistemde, ‹slamda olmayan ruhbanl›k benzeri bir durum söz konusuydu (Bigiev
1915-17: 10).
Mezhebî farklar›n reddedilmesi ve bütün mezheplerin birlefltirilmesi fikri Ortado¤u ve Hindistan’daki reformist ‹slamc›lar›n da savundu¤u bir görüfltü. Hindistanl› reformcu fiah Veliyullah Dehlevî de Sünni ve fiii mezheplerini uzlaflt›rarak birlik
oluflturmay› savunmufltu. Tatar reformcusu fiihabüddin Mercanî de bu fikirdeydi; o
Rusya Müslümanlar› aras›nda bu fikri yayan ilk kifli olarak bilinmektedir. Onun döneminde Tatarlar fiiileri Müslüman olarak görmüyordu. Mercanî, verdi¤i bir fetva
ile bu yanl›fl inanc› düzeltmiflti. Onun fetvas›ndan sonra Kazan Müslümanlar› ile
‹ranl› fiiiler aras›nda evlilikler olmufltu. Hatta bu yüzden baz› mutaass›p ulema onu
fiii olmakla suçlam›flt› (Mercanî 1915: 430).
III. Kongrenin en önemli ifli, “‹ttifak”›n bir parti haline getirilmesiydi. Kongrede Rus liberal burjuva ayd›nlar›n›n kurdu¤u Kadet Partisi’nin program› benimsendi, dinî idarelerin ›slah edilmesi meselesi konufluldu, müftü ve kad›lar›n
halk taraf›ndan, befl y›ll›¤›na seçilmesi istendi. Müftüler dinî bilgi sahibi oldu¤u
gibi dünya ifllerinden de haberdar olmal›yd› (Bigiev 1906a: 101-2). Müftülü¤ü
devlet kontrolünden kurtarma giriflimi, asl›nda Müslümanlar›n Rusya’da daha
genifl bir özerklik kazanma isteklerinin bir göstergesiydi. Kongrede ayr›ca Kazaklar ve Türkistanl›lar için ayr› bir dinî idare kurulmas› veya Orenburg Müftülü¤ü flemsiyesi alt›na al›nmalar› kararlaflt›r›ld›.
Devlet, bütün dinlere eflit muamele edece¤ini ilan etmifl olmakla birlikte, uygulamada Müslümanlara karfl› olan s›n›rlamalar sürüyordu. Kongrede bu problem ayr›nt›l› bir flekilde ele al›nd›; yeni tan›nan din eflitli¤inin kâ¤›t üstünde kalmamas› için mücadele edilmesi, bir taraftan da bas›n yoluyla misyoner sald›r›lar›na cevap verilmesi kararlaflt›r›ld›. Bundan önce Rusya Müslümanlar› dinlerine
karfl› yap›lan sald›r›lara bas›n ve yay›n yoluyla cevap verme özgürlü¤üne sahip
de¤illerdi.
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Kongrede e¤itim ve kültür meseleleri hakk›nda önemli kararlar al›nd›: S›byan
mekteplerinde ö¤renciler ilk üç sene yerel flivede ders gördükten sonra, 4. s›n›fta
ortak Türk dilinde okuyacaklard›. Rüfltiyelerde e¤itim bütünüyle ortak Türk dilinde yap›lacakt›. Bu proje uyguland›¤›nda, Rusya’daki bütün Türk kavimleri aras›nda ortak bir yaz› dili oluflturma yolunda önemli bir aflama daha gerçekleflmifl olacak, Türk fliveleri aras›ndaki mesafe azalacakt›. ‹lkokullarda Rus dili zorunlu olmayacakt›; Rusça dersi Müslüman orta ö¤retim okullar›nda (rüfltiyelerde) yabanc› dil
gibi ö¤retilecekti. Müslüman okullar›nda tek program uygulanacak, böylece okul
sisteminde birlik sa¤lanacakt›. Gimnazya gibi Rus orta mekteplerinde okuyan ö¤rencilere, dinî bilgiler, milli dil ve yaz› ö¤retmek için yurtlar aç›lacak, böylelikle
onlar›n milli ve dinî kimliklerinin korunmas› sa¤lanacakt›.
Rusya Müslümanlar› III. Kongresinin önemli sonuçlar› nelerdir?

Tatar Sosyalistleri (Tañc›lar)

SIRA S‹ZDE

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M

III. Rusya Müslümanlar› Kongresi’nde Ayaz ‹shakî ve Fuad Tuktar’›n bafl› çekti¤i
solcu gençler de aktif bir rol oynad›lar. Tañ Yuld›z› (Tan Y›ld›z›) gazetesi etraf›nO R U gençten oluda örgütlenen ve Tañç›lar olarak bilinen 20-30 kadar e¤itimli ve Silerici
flan bu grup, usûl-i cedit derecesindeki terakkiyi yeterli görmüyor, daha çabuk ve
daha büyük ad›mlarla ilerlemek istiyorlard›. Sosyalist fikirlerden Detkilenen
bu genç‹KKAT
ler, Çarl›k yönetimini ihtilal ile devirmek yanl›s›yd›lar. Ulemaya karfl› aç›ktan aç›¤a
muhalefete giriyor, mollalar›n görüfllerini ve yaflant›lar›n› ac›mas›zca elefltiriyorlarS‹ZDE
d›. O günlerde Rus gençleri aras›nda yay›lan güçlü hümanistSIRA
düflünce,
bütün insanl›¤a hizmet etme ve onlar›n mutlulu¤u için çal›flma fikri onlar› da etkisi alt›na
alm›flt›. ‹nsanl›¤›n sadece bir kesimine (ayn› soydan ve ayn› dinden
olan k›sm›na)
AMAÇLARIMIZ
de¤il, bütün mazlum ve fakir ço¤unlu¤a hizmet etmek fikrini savunuyorlard›.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

MAKALE

‹shakî ve arkadafllar›, okul y›llar›nda Kazan’da gizlice kurduklar› “fiakirdlik” örgütünü Orenburg’da gelifltirerek “Hürriyet” ad›nda yeni bir siyasi örgüt oluflturdular. Arkas›ndan, köylülerin menfaatlerini savunmak gayesiyle kurulan Rus Sosyalist ‹nk›lâpç› Partisi’nin program›n› Tatarlar›n durumuna göre uyarlayarak ve baz›
ilkeler ekleyerek Tañç› ad›nda bir parti oluflturdular. Tañç›lar, milletin ç›karlar›n›
sosyalistlerin çal›flmalar›na kat›lmakta görüyorlard›. Çünkü bu partinin program›n-

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Resim 3.3

K ‹ T A P

Kazan’da medrese
talebeleri (1907).
Medrese talebeleri
TELEV‹ZYON
de Rusya’daki
ink›lâpç› fikirlerden
etkilendiler.
1906’da birçok
medresede reform
‹NTERNET
iste¤iyle
ayakland›lar.
Kaynak: G. M A K A L E
Milashevsky,
Staraya Kazan’
(Kazan, 2005).
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da Rus olmayan milletlere genifl hak ve özgürlükler vaat ediliyordu. Bütün halklar›n, kad›nlar›n eflit haklara ve özgürlüklere sahip olmas› gerekti¤ini savunuluyordu. Ayaz ‹shakî ve arkadafllar›n›n Tañç› Partisi, dinî ve milli özerklik talep ediyordu. Milli mekteplere hükûmetin kar›flmamas›, imamlar›n askere al›nmaktan muaf
tutulmas›, zorla H›ristiyanlaflt›r›lan Tatarlar›n eski dinlerine dönmelerine müsaade
edilmesi, Tatar ve Baflkurtlar›n ellerinden al›nan topraklar›n geri verilmesi gibi istekleri vard›. Bu istekler “‹ttifak”›n program›yla da örtüflüyordu.
Tañç›lar, ‹smail Gasp›ral› ve Yusuf Akçura’n›n liderli¤indeki “‹ttifak”›n siyasi bir
parti olmas›na karfl› ç›k›yorlard›. Rusya Müslümanlar› aras›nda zenginler, fakirler, iflçiler, soylular oldu¤unu, bunlar›n ç›karlar›n›n çat›flt›¤›n› ve bu yüzden onlar› tek bir
siyasi parti alt›nda toplaman›n imkans›z oldu¤unu savunuyorlard›. ‹ttifak›n ilim ve
maârif yayan, dini muhafaza eden bir örgüt olmas›n› istiyorlard›. ‹ttifakç› önderlerden Yusuf Akçura ise ‹slamiyet ve milliyet esas›na dayanan siyasi bir ittifak oluflturmay› uygun görüyordu. Onun fikrince, din ve milliyet bayra¤› alt›nda toplanmak,
maddi farkl›l›klar olsa da, güçlü bir ittifak oluflturmak mümkündü.
Kongre bittikten sonra da, ‹ttifakç›larla Tañc›lar aras›ndaki tart›flmalar devam
etti. Tañc›lar, ‹ttifak Partisinin önderleri pervas›zca elefltirdiler. ‹shakî, Tañ Yuld›z›
gazetesinde yazd›¤› makalesinde Gasp›ral›’n›n ihtiyatl› tutumunu elefltiren a¤›r yaz›lar yazd›. Akçura’y› ise din ve millet boyalar›na boyan›p baylara (zenginlere) hizmet etmekle suçlad›. ‹smail Gasp›ral›, kendisini korkakl›k ve gayretsizlikle suçlayan Ayaz ‹shakî ve çevresindeki gençlere olgunlukla cevap verdi: “Ben de k›smen
bu sözü tasdik ederim. Zira bizim ruhanilerimiz, ulemam›z bizleri gayret, flecaat ruhu ile terbiye etmediler. Bizlere ibadetler hakk›nda, faziletler hususunda her vakit
vaaz edegelmifller ise de, hiçbir vakit bizi hayat meydan›nda müsabakaya (yani
tartuflu usûlüne) tahrîz [teflvik] etmediler.”
Tañc›lar›n militan üslubu, karfl›tlar›n› da yarat›yordu. Fatih Kerimî, onlar›n Rusya Müslümanlar›n›n psikolojisinden tamamen habersiz olduklar›n›, dil konusunda
yanl›fl bir yol tutarak Türkiye, Kafkasya, K›r›m ve Kazan Türklerini dil bak›m›ndan
birbirinden ay›rmaya çal›flt›klar›n›, Rusya ve Osmanl› Türkleri aras›nda dil birli¤i
oluflturmaya çal›flanlara insafs›zca sald›rarak Rusya Türklerine misyoner çevrelerden daha fazla zarar verdiklerini söylüyordu.
1907 y›l› ortalar›ndan itibaren Rusya’da kat› bir bask› rejimi bafllad›¤›nda, Tañ
Yuld›z› gazetesi kapat›ld›. Ayaz ‹shakî bir süre hapis yatt›ktan sonra Kuzey buz
denizi k›y›lar›nda bir yere sürgün edildi. 5-6 y›l içinde Tañc› gençlerin hemen
hepsi sosyalist fikirlerinden s›yr›larak tamamen milliyetçi bir çizgiye geldiler.
Sonradan koyu bir Türk milliyetçisi olan ‹shakî, Tañc› geçmiflini daima savundu.
Ona göre, Tañc›l›k, uyuflmufl Tatar hayat›na karfl› bir tepki hareketiydi; pasif yaflamaya karfl› duran, dik durmay› teflvik eden bir mücadele ak›m›yd›. Tañc›lar›n
sosyalizme yönelmifl olmalar› onlar›n milli gayeleriyle tezat oluflturmuyordu. Zira, millet yarar›na gerçeklefltirmek istedikleri idealler sosyalistlerin söylemlerinde
mevcuttu.
Say›lar› fazla olmamakla birlikte Tatar Bolflevikleri 1907’de yay›nlanan Ural adl› bir gazete etraf›nda topland›lar. Sovyet yazarlar› abartsa da, onlar›n toplumsal bir
taban› yoktu. Kazanl› Hüseyin Yamaflev ve Galimcan Seyfeddinov’un önderli¤indeki Bolflevikler, “Uralc›lar” ad›yla bilinen küçük bir gruptan ibaretti. “Gerçek halk
temsilcileri” olarak gösterilen bu grubun Kazanl›lar için hayati önem tafl›yan sorunlarla ilgileri yoktu (Kurat 1966: 146). Ural gazetesi ayn› y›l›n Nisan ay›nda kapat›ld›. Grubun önderlerinden Ömer Teregulov, iç savafl y›llar›nda Sovyet-karfl›t› bir tutum benimsedi.
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Kongrelerde “Kadimci”lerin hiçbir kat›l›m› olmad›¤› yolundaki görüfller (Zenkovsky 1960: 42) do¤ru de¤ildir. ‹ttifak kongrelerini çekip çevirenler Ceditçi ayd›nlar ve ulema olmakla birlikte, tamamen onlardan ibaret de¤ildi. Görüfl ayr›l›klar›
olmakla birlikte, “Kadimci” mollalar›n ‹ttifak hareketini genel olarak destekledikleri görülmektedir. II. Kongreye kat›lan delegeler aras›nda “Kadimci” Din ve Maiflet
dergisinin baz› yazarlar› da vard›. Asl›nda, kat›l›mc›lar›n önemli bir k›sm›, “Ceditçi”
veya “Kadimci” olarak nitelenen flahsiyetlerin d›fl›ndaki isimlerden olufluyordu (Talebelerden 1906: 8).

K›r›m’da Genç Tatarlar Hareketi
Kazan’daki Tañc›lar hareketinin bir benzeri K›r›m’da Genç Tatarlar ad›yla ortaya
ç›kt›. Onlar da Rus ink›lâpç›lar›ndan etkilendiler; ink›lâpç› eylemlere kat›ld›lar. Rus
istibdat rejimini devrim yoluyla devirmek yanl›s›yd›lar. Liderlerinin ço¤u Akmescit’teki Tatar Ö¤retmen Okulunda okumufllard›. Bunlar aras›nda Hasan Sabri Ayvazov, Abdürreflid Mehdi ve Veli ‹brahim gibi ayd›nlar ve yazarlar bulunmaktayd›.
Karasubazar’da Vatan Hâdimi ad›nda adl› gazete etraf›nda toplanan bu gençlerin
lideri Abdürreflid Mehdi idi. 1906’da ç›kmaya bafllayan bu gazeteyi çekip çevirdi.
Gazete yazarlar›ndan Veli ‹brahim, K›r›ml›lar›n milli hareketinde önemli bir rol
oynad›. Gazetede K›r›m’daki toprak meselesindeki haks›zl›klar (Tatar köylülerinin
topraks›zlaflt›r›lmas›) ele al›nd›, Tatarlar›n›n ellerinden al›nan haklar›n geri verilmesi talep edildi, mutaass›p Tatar ulemas› elefltirildi, Çarl›k yönetimini tenkit eden yaz›lar yaz›ld›. Gazete 1908’de kapat›ld›.
Genç Tatarlar, birçok bak›mdan Gasp›ral› ile ortak idealleri benimsiyorlard›.
Sosyalist e¤ilimleri olmakla birlikte Müslümanl›k ve Türklük konular›yla da ilgiliydiler. Rusya Türklerinin dil birli¤i konusunda Gasp›ral›’ya yak›n düflünüyorlard›.
Gasp›ral› ve flakirtlerinden ayr›ld›klar› en önemli nokta metot konusundayd›. Gasp›ral›’n›n ›l›ml› çizgisine karfl›l›k, Genç Tatarlar devrimci ve radikal bir tutum benimsediler. Taleplerinin ço¤u gerçekçi de¤ildi. Gasp›ral›’n›n Tatarl›ktan ziyade
Türklük ve Müslümanl›k idealini benimsemesinden, Tercüman’›n K›r›m Tatarlar›n›n meselelerine yeteri kadar ilgi göstermemesinden yak›nd›lar. Gasp›ral›’y› ›l›ml›
bir flekilde elefltirdilerse de, bu konuda hiçbir zaman Ayaz ‹shakî ve arkadafllar› kadar afl›r› gitmediler. Genç Tatarlar›n hareketine benzer ak›mlar Taflkent ve Bakü’de
de görüldü. Taflkent’te Tañc›lar grubundan ‹smail Âbidî’nin bafl›n› çekti¤i grup Terakki adl› gazete etraf›nda örgütlendiler. Bakü’de ise Mehmed Emin Resulzade liderli¤inde Tekâmül gazetesi çevresi ink›lâpç› ve rejim karfl›t› faaliyetleriyle öne
ç›kt› (K›r›ml› 1996: 109).

TATAR BASINI (1883-1918)
Toplumun ilerlemesinde ve milli bilinç kazanmas›nda oynad›¤› mühim rol sebebiyle gazete ve dergiler modernleflmenin önemli unsurlar›ndand›r. Bas›n ve yay›nlar, Kazan Tatar burjuvazisinin ve ifl adamlar›n›n milli ve dinî beklentilerini de yans›tmaktayd›. Rusya’da Tatar bas›n› biraz geç say›labilecek bir tarihte bafllad›. Bunun
sebebi Rus yetkililerin Müslüman tebaada kültürel canlanma olmas›n› sak›ncal›
görmelerinde yatmaktayd›. Bu yüzden Müslümanlar için gazete izni almak neredeyse imkâns›zd›. Kayyum Nâs›rî’nin Türkî dilde bir gazete ç›karma düflüncesinde
oldu¤u bilinmektedir. Fakat giriflimin sadece bir niyet hâlinde mi kald›¤›, yoksa
hükûmetin engellemesine mi çarpt›¤› bilinmemektedir.
Rusya’da Türk gazetecili¤inin öncüsü olan ‹smail Gasp›ral› 1881’den itibaren
de¤iflik isimlerle baz› risaleler ç›karmakla ifle bafllad›. Fakat bir süre sonra Rus san-

Veli ‹brahim (18??-1928):
Fakir bir zanaatkâr›n
o¤luydu. Tercüman
gazetesinde matbaa iflçili¤i
yapt›. Genç Tatarlar
hareketinin önemli
simalar›ndand›. 1917’den
sonra Milli F›rka’n›n sol
kanad›n›n önderiydi.
Beyazlar›n iflgalinin sona
erdi¤i s›rada Bolfleviklerle
iflbirli¤i yap›lmas›nda etkili
oldu. K›r›m’da Denikin ve
Vrangel iflgali s›ras›nda
Bolflevik direniflini örgütledi.
1923-28 aras›nda K›r›m
Özerk Cumhuriyetinin
Merkezî ‹cra Komitesi
Baflkanl›¤›n› yürüttü. 1927
sonunda milliyetçi sapmayla
suçlanarak tutukland›.
Stalin’in ilk tasfiye
döneminin kurbanlar›ndan
oldu.
Abdürreflid Mehdi, 1880’de
K›r›m’›n kuzeyindeki Or
bölgesinde fakir bir ailede
do¤du. Akmescit Tatar
Ö¤retmen Okulunda okudu.
‹lerici, liberal Ruslarla
tan›flt›, onlar› gazetelerinde
yaz›lar yazd›. 1903’ye
ö¤retmenlik yapmak üzere
Karasubazar’a gitti. Etraf›na
kendisi gibi ink›lapç›
gençleri toplad›. Fakir Tatar
köylüsünün haklar›n›
savundu; Tatarlar›n e¤itim
ve kültür düzeyini
yükseltmek için u¤raflt›. Yeni
usul mekteplerin ve bir Tatar
kütüphanesinin aç›lmas›na
öncülük etti. Rüfltiye için
Türkiye’den muallim
getirilmesini sa¤lad›. II.
Duma’da (Rusya Meclisinde)
K›r›m’dan milletvekili seçildi
(K›r›ml› 1996: 87-94).
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sürü uyand› ve bunlar›n yay›nlanmas›n› engelledi. Gasp›ral›’n›n gazete ç›karma izni almas› kolay olmad›; birkaç y›l Petersburg’da bakan ve valilerin kap›s›n› afl›nd›rd›ktan sonra nihayet, 1883’te Türkçe k›sm›n›n aynen Rusça tercümesini de yay›nlamak flart›yla izin almay› baflard›. Bahçesaray’da Tercüman adl› meflhur gazetesini iki dilde yay›nlamaya bafllad›. Gazete, k›sa zamanda Rusya’n›n Müslüman Türk
bölgelerine yay›ld›. Kazan, Türkistan ve Kafkasya’ya, hatta Osmanl› ülkesinde bile
okunuyordu. Tercüman 1905’e kadar tek Müslüman yay›n organ› oldu. Bu tarihten itibaren sadece Türkçe olarak yay›n›n› sürdürdü ve bafll›¤›n›n alt›na “dilde, fikirde, iflte birlik” fliar›n› ekledi. Gazete sadece K›r›m Türklerine de¤il, bütün Rusya
Müslümanlar›na hitap ediyordu. Önemli ifllevlerinden biri Rusya Türkleri için ortak
bir yaz› dilini yaymak, di¤eri ise usûl-i cedit okullar›n› tan›tmak oldu. Buna bir de
Rusya’da yaflayan de¤iflik Türk kavimlerini birbiriyle tan›flt›rmak ifllevi dâhil edilebilir. De¤iflik Türk kavimlerinin e¤itimli kesimi Tercüman’›n dilini anl›yor, ‹smail
Gasp›ral›’n›n fikirlerinden etkileniyorlard›. Gazete, Rusya Türklerinde birlik ve millet bilincinin oluflmas›nda önemli bir ifllevi yerine getirdi.
1905’te bas›na hürriyet verilmesinden sonra Rusya’da Müslüman bas›n› h›zla
geliflti. Bunlar aras›nda özellikle Tatar bas›n›n›n ayr› bir yeri vard›r. Kazan, Astrahan, Orenburg, Petersburg, Ufa, Moskova ve baflka yerlerde ç›kan gazete ve dergilerden baz›lar› oldukça etkili ve uzun ömürlü oldular. Tatarlar aras›nda ayd›n s›n›f›n›n güçlü bir flekilde ortaya ç›kmas›nda Tatar zenginlerin sa¤lad›¤› maddi destek bunda önemli bir role sahiptir.
Rusya’da Kazan Tatarcas›yla yay›nlanan ilk gazete Kazan Muhbiri idi. Gazete,
Kazan’›n soylu ailelerinden Avukat Seyitgerey Mirza Alkin ve Yusuf Akçura taraf›ndan 29 Ekim 1905’te ç›kar›ld›. Gazeteyi çekip çeviren kifli Akçura idi. Gazetenin takip edece¤i yolu aç›klayan ilk makalede, Rusya’da yaflayan milletlerin hürriyetine
ve eflitli¤ine vurgu yap›lmakta, Müslüman Tatarlar›n serbestçe geliflmesi yolunda
gayret sarf edilece¤i bildirilmekte, mektep ve medreselerin ›slah edilmesi konusuna önem verilece¤i duyurulmakta, dilin ve milli edebiyat›n gelifltirilmesine hizmet
edilece¤i bildirilmekteydi. Akçura, “baflka meflguliyetlerinden dolay›” 1906 y›l› bafl›nda sorumlu yazarl›ktan çekildi; bundan sonra sadece bir yazar olarak yazmay›
sürdürdü. Befl y›l boyunca devam eden gazetenin en ciddi yaz›lar› ilk iki y›l içinde yay›nland›. 1907 ortalar›ndan itibaren gazetede sansürün izleri aç›kça görülmektedir. 1908 bafl›ndan itibaren gazetede art›k ciddi yaz› yok denecek derecede
olup ilk sayfas› bile reklamlarla doludur.
Kazan’da yay›nlanan di¤er bir önemli gazete Yulduz idi. 1906 y›l› bafl›nda ders
kitaplar› yazarl›¤›yla tan›nan Hâdi Maksudi taraf›ndan yay›nlanan bu gazete, Ekim
Devrimine kadar devam etti. Tatar bas›n› içinde en önemli ve uzun ömürlü olan
di¤er iki yay›n organ›, Orenburg’da ç›kan Vakit gazetesi ve fiûrâ dergisiydi. Fatih
Kerimî taraf›ndan 1906 y›l› bafl›nda ç›kar›lan Vakit gazetesi, alt›n madenlerinin sahibi olan Remievler taraf›ndan destekleniyordu. Dil yönünden ortak Türk yaz› dilini benimseyen bu gazete, Rusya’da ç›kan gazeteler içinde en ›l›ml› ve geliflmifli
idi. Rusya Müslümanlar›n›n kültür, e¤itim hayat›n› ve milli geliflimini anlamak bak›m›ndan çok zengin bir malzeme sunmaktad›r.
Tarihçi ve din adam› R›zaeddin b. Fahreddin taraf›ndan 1908 y›l› bafl›ndan itibaren 15 günde bir ç›kar›lan fiûrâ dergisi tam 10 y›l boyunca yay›n›n› sürdürdü.
Ciddi, ilmi ve kaliteli olan bu dergi Türkçülük fikrine en büyük hizmeti yapt›. Dergiye Tatar-Baflkurtlardan baflka, Kazak-K›rg›z ve Türkistanl› yazarlar da katk› sa¤lad›lar. Dergi, Rusçadan yap›lan tercümelerle Müslümanlar› Rus kültürü ile tan›flt›rmay› amaçlad›.
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Gazetelerin baz›lar› ayn› zamanda belli bir grubun ve ideolojiye mensup taraftarlar›n topland›¤› yerdi. Tatar sosyalistleri May›s 1906’dan itibaren Tañ Yuld›z›
ad›nda bir gazete ç›karmaya bafllad›lar. Keskin bir dille yaz›lan makalelerinden dolay› gençlere cazip gelen bu gazete çok tutuldu. Radikal söylemlerinden dolay›
1907 y›l› Kas›m›nda yay›n› durduruldu. Ayn› grubun bundan sonra ç›kard›¤› Tav›fl
(Söz) da çok geçmeden kapat›ld›. Ayaz ‹shakî 1913’te sürgününden döndükten
sonra, arkadafllar›yla birlikte, Petersburg’da ‹l gazetesini ç›kard›. Gazetenin tuttu¤u
yol art›k eskisinden tamamen baflkayd›; iflçi halk için yanm›yor, zenginlere ve din
adamlar›na hücum etmiyordu. Gazete fikir bak›m›ndan Gasp›ral›’n›n çizgisine yaklaflt›. Kafkasya Müslümanlar›na yap›lan haks›zl›klar› dile getirmesi yüzünden Mart
1915’te kapat›ld›. Bu y›l›n sonunda ‹shakî ve arkadafllar› Süz (Söz) ad›nda yeni bir
gazete ç›kard›lar. Gazetenin yay›nc›s› Kafkasya Müslümanlar›ndan Ahmed Salihov
(Tsalikatti) idi. Gazete, 1916’da Türkistanl›lar›n zorla askere al›nmalar› s›ras›nda yap›lan haks›zl›klar› dile getirmesi üzerine kapat›ld›. Ayaz ‹shakî ve arkadafl› Fuad
Tuktar, fiubat Devriminden sonra tamamen milliyetçi kampa dâhil oldular. Yeniden ç›kmaya bafllayan ‹l gazetesi Bolfleviklere karfl› var gücüyle savafl açmas› üzerine Nisan 1918’de kapat›ld›.
1906 y›l›ndan beri ç›kmaya bafllayan haftal›k Din ve Maiflet (önceki ad› Dünya
ve Maiflet) dergisi “Kadimci” denilen bu kesimin duygular›na tercüman oluyordu.
“Kadimci” denilen kimseler, kad›nlar›n (ilmihal bilgileri d›fl›nda) okumalar›n› do¤ru bulmuyor, Rusçan›n yayg›nlaflt›r›lmas›na ve tiyatroya fliddetle karfl› ç›k›yorlard›.
Din konusundaki yeni yorumlara ve gelene¤in elefltirmesine fliddetle itiraz ediyorlard›. Dergiyi ç›karan Veli Molla, meflhur Tatar zengini Gani Bay’›n o¤luydu. Kaflgar ve Buhara medreselerinde okuyan bu zât, Orenburg’da bir medrese açt› ve yenilikçilere karfl› mücadele etti. Kadimcilerin ismi ço¤u kez Piçen Pazar› ile birlikte an›l›r. XIX. yüzy›lda Kazan’da ticaretin kalbi olan bu muhit ayn› zamanda Kadimcili¤inin de merkezi idi. Pazar esnaf›, Ceditçilerin yenilikçi fikirlerine hep flüpheyle bakm›fl ve onlar›n hareketlerinde kas›t aram›flt›r.

Piçen Pazar›: Rus çar›
Korkunç ‹van Kazan’›
zaptettikten sonra flehrin
merkezinden ç›kar›lan
Tatarlar Bulak suyunun
ötesinde yerlefltiler. XVIII.
yüzy›l›n sonunda bu
mahallede bir pazar olufltu.
Piçen Pazar› diye an›lan bu
yer Tatarlar›n merkezi haline
geldi; ticarethaneler ve di¤er
Tatar müesseseleri burada
topland›. XIX. asr›n sonunda
burada iki yüze yak›n irili
ufakl› dükkân, ticaret
firmas› vard›. Ayr›ca,
Tatarlar›n matbaalar›,
gazete ve dergi idareleri ve
meflhur otelleri burada
bulunmaktayd›. Piçen Pazar›
1930’lara kadar varl›¤›n›
sürdürdü (Bigiev 1991:
345).

Resim 3.4
Kazan’da Piçen
Pazar›. XX. Yüzy›l
bafl›.
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Tatar kad›n gazeteleri, Rusya’da Müslüman kad›n hareketinin sesini duyurmaSIRA S‹ZDE
s›nda önemli bir misyon üstlendiler. 1906’da Tercüman gazetesinin ilavesi olarak
ç›kan Âlem-i Nisvan ile 1913 sonunda yay›n hayat›na kat›lan Süyüm Bike dergileri
kad›nlara yap›lan
haks›zl›klar›, e¤itim meselelerini ve geliflmifl ülkelerdeki kad›n
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hareketlerini dile getirdiler.
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Rusya Müslümanlar›nda
K ‹ T A P kad›n hareketi ve kad›n dergileri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için elinizdeki kitab›n 2. ünitesine bak›n›z.

TELEV‹ZYON

Kültür,T dil
konular› üzerinde yo¤unlaflan Añ dergisi 1912-18 y›llar›
E L Eve
V ‹ Z edebiyat
YON
aras›nda Kazan’›n seçkin edebiyatç›lar› ve ilim adamlar› taraf›ndan ç›kar›ld›. Meflhur edebiyat tenkitçisi Alimcan ‹brahimov, dil âlimi ve düflünür Cemaleddin Velidî ve edebiyat tarihçisi Ali Rahim burada yazd›lar.
‹NTERNET
Bu dönem Tatar gazeteci¤inin ay›r›c› özelliklerini flu flekilde s›ralamak mümkündür: 1. Gazete ve dergiler, mahalli lehçecilik (dilde Tatarc›l›k) ak›m›n›n yay›lmas›nda önemli bir rol oynad›. Gasp›ral›’n›n ortak Türk dilinde yazmak hususunMAKALE
daki uyar›lar›na ra¤men, yazarlardan birço¤u kendi yerel flivelerinde yazmay› sürdürdüler. 2. Tatar gazetelerinin önemli bir k›sm› sadece Tatarlara de¤il, bütün Rusya Müslümanlar›na (Türklerine) hitap ettiler. Ortak Türk dilinin ve Türklük bilincinin yerleflmesi yolunda çaba gösterdiler. Türk kavimlerinin yak›nlaflmas›na, örgütlenmesine ve dayan›flmas›na hizmet ettiler. 3. Tatar dergi ve gazeteleri, Rusya’daki
Müslüman bas›n› içinde en uzun ömürlü, kaliteli ve genifl da¤›l›ml› olanlar›n› teflkil etti; bunlar dönemin e¤itim ve kültür meseleleri hakk›nda zengin bir birikim
oluflturdular. 4. Gazete ve dergiler sayesinde Rusya Müslümanlar› aras›nda bir fikrî canl›l›k ortaya ç›kt›. 1905-07 ve 1917’deki özgürlük y›llar›nda serbest bir flekilde
geliflen bir edebiyat meydana geldi.
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Tercüman gazetesinin
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Müslüman, Türk ve Tatar Kimlikleri
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‹NTERNET

MAKALE

S O R U
Rusya Müslümanlar›n›n
siyasi ve milli faaliyetlerini tan›mlarken bunu etnik anlamda bir “milli mücadele” olarak görmek do¤ru olmaz. Bu faaliyetlerin gerçek karakterini de¤erlendirirken
o dönemdeki toplumunun sosyal yap›s›n› ve ruh halini göz
D‹KKAT
önünde bulundurmak gerekir. XIX. yüzy›l›n sonunda Rusya tebaas› olan Müslümanlar birbirinden habersiz, uzak ve da¤›n›k vaziyette yafl›yorlard›. Aralar›nda bir
dayan›flma SIRA
veyaS‹ZDE
ayn› millete ait olma bilinci yoktu. E¤itimli kesim bile kendilerini
önce Müslüman olarak, ikinci olarak kabilevî (Tatar, Mifler, Baflkurt) veya yerel
kimlikleriyle
(Kazanl›, Orenburglu) tan›ml›yorlard›. Ulafl›m›n artmas›yla beraber
AMAÇLARIMIZ
aralar›ndaki mesafe azald›; iliflkiler ve tan›flmalar artt›. “Rusya Türkleri” olma bilinci XX. yüzy›l bafl›nda Bat›dan gelen millet (nation) anlay›fl›n›n tesirleri alt›nda geliflti. O da Kdaha
ayd›n ve okumufl kesim aras›nda geliflen bir durumdu.
‹ T Aziyade
P
“Rusya Türkleri” tabiriyle kastedilen asl›nda Müslüman Türklerdi. Müslüman olmayan Türkler bu kapsamda düflünülmüyordu. Volga boyunda yaflayan H›ristiyan
Çuvafllar, do¤u
Yakutlar veya Altaylardaki Türk soylu topluluklar buT E L E V ‹Sibirya’daki
ZYON
nun d›fl›ndayd›.
Rusya Müslümanlar›n›n kültürel ve siyasi faaliyetlerinde dinî söylemin kuflat›c›
bir rol oynad›¤› görülmektedir. Müslüman kongrelerinde tart›fl›lan temel konular-
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dan biri, dinî idarelerin ›slah›yd›; Rusya Müslümanlar›n›n düflündü¤ü özerklik bile
uzun süre dinî çerçevede düflünüldü. Kad›n haklar› konusu da daha ziyade dinî
söylem s›n›rlar› içinde tart›fl›ld›. Dünyevî yan› a¤›r basan ‹smail Gasp›ral› ve Yusuf
Akçura bile medrese reformu ve siyasi özerklik konular›n› dinî bir çerçevede düflünüyorlard›.
Azerbaycanl›lara ve Kazaklara k›yasla Kazan Tatarlar›nda ‹slam kimli¤i daha
güçlüydü. Uzun y›llar Rus devletinin ve Ortodoks H›ristiyanlar›n dinî bask›lar›na
maruz kalan Kazanl›lar kendi içlerine kapanm›fl, ‹slami kimliklerine daha fazla sar›lm›fllard›. II. Katerina’n›n hoflgörülü siyaseti onlar› bir dereceye kadar d›fla açm›flt›. Fakat XIX. yüzy›l ortas›ndan itibaren yeniden bafllayan dinî bask›lar onlar› yeniden tutucu bir konuma itti; ayn› zamanda onlar› Rusya’daki di¤er dindafllar›yla iflbirli¤i aramaya yöneltti. Bu yüzden, Kazan Tatarlar›n›n milli bilinçlenmesi büyük
oranda dinî renk tafl›yordu, çünkü ‹slam onlar›n “milli” kimliklerini korumalar›nda
büyük bir role sahipti.
Rusya Müslümanlar›n›n milli ve dinî kimlikleri iç içe geçmiflti; kendilerini tan›mlarken Müslüman tabirini kullanmaktayd›lar. III. Kongrenin zab›tlar›nda konuflulanlara bak›ld›¤›nda Rusya Tatarlar›, Kazan Müslümanlar› ve daha s›kl›kla Rusya Müslümanlar› tabirlerinin kullan›lmakta oldu¤u görülür. Kongreler “Bütün Rusya Müslümanlar›” ad› alt›nda yap›lm›flt›r. Türk kavimlerinden bahsedilirken ço¤u
kez “K›r›m, Kafkas, Kazak, Türkistan Müslümanlar›” deniliyordu. Tatar-Baflkurtlar
için ise ‹dil Boyu Müslümanlar› veya ‹ç Rusya Müslümanlar› tabirleri kullan›l›yordu. Ayd›nlar birlik fikrinden bahsettiklerinde Rusya’daki Müslüman kavimlerin birli¤ini kastediyorlard›. Yusuf Akçura: “Bizlere de milliyet esas›na dayanan bir siyasi
ittifak teflkil etmek laz›md›r” derken “milliyet”ten etnik bir anlam kastetmiyordu.
Zaten bundan hemen sonra söylediklerinden (milliyet-i ‹slamiye) bunu dinî anlamda kulland›¤› aç›kt›r (Bigiev 1906a: 53).
Tatar ad› de¤iflik dönemlerde farkl› anlamlarda kullan›lm›flt›r. Müslüman tarihçileri için Tatar, Cengiz Han Mo¤ollar› anlam›na gelmekteydi. XIX. yüzy›lda ise Rus
yazarlar› bunu Kafkasya, Sibirya, K›r›m ve Kazan bölgelerinde yaflayan Türk halklar› için kullan›yorlard›. Sovyet döneminde ise Tatar tabiri sadece K›r›m ve Kazan’›n Türk kökenli halklar› için kullan›ld›. Tatar ad› üzerindeki tart›flmalar XIX. asr›n son çeyre¤inde bafllad›. Tatar tarihçisi Mercanî, Tatar ad›n›n kullan›lmas›nda bir
sak›nca görmüyor, hatta teflvik ediyordu. Kendilerini sadece Müslüman olarak tan›mlamakta ›srar edenlere, kendilerinin Tatar fleklinde bir de kavmî adlar›n›n oldu¤unu hat›rlat›yordu. Tatar ad›ndan sak›nman›n önemli bir sebebi de bunun Rusya’da “vahfli ve zalim” nitelemeleriyle özdefllemifl olmas›yd›. Birçok Rus yazar›,
“Tatar boyunduru¤u” alt›nda yaflad›klar› 240 y›ll›k dönemi, Rusya’n›n en bahts›z ve
karanl›k zaman› olarak tasvir ediyorlard›. Bu sosyal bask›n›n da etkisiyle olsa gerek, bir k›s›m Tatar ayd›nlar› kendilerini tan›mlarken Bulgar ad›n› tercih etmeye
bafllam›fllard›. Ceditçi ulemadan olup tarihçili¤iyle de tan›nan R›zaeddin b. Fahreddin kendi halk›n›n Cengiz Han Mo¤ollar›yla ilgisi olmad›¤›n› savunuyordu (R›zaeddin b. Fahreddin 1917: 516-7).
XX. yüzy›l›n bafl›nda bile Müslüman kimli¤i neredeyse tek bir kimlik kayna¤› olarak görülüyordu. Zamanla Müslüman kimli¤iyle kar›fl›k ve paralel bir flekilde Tatar
ve Türk kimli¤i ayd›nlar aras›nda benimsendi. Ulema ve reformist ‹slamc› ayd›nlar
dinî kimliklerini daha fazla tercih ediyorlard›. Bununla beraber, reformist ulema içinde Türk kimli¤ini de öne ç›karanlar vard›. R›zaeddin b. Fahreddin Tatar-Baflkurtlardan söz ederken: “Biz, fiimal Türkleri” diyordu. Bir yerde ise Türklerden bahsederken “kavm-i necib” (soylu kavim) diye niteliyordu (R›zaeddin b. Fahreddin 1907: 4).

71

72

XIX. Yüzy›l Türk Dünyas›

Rusya’daki Türk ve
Müslüman topluluklar
aras›ndaki birlik hareketi
Ruslaflt›rma politikas›n›n
önündeki en önemli engeldi.
Ruslaflt›rma siyasetinin
fark›nda olan Gasp›ral›,
Çarl›k Rusyas›’ndaki Türk
topluluklar› aras›nda
dayan›flma ve birlik
sa¤lamak için u¤raflt›.
Tercüman gazetesindeki
yaz›lar› vas›tas›yla ortak bir
yaz› dilini yayg›nlaflt›rmaya
çal›flt›.

1905’teki ilk kongrede Kafkasyal› Ali Merdan Topçubafl›: “Biz Türküz; soyumuz, dinimiz birdir” demiflti. O zaman bu az kullan›lan bir tan›md›. Ulema ve ayd›nlar kendi topluluklar›ndan bahsederken “Müslüman” tabirini kullan›yorlard›.
Fakat bu h›zl› de¤iflme y›llar›nda yerel kimlikler ve ortak Türk kimli¤i giderek daha fazla vurguland›. III. Kongrede Türklük fikri belirgin bir flekilde ortaya ç›kt›.
Kongrede al›nan önemli kararlardan biri e¤itimin ortak Türk dilinde olmas›na karar verilmesiydi. R›zaeddin b. Fahreddin, anadillerinin Türkîce oldu¤unu söylüyordu. Bu s›ralarda Türklük ve Türk birli¤i fikrinin yayg›nl›k kazand›¤› görülmektedir.

Türkçülük-Tatarc›l›k Tart›flmalar›
1905 y›l›ndan itibaren Kazan Tatarlar› ve Azerbaycanl› ayd›nlarda yerel milliyetçilik ve yerel dilde yazma e¤ilimleri de ortaya ç›kt›. Gasp›ral›, her bir Türk toplulu¤unun farkl› yollara gitme e¤iliminin Türk birli¤i aç›s›ndan son derece tehlikeli oldu¤una dikkat çekti. Türk kavimlerinin zaman, uzakl›k ve mekân gibi engeller yüzünden f›rka f›rka ayr›l›p birbirini anlamaz hale geldi¤ini, “Türk” gibi yüce bir ismi
unutup Tatar, Karapapak, Kazak gibi isimleri benimseyerek ufald›klar›n› söyledi.
Bas›n hürriyeti verildikten sonra ortaya ç›kan gazetelerden baz›lar›n›n (mesela Nur
gazetesi) “Tatarca” ile yazmalar›n› do¤ru bulmuyordu. Bunun varaca¤› yer Tatarc›l›kt›. Tahmini yanl›fl de¤ildi: Nur gazetesinde “Biz Tatar›z, Arap veya Türk de¤iliz.
Dilimiz de kendimize özgüdür” sesleri yükselmeye bafllad›. Gasp›ral› ›srarla Tatar
ve di¤er Türkî kavimlerin Türk milletinden olduklar›n› savundu. Yazd›klar› dilin
Tatarca oldu¤unu iddia edenlere karfl›: “Bu sözler Tatarca ise bunlar›n Türkçe karfl›l›klar› nedir; söyleyiniz?!” diyordu. Dilde ve milliyet konusunda ayr› yol tutturma
e¤ilimlerini “tefrika-y› lisan” (dil ayr›l›¤›, dilde bölücülük) olarak niteliyor, Tatarc›l›k e¤ilimini ideal yoklu¤una, baz› yazarlar›n Rus gazetelerinde okuduklar›n› tekrarlamalar›na ve oralarda söylenen fikirleri taklit etmelerine ba¤l›yordu. Yerel dilde yazanlar›n bilmeden ‹lminski’nin yoluna sapt›klar›n› düflünüyor, her f›rsatta onlar› uyarmaya çal›fl›yordu. Yerel dillerin ifllenmesi ve birbirinden olabildi¤ince
uzaklaflmas› Rus devletinin ç›karlar›yla örtüflüyordu. 1907’de Rus bas›n›nda ç›kan
bir yaz›da “Türk lehçeleri birbirinden o kadar ayr›d›r ki, bir kabile di¤erini anlam›yor. Bu yüzden Rus Parlamentosundaki Müslüman vekiller kendi aralar›nda Rusça
konufluyorlar” denilmekteydi.
Gasp›ral›, Türk flivelerinin zannedildi¤i gibi birbirine çok uzak olmad›¤› fikrindeydi. Ona göre, Türk flivelerini farkl› diller, Türk kavimlerini farkl› milletler olarak göstermek bölücülük (tefrikac›l›k) yapmakt›. Rusya’da yaflayan 20 milyon civar›ndaki Türk kavimlerini yirmiye bölen isimleri b›rak›p “Kazan Türkleri”, “Kafkas
Türkleri” gibi isimlerle anmak gerekti¤ini, bunlar› ay›rman›n siyasi bir hata oldu¤unu ›srarla yazd›. 1911 y›l› sonunda yazd›¤› bir yaz›da, Tatar ve Azerbaycan gazetelerindeki yerel dilde yazma e¤ilimini elefltirdi, bunun bedelinin a¤›r olaca¤›n› yazd›. Ona göre, Nam›k Kemal’in üslubu a¤›r oldu¤undan Bo¤azlar dairesiyle (‹stanbul çevresiyle) s›n›rl› kal›rken, Mehmed Emin Bey’in fliirleri ise Gobi çöllerine kadar gidebiliyor ve anlafl›l›yordu. Ayn› flekilde, dilde Tatarc›l›k yolunu tutan (Ayaz
‹shakî grubunun ç›kard›¤›) Tañ Y›ld›z› gazetesi Volga bölgesiyle s›n›rl› kal›rken,
fiûrâ dergisinin kulland›¤› ortak Türk dili bütün Türk dünyas›na hitap edebilecek
sadelikteydi. Gasp›ral›, ayr› dil ve ayr› edebiyat davas›na kalk›flman›n sak›ncalar›n›
bir bir sayd›, yazarlar› her f›rsatta uyard›. “Bu gerçe¤i anlamazsak baflkalar› bunu
bize ac› bir flekilde anlat›r” diyordu.
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Resim 3.5
Azerbaycan’da ç›kan ‹kbal gazetesi Gasp›ral›’n›n dilde birlik fikDilde birlik fikrini elefltiren
rini “tatl› bir hayal” olarak nitelibir karikatür. Kazan’da
ç›kan Yaflin (1908-1909)
yor, “Slav” veya “Cermen” ad› gibi
adl› mizah dergisinde
“Türk” sözünün de genel bir ad
yay›nlanm›flt›r. Ali Asgar
oldu¤unu, Rus, Polonyal›, Bulgar,
Kemal’in yönetiminde
ç›kan bu dergide Abdullah
S›rp ve Karada¤l›lar›n Slav ›rk›nTukay ve Fatih Emirhan
dan olmakla birlikte ayr› milletler
da yaz›yordu. Milli
olduklar›n›, onlar›n ayr› dilleri ve
ak›m›n sol kanad›na
mensup olan bu gençler,
edebiyatlar› oldu¤unu; dolay›s›yla
dilde yerel Tatar
Türk kavimlerinin de ayr› diller ve
lehçesinin kullan›lmas›
edebiyatlar gelifltirmesinin do¤al
taraftar›yd›lar.
oldu¤unu savunuyordu. Gasp›raKarikatürde dilde birlik
taraftar› olan gazeteler
l›, bu iddiaya karfl› ç›karak Türk
(Tercüman, Vakit, Yuld›z
kavimleri aras›ndaki farklar›n Rusve Terakki) çiviye inen
Polonyal› veya Rus-Bulgar fark›
tokmaklar olarak
gösterilmifltir. Dilde birli¤i
kadar büyük olmad›¤›n› söylüyoronaylayanlar›n dillerinin
du. Ona göre, Türk boylar›n›n sözherbiri üzerine “evet”,
lerinin yüzde 90’› ortakt›; Rus ve
“da”, “iyye” ve “ava”
kelimeleri yaz›lm›flt›r.
Polonya dilleri aras›ndaki ortakl›k
bununla k›yaslanamayacak kadar
azd›. Bunlar aras›ndaki ayr›l›k Azeri ve Tatar lehçeleri aras›ndaki fark için örnek olamazd›; olsa olsa Sibirya’daki Yakutlarla di¤er Türk boylar› aras›ndaki farka benzetilebilirdi.
1910’lu y›llar›n bafl›nda Türkçülük-Tatarc›l›k tart›flmalar› fliddetlendi. Zaten bir
süredir ‹dil boyundan iki farkl› yaz› dili geliflmekteydi. Ceditçi ulemadan R›zaeddin
b. Fahreddin, Musa Cârullah ve Abdürreflid ‹brahim gibi yazarlar ortak Türk dilinde yazmaya gayret ediyorlard›. Kazan Muhbiri, Ülfet, fiûrâ, Vakit gibi gazete ve
dergiler Osmanl› Türklerininkine yak›n bir dil kullan›yordu. Di¤er bir k›s›m Tatar
kitap ve dergileri Kayyum Nâs›rî’nin bafllatt›¤› Tatar yerel flivesinde yazmaktayd›lar. Ayaz ‹shakî, Abdullah Tukay ve Âlimcan ‹brahimov da eserlerinde bu dili kullan›yorlard›.
Dil üzerinden devam eden bu ayr›l›k, giderek Türkçülük-Tatarc›l›k tart›flmalar›na dönüfltü. Bir k›s›m yazarlar Türklük vurgusunu ve dilde birlik fikrini ön plana
ç›kararak Tatarc›l›¤›n milli birli¤i parçalayan yanl›fl bir yol oldu¤unu, yerel dilde ›srar etmenin ‹lminskilerin amaçlar›na hizmet etti¤ini söylüyorlard›. Di¤er kesim ise:
“Siz ‹stanbul’dan s›rf Türkçe okuyup dönüyorsunuz, sonra bizi Türk yapmaya çal›fl›yorsunuz” diyorlard› (Velidî 1914: 30). Âlimcan ‹brahimov ve Hadi Maksudi gibi Tatar yazarlar›, Türk soyuna mensup olduklar›n› kabul etmekle beraber, bunun
bir kolu olan Tatar milletine mensup olduklar›n› söylüyor, bu durumu Slav soyuna mensup olan Ruslar›n durumuna benzetiyorlard›.
Tatar edebi tenkitçisi ve tarihçisi olan Cemaleddin Velidî, 1914’te yazd›¤› eserinde Tatarl›k-Türklük çat›flmas›n›n art›k yat›flt›¤›n›, daha önce Türklük ve Tatarl›k birbirine z›t gibi görülürken, art›k Tatarl›¤›n Türklü¤ün bir kolu olarak anlafl›lmaya baflland›¤›n›, bu konuda bir uzlaflmaya var›ld›¤›n› yaz›yordu. Velidî: “Eskiden Türk ile
Tatar aras›na virgül koyuyorlard›. fiimdi onlar›n aras›na bir tire koyup yaz›yorlar” sözüyle bu uzlaflmay› dile getiriyordu. Gerçekten de bu y›llarda birçok yazar kendi
halklar›n› tan›mlarken “Türk-Tatar” tabirini kullanmaktayd›. Fakat fluras› da bir gerçekti ki, Türk dünyas›ndaki ayr›flma giderek kal›c› duruma geliyordu.
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C. Velidî, dil ve hayatta birbirinden oldukça uzaklaflan Türk topluluklar›n›n birleflip bir millet oluflturmas›n›n mümkün olmad›¤›n› söylüyordu. Türk fliveleri aras›ndaki önemli farklar bulundu¤unu, bu kadar da¤›n›k parçalardan bir millet oluflturman›n gerçekçi olmad›¤›n›, ‹smail Gasp›ral›’n›n projesinin hayalcilik oldu¤unu
yaz›yordu. Fakat bu ayr›flma olurken ayn› zamanda bir birleflme hareketinin devam etti¤ini düflünüyordu. ‹dil boyunda birbirine dil bak›m›ndan çok yak›n olan
Tatar, Baflkurt ve Miflerlerin birleflerek Tatar milletini oluflturaca¤›n› düflünüyordu.
Bunlar›n “biz Tatar de¤iliz” demesinin hiçbir k›ymeti olmad›¤›n› söylüyordu (Velidî 1914: 30-4). Onun gibi düflünen baflka Tatar ayd›nlar› da Tatar yaz› dilini kullanan bu kavimlerin birleflerek ortak bir millet oluflturaca¤› görüflündeydiler. Fakat
‹smail Gasp›ral›’n›n iflaret etti¤i bedel burada da a¤›r oldu; bölünme, baflka bölünmeleri getirdi. Bundan birkaç y›l sonra Baflkurtlar, Tatarlardan ayr›larak kendi yollar›n› çizdiler; kendi yaz› dillerini oluflturma yoluna girdiler.
SIRA S‹ZDE
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Rusya Parlamentosunda Müslüman Vekiller

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Rusya’da Meflrutiyet
döneminin ilk seçimi 1906 Nisan›nda yap›ld›. Seçilen mebuslardan 25’i Müslüman olup bunlardan 12’si Kazanl›yd›; maddi ve kültür düzeyleriS O R U sebebiyle, di¤er Müslüman bölgelerine k›yasla Kazanl›lar daha
nin yüksek olmas›
fazla vekil seçtirmifllerdi. Rusya Meclisinde liberaller, iflçiler zümresi ve di¤er küçük gruplar Dbir
araya geldi¤inde ço¤unlu¤u oluflturuyorlard›; muhafazakâr Rus
‹KKAT
partiler az›nl›kta kalm›flt›. Bu durum Çar hükûmetini memnun etmedi. Temmuz
ay›nda Meclis da¤›t›ld›.
SIRA S‹ZDE
II. Meclis
seçimlerinde Müslümanlar 35 vekillik kazand›. Bunlardan 15’i Kazanl› idi. Bu vekillerin ço¤unlu¤u “Müslüman Fraksiyas›” ad› alt›nda topland›. Fakat 6
mebus ‹flçiAMAÇLARIMIZ
Grubu’na kat›ld›. Bunlar milli ve kültürel meselelerde “‹ttifak”›n program›n› kabul etmekle beraber, toprak meselesinde topra¤›n çiftlik sahiplerinden
al›n›p köylüye da¤›t›lmas›n› savunuyorlard›. II. Mecliste Müslüman mebuslar fazla
bir etkinlik Kgösteremediler.
Baflkurt topraklar›n›n ya¤ma edilmesi ve Kazak toprak‹ T A P
lar›na Rus göçmenler yerlefltirilmesi konular›n› gündeme getirdiler; Rus göçlerinin
durdurulmas›n› istediler.
II. Meclis
T E L öncekine
E V ‹ Z Y O N göre daha fazla sol a¤›rl›kl›yd›. Lenin’in talimat›yla ilk meclisi boykot eden sosyalist vekiller, ikinci seçimlere kat›ld›lar ve önemli say›da
vekillik kazand›lar. Müslümanlar da önemli bir baflar› elde ettiler. Sosyalistler, liberaller ve Müslüman grubu bir araya geldi¤inde önemli bir güç oluflturmakta ve hü‹ N T E R N E T zorlaflt›rmaktayd›. Onlar›n aktif bir flekilde siyasi ve kültürel fakûmetin durumunu
aliyetler yürütmeleri Ruslar›n sa¤c›-muhafazakâr kesimini endifleye düflürdü. Bu
durumu engellemek için, hükûmet baz› tedbirler ald›. 3 Haziran 1907’de Meclis daM A K A L Ekanunu ilan edildi. Bu olay en çok Müslümanlar› etkiledi, çün¤›t›ld›; yeni seçim
kü Müslüman halka mebus ç›karmada k›s›tlamalar getirildi. Türkistan ve Kazakistan Müslümanlar› seçimlerin d›fl›nda b›rak›ld›lar. Müslümanlar III. Meclise 10 mebus gönderebildiler. Bunlar›n 7’si Kazanl›yd›. Rusya’da art›k Meflrutî rejim uygulamada bitmifl gibiydi; yeniden bask› rejimine dönüldü. Bas›na s›k› k›s›tlamalar getirildi; kültür ve e¤itim faaliyetleri s›k› denetim alt›na al›nd›.
Bu dönemde hükûmet Kazakistan’a Rus göçmen yerlefltirme siyasetine h›z verdi. Müslüman mebuslar buna karfl› ciddi bir direnifl gösteremediler. Hükûmet, e¤itim alan›nda yapt›¤› de¤iflikliklerle Ruslaflt›rma siyasetine yöneldi. Rus olmayan
topluluklar›n okullar›nda Rusça derslerin okutulmas›n› zorunlu k›lan tasar› ortaya
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Birinci Duma (Meclis)
zaman›ndan beri, Rus
flövenistleri, Rus olmayan
milletlerin Duma’ya
AMAÇLARIMIZ
girmemesi gerekti¤ini
savunuyorlard›. Onlara göre,
Rusya devletinin birli¤i,
ilerlemesi
K ‹ T Ave Pmutlulu¤u için
böyle bir siyaset takip
edilmeliydi.

TELEV‹ZYON

Yerel dil taraftar›
ile dilde birlik yanl›lar›n›n temel tezleri ne idi?
SIRA S‹ZDE

3. Ünite - Rusya Müslümanlar›n›n Siyasi ve Milli Hareketleri

konuldu (31 Mart Kararlar›). Fakat bu tasar› büyük bir tepki görünce hükûmet geri ad›m atmak zorunda kald›.
Zaten say›ca az olan Müslüman vekillerin pek varl›k gösteremedi¤i III. Meclis,
1912’de süresini tamamlad›. IV. Meclis seçimlerinde getirilen yeni s›n›rlamalar sonucunda sa¤c› vekiller yine ço¤unlu¤u elde ettiler. Müslümanlar sadece 6 vekil ç›karabildi. S›k ve uzun süren tatiller sebebiyle IV. Meclis çok fazla çal›flma imkân›
bulamad›.
15 Haziran 1914’te Rusya Müslümanlar› ihtiyaç ve taleplerini daha genifl bir flekilde duyurmak için Petersburg’da bir kongre düzenlemeye karar verdiler. Hükûmet kongreye izin vermekle birlikte faaliyet alan›n› s›n›rlad›. Gazete muhabirlerinin toplant›y› izlemelerine izin verilmedi; bu yüzden IV. Kongre adeta kapal› kap›lar ard›nda yap›lan bir toplant› oldu. Müslüman ayd›nlar ve halk, kongrede neler tart›fl›ld›¤›n› epey sonra ö¤renebildiler. Kongreye kat›lanlar›n say›s› tam olarak
bilinmemektedir. Fakat eskileri kadar kalabal›k olmad›¤› aç›kt›.
Toplant›da en çok dinî sorunlar›n ele al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r. Ulema ve ayd›nlar›n kat›ld›¤› bu toplant›da Orenburg Müftülü¤ünün ›slah edilmesi ve yetkilerinin
geniflletilmesi konusunda kararlar al›n›p hükûmete bildirildi. Fakat hükûmet, bu istekleri göz önüne almad›. Yeni müftü, ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan atand›; Müslümanlar›n istedikleri seçim ilkeleri göz ard› edildi. Müftülük makam›na Rusya Müslümanlar› içinde öne ç›kan, ilmi, erdemi ve karakteriyle halk›n sayg›s›n› kazanm›fl
ulemadan biri tayin edilmedi. Bunun yerine, halk aras›nda hiçbir sayg›nl›¤› olmayan Safa Bayezidov atand›. Rus D›flifllerinde görevli birinin o¤lu olan bu zat, Kazan
medreselerinde bir süre okuduktan sonra Do¤u Dilleri Okulundan mezun oldu.
Rus D›fliflleri Bakanl›¤›na memur olarak girdi ve k›sa sürede yükseldi. Rusya Müslümanlar› ‹ttifak› aleyhine hükûmet taraf›ndan desteklenen “S›rat-› Müstakim” ad›nda bir parti kurduysa da, Tatar bas›n›n›n fliddetli tepkileri yüzünden partisi etkili
olamad› (Akçura 1915: 2764-9)

1917 fiUBAT DEVR‹M‹ VE RUSYA MÜSLÜMANLARI
Enflasyon, yiyecek k›tl›¤› ve askerler aras›ndaki moral bozuklu¤u 1917 fiubat Devriminin patlak vermesine yol açt›. Çar Nikola tahttan indirildi. fiubat ‹htilali sekiz
ay sürdü. Bu k›sa dönemin ay›r›c› özelli¤i, umut, hürriyet ve demokrasi aray›fllar›n›n a¤›r basmas›d›r. Hürriyet ortam› Rusya Müslümanlar›n› da ümitlendirdi. Yeni
rejim, Rusya’daki halklar›n ve bölgelerin yerel ihtiyaçlar›n› karfl›layacak özerk yönetimler sözü veren bir söylem benimsedi. Çarl›k döneminde ikinci s›n›f vatandafl
muamelesi gören Rusya’n›n Müslüman halklar›n›n u¤rad›klar› haks›zl›klar› ortadan
kald›rmak için büyük bir f›rsat do¤du.

Moskova Kongresi
Yeni hükümetin vaatleriyle ümitlenen Müslümanlar, bu imkanlar› en iyi flekilde
de¤erlendirmek amac›yla taleplerini belirleyerek geçici hükûmete sunmak için faaliyete geçtiler. 1-11 May›s 1917’de Moskova’da Bütün Rusya Müslümanlar›n›n Kurultay› ad› alt›nda çok genifl kat›l›ml› bir kongre düzenlediler. Bu, Rusya Müslümanlar›n›n V. genel kongresiydi. Kongreye her kesimden kat›l›m oldu. Rusya’n›n
her taraf›ndan delegeler geldi. ‹lk defa olarak çok say›da kad›n da kat›ld›; bunlar›n tamam›na yak›n› Kazan ve K›r›m kad›nlar› olup birkaç› da Kazaklardand›. Türkistan’dan hiçbir kad›n yoktu.
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1917’de Rusya
Müslümanlar›n›n say›s›
hakk›nda 20 ile 30 milyon
aras›nda de¤iflen bir
nüfustan bahsediliyordu.
1897 nüfus say›m›na göre
Müslümanlar % 10.83
oran›nda olup Slavlardan
sonra ikinci geliyordu.
Müslümanlar›n en çok
bulundu¤u yer Türkistan
olup buradaki halk›n %
96’s›n› oluflturuyorlard›.
‹kinci olarak Orta Asya
bozk›rlar› gelmekteydi;
Avrupa Rusya’s›nda (Ufa,
Astrahan, Kazan, Orenburg,
Tavriçeski [K›r›m], Samara
ve di¤er vilayetlerde)
Müslüman nüfusu 3.5
milyon kadard›. Orta Asya’da
(Akmola, Hazar Ötesi,
Semerkant, Semipalatinsk,
Yedisu, S›rderya, Turgay,
Ural ve Fergana
vilayetlerinde) 7 milyona
yak›n Müslüman yafl›yordu.
Bu say›ya yar› ba¤›ms›z olan
Hive ve Buhara Hanl›klar›
dahil de¤ildir. Sibirya’da ise
Müslümanlar›n say›s› 126
bin kadard›.
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S O R U

‹KKAT
Bu dönemde D“Türkistan”
denildi¤inde genel olarak Rusya’n›n yönetim birimi olan Türkistan Genel Valili¤i s›n›rlar› içindeki bölge kastediliyordu. Kazak bozk›rlar› ile Hive ve Buhara hanl›klar›
SIRAbunun
S‹ZDE d›fl›ndayd›. Rusya Müslümanlar› da yaz›lar›nda Kazaklar ve Türkistanl›lar fleklinde ay›r›m yap›yorlard›.

N N

AMAÇLARIMIZ
Kongrenin
ilk gününde Çarl›k döneminde yap›lan kötülükler birer birer ortaya döküldü. Kongrede dile getirilen yak›nmalar› flu flekilde s›ralamak mümkündür: 1. Milli ç›karlar› gözeten dernekler, e¤itim ve fakirlere yard›m amaçl›
K ‹ T A bile
P
kurulmufl olsalar
Çarl›k rejimi bunlara güvensizlik ve flüphe gözüyle bak›yordu. fiayet bu derneklerin milli amaç güttü¤ünden flüphe edilirse derhal aleyhinde soruflturma yürütülüyordu. 2. Müslüman e¤itim kurumlar› çok zor ve k›L E V ‹ Z Y O faaliyet
N
s›tl› flartlarT Ealt›nda
gösteriyorlard›. Usûl-i cedit okullar›na flüphe ile bak›l›yor, ö¤retmenler bask› alt›nda bulunuyordu. 3. K›r›m ve Orta Asya’daki vak›f mallar› ya¤ma edilerek Rus soylular›na, onlar›n çocuklar›na ve akrabalar›na
da¤›t›lm›flt›.
4. Müslümanlar dinî bak›mdan bask›lara u¤ruyorlard›. Bazen bu
‹NTERNET
durum afla¤›lama derecesine kadar var›yordu. Mollalar (Müslüman din adamlar›), göreve bafllamak için polis müdürünün karfl›s›nda diz çöküyor ve yemin
ediyordu. Ortodoks
misyonerler her türlü yolla Müslüman halk› dininden dönMAKALE
dürmeye çal›fl›yor, bas›n yoluyla ‹slam dinini elefltiren yaz›lar yay›nl›yorlard›.
Müslümanlar›n bunlara cevap verme hakk› yoktu. 5. Rusya Tatarlar›n›n Türkistan’da mülk edinmesi yasakt›. Tatar muallimlerinin Türkistan okullar›nda görev
yapmas› engelleniyordu; hükûmet onlar›n Türkistanl›lar› ayd›nlatmas›na imkân
vermiyordu. 6. Kazaklar›n ve Baflkurtlar›n en güzel topraklar› ya¤malanm›fl, ellerinden al›nm›fl, bu topraklara Rus göçmenler yerlefltirilmiflti. Bu haks›zl›klar
karfl›s›nda Kazak ve Baflkurtlar›n flikâyetleri kulak arkas› ediliyordu. Çaresiz kal›p isyan eden Kazaklar› bast›rmak bahanesiyle gönderilen Rus Kazaklar› (Kossaklar) halk› k›r›p geçiriyorlard›. Yedisu’daki Türk Kazaklar›n›n önemli bir k›sm› Çin taraf›na kaçmak zorunda kalm›fllard›. 6. Hükûmet taraf›ndan atanan
Orenburg ve K›r›m müftüleri Müslümanlar›n duygu ve düflüncelerini Rus makamlar›na rapor etmek zorundayd›lar.
Kongrede tart›fl›lan en önemli konu, Rusya’n›n yönetim sisteminin nas›l olaca¤› hakk›ndayd›. Müslümanlar aç›s›ndan en elveriflli sistemin hangisi olaca¤› sorusu
günler süren tart›flmalara sebep oldu. Yerel menfaatler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Kazan Tatarlar›n›n ç›karlar› Türkistan, Kazak ve Azerbaycan Türklerininkine ters düflüyordu. Kazan Tatarlar› ve Kuzey Kafkasyal›lar kültürel özerklikten yana idiler.
Üniter ve demokratik bir Rusya içinde Müslümanlar›n Kazan Tatarlar›n›n rehberli¤inde din ve dillerini koruyarak yaflamalar› gerekti¤ini ileri sürdüler. Bulunduklar›
konum aç›s›ndan Kazan Tatarlar› için kültürel özerklik daha elveriflli görünüyordu.
Fakat Rusya’n›n s›n›r bölgelerinde bulunan ve halk›n›n büyük ço¤unlu¤u Müslüman olan Türkistanl›lar, Azerbaycanl›lar, Kazak ve Baflkurtlar için toprakl› özerklik
(federasyon) daha uygundu.
Bu tart›flmalar delegeleri ünitaristler ve federalistler (federasyon taraftarlar›) olmak üzere ikiye böldü. Birinci grup, Rusya’n›n bölünmezli¤i ilkesini savunuyordu.
Onlar yeni Rusya konusunda iyimserdiler. Bu grubun bafl›n› çeken Kafkasyal› Ahmed Salihov (Tsalikatti), Müslümanlar›n güçlerini birlefltirmek suretiyle üniter,
merkeziyetçi ve demokratik bir Rusya içinde önemli bir güç olaca¤› düflüncesindeydi. Federasyon sisteminin Müslümanlar› küçük parçalara bölece¤ini, iktisadi ve
medeni geliflmesini engelleyece¤ini iddia ediyordu. Bunun sonucunda Müslüman
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birli¤inin da¤›laca¤›, bunun yerine Kazanl›l›k, Türkmenlik, Kazakl›k, K›r›ml›l›k,
Baflkurtluk, Taciklik ve Azerbaycanl›l›k duygular›n›n oluflaca¤›n› öne sürüyordu.
Bu bölünme onlar› birbirine düflman hale getirebilirdi. Ahmed Salihov, milliyetin
›rka veya dile de¤il, inanç ve duygu temeline dayanmas› gerekti¤ini savunuyordu.
Ona göre, Müslüman halklar› di¤erlerinden ay›ran en önemli özellik inançt›. Dolay›s›yla, Rusya Müslümanlar› aralar›ndaki etnik ve lisanî farklara bak›lmaks›z›n bir
millet oluflturmaktayd›lar (Protokollar 1917: 102).
Azerbaycanl› M. Emin
Resulzade bu görüfle karfl› ç›kt›. Resulzade, ‹slam›n Müslüman kavimler
aras›nda bir ba¤ oluflturdu¤unu, fakat bu ba¤›n
millet teflkil etmedi¤ini,
bir H›ristiyan milleti olmad›¤› gibi, bir Müslüman milletinden de söz
edilemeyece¤ini savundu. Resulzade, federasyon (adem-i merkeziyet)
taraftar›yd› ve Rusya konusunda o kadar iyimser
de¤ildi; eski despot yönetim gitmifl olsa da, yeni
Rusya’ya pek güvenmiyor, Müslüman topluluklar›n
önlerine gelen bu özerklik f›rsat›n› mutlaka kullanmas› gerekti¤ini düflünüyordu.
Resulzade, Rusya’da bulunan 30 milyon Müslüman›n 29 milyonunun Türk milletine mensup oldu¤una dikkat çekiyor, fakat bunlar›n ayr› ayr› fliveler ve çeflitli
özellikler tafl›d›¤›n› da vurguluyordu: Kazan Tatarlar›n›n kendilerine ait bir edebiyat› ve bas›n› vard›. Türkistan Ça¤ataycas› ayr› bir zenginli¤e sahipti. Kazak ve
K›rg›zlar›n da ayr› bir bas›n› ve yaz› dili oluflmaktayd›. Azerbaycan Türkleri kendilerine has bir edebiyata sahiptiler (Protokollar 1917: 118).
Federasyondan yana olan Zeki Velidî, millet kavram› hakk›nda kafa kar›fl›kl›¤›
oldu¤unu belirttikten sonra “Müslüman milleti” diye bir fley olamayaca¤›n› söyledi.
Rusya Müslümanlar›n›n kimler olduklar› konusunda flunlar› ortaya koydu. 23 milyondan oluflan Müslümanlar etnik bak›mdan Türk olanlar ve olmayanlar fleklinde
ayr›lmaktayd›lar. Rusya’da yaflayan Türk topluluklar› aras›nda tarih, dil, edebiyat,
örf ve adetler bak›mlar›ndan, Ruslar, Ukraynal›lar ve Beyaz Ruslara benzeyen farklar mevcuttu. Türkler, do¤u, orta ve güney olmak üzere üç k›sma ayr›lmaktayd›.
Mo¤olistan, Do¤u Sibirya ve Çin’de yaflayan Do¤u Türklerinin çok az› Müslümand›.
Orta Türkler, Cuci ve Ça¤atay uluslar›n›n uzant›lar› olan Özbekler, Kazaklar, K›rg›zlar, Tümen ve K›r›m Tatarlar›, Baflkurtlar, Kuzey Kafkasya’daki Nogaylar, Karaçaylar ve Balkarlard›. Bunlar›n hepsi Müslüman idiler; ama biraz fiamanl›kla kar›fl›k bir
‹slam anlay›fl›na sahiptiler. Kuzey k›s›mlar› Fin, Orta Asya’daki k›s›mlar› ‹ran etkisinde kalm›flsa da, özellikle Kazak, K›rg›z ve Nogaylar Türklük özelliklerini daha fazla
korumufllard›r. Bunlar›n eskiden beri yaz›l› edebiyat› ve tarihi eserleri mevcuttu.
Güney Türkleri ise Azerbaycan Tatarlar› ve Türkmenlerdi. Bunlar›n din, dil, tarih,
örf ve adet bak›m›ndan Osmanl› Türkleriyle ortakl›klar› vard›. Türk olmayan Müs-
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lüman unsurlar oldukça azd›. Bunlar›n ço¤u Kafkas kavimleri ve Orta Asya’daki Taciklerdi (Protokollar 1917: 154-5). Togan, Rusya Müslümanlar›n›n yönetim, e¤itim
ve federasyon meseleleri söz konusu oldu¤unda etnik özelliklere dikkat edilmesi
gerekti¤ini, aksi halde yap›lan fleylerin gerçekçi olmayaca¤›n› ifade etti.
Kazanl›lar›n ço¤u kültürel özerkli¤i savunurken, say›lar› az da olsa federasyon
sistemini savunanlar da vard›. Bunlardan Fuad Tuktar, “bugünkü f›rsattan yararlanarak federasyon istemezsek tarih bize ne der?” diyordu. Ona göre, Kazanl›lar sadece kendi durumlar›n› düflünerek hareket etmemeli, uzak ve kenar bölgelerde
yaflayan ve federasyon f›rsat›na sahip olan Türkistanl›, Kazak ve Kafkasyal› kardefllerine engel olmamal›yd›lar. Fatih Kerimî de ayn› fikirdeydi. O bu meseleye Türkistan’da 10 milyon, Kazakistan’da 8 milyon, Kafkasya’da 5-6 milyon, ‹ç Rusya’da
7 milyon Türk-Tatar›n hür ve ba¤›ms›z yaflayaca¤› gözüyle bak›yordu. Ba¤›ms›zl›k
olmadan milli musiki, tiyatro, edebiyat geliflemezdi. Aksi halde bayram kutlamak
veya mezar yeri istemek için bile baflkalar›n›n iznine muhtaç olacaklard›. Müslümanl›k, Müslümanlar› birlefltirecek güce sahip de¤ildi. Birlik için dil ve soy birli¤i
gerekliydi. Kerimî, Araplar›n Türklerden ayr›l›p gitmeleri örne¤ine iflaret ederek
din kardeflli¤inin birlik için yeterli olmad›¤›n› dile getirdi.
Dört gün süren uzun tart›flmalardan sonra kongrede her iki önerge oya sunuldu. Resulzade’nin önergesini (federasyonu) savunanlar 271’e karfl› 446 oyla galip
geldiler. Karar flu flekilde son hâlini ald›: “Müslüman milletlerin ç›karlar›n› sa¤layacak en uygun yönetim sistemi, milli birlik ve toprak esaslar›na dayanan özerkliktir; belli ülkeleri olmayan [bulunduklar› yerde az›nl›k durumunda olan] milletler
için en uygun sistem milli-kültürel özerklik sa¤layan halk cumhuriyetidir.” (Protokollar 1917: 250).
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1917’de gerçeklefltirilen
SIRA S‹ZDE Bütün Rusya Müslümanlar› Kongresinde özerklik tart›flmalar› nas›l bir sonuç do¤urdu?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Kongrede
Müslüman din ifllerinin yeniden düzenlenmesi meselesi de görüflüldü. Müslümanlar›n dinî ifllerinde tam özerklik verilmesi istendi. Müslüman din
O R U
adamlar›n›n SOrtodoks
din adamlar›yla eflit muamele görmesi, Müftülü¤ün görev
alan›n›n geniflletilmesi, vak›f mallar›n›n Müftülük yönetimine devredilmesi kararlaflt›r›ld›. Müftülü¤ün
yap›s› yeniden belirlendi. Müftü, Çarl›k zaman›ndaki gibi hüD‹KKAT
kûmetin atamas›yla de¤il, seçimle iflbafl›na gelecekti. Bu karar hemen uygulamaya
konuldu. Yap›lan oylamada Çarl›k yanl›s› müftü Safa Bayezidov’un yerine Ceditçi
SIRA S‹ZDE
ulemadan Âlimcan
Barudî müftü olarak iflbafl›na geldi. Müftünün alt›nda yer alan
6 kad›l›ktan birine Tatarlardan Muhlise Bubî getirildi. Böylece ‹slam dünyas›nda ilk
defa bir han›m
kad› seçilmifl oldu. Kazaklardan da ilk kez bir kad› seçildi.
AMAÇLARIMIZ
1917 Ekiminde Lenin’in liderlik etti¤i Bolflevikler hükûmeti ele geçirdi. Ekim
Devrimi ile birlikte özgürlükçü ve bar›flç› ortam, yerini önce karmafl›kl›¤a, sonra k›s›tlamalara Kb›rakt›.
‹ T A P1918’de Sovyetler Tatar milli ve özgür bas›n›na set çekti. Bundan sonraki gazete ve dergiler hükümet yanl›s› olup rejimin propaganda araçlar›na dönüfltüler.

N N
Sonuç

TELEV‹ZYON

1905 ‹nk›lâb›n› takip eden iki y›l› aflk›n dönemde Rusya Türkleri aras›nda ki kabilevî farklar azalarak milli birlik fikri oluflmaya bafllad›. “Rusya Müslümanlar›” ad› al‹ N T E R N Eolmakla
T
t›nda yürütülmüfl
birlikte, bu çabalar Türk topluluklar›n›n milli hareketi
flekline dönüfltü. Rusyal› Türk ayd›nlar, mezhep bak›m›ndan kendilerini Sünni ve
MAKALE
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fiii olarak ikiye ay›ran farkl›l›¤›n ortadan kalkmas› için ciddi bir çaba gösterdiler.
Buna karfl›l›k, Çarl›k yönetimi, Türk ve Müslüman halklar›n›n birleflmesini önlemek için etnik farkl›l›klar› öne ç›karma siyaseti izledi.
Rusya Müslümanlar›n›n kongre ard›na kongre yapmalar›, ortak Türk dilini kabul ile birlik oluflturmaya do¤ru gitmeleri, gazete ve dergi yay›nc›l›¤›nda büyük bir
at›l›m yapmalar›, tutucu Ruslar› endifleye sevk etti. Yeni seçim kanunu ile Müslümanlar›n seçilmesine k›s›tlamalar getirildi. Türkistan ve Kazakistan tümüyle
seçimlerin d›fl›nda b›rak›ld›; bas›n ve yay›n üzerindeki sansür artt›r›ld›. III. Duma
döneminde (1907-1912), Rusya Müslümanlar›n›n mektep ve medreseleri takibata
u¤rad›; sak›ncal› görülen muallimler sürgüne gönderildi. Bütün bu k›s›tlamalara
ra¤men, Rusya Müslümanlar› aras›nda birlik ve dayan›flma duygusu devam etti.
Rusya Meclisi’ne seçilme hakk›n› kaybeden Türkistan ve Kazakistan Türklerinin
haklar›n› ‹dil Boyu Türkleri savundular. Kongrelerde bir araya geldiler, ayn› sorunlar etraf›nda çözüm arad›lar; birbirlerini ayn› milletten görüp birlikte hareket ettiler. Bununla beraber, Rusya Müslümanlar›n› birlefltirme çabalar›n›n bölgeci e¤ilimler taraf›ndan zay›flat›lm›fl oldu¤u da bir gerçektir.
Rusya Müslümanlar› 1904-1917 y›llar› aras›nda 5 büyük kongre düzenlemeyi
baflard›lar. Bu toplant›larda medreselerin ›slah›, dinî idarelerin yeniden yap›land›r›lmas›, Müslüman kad›nlar›n toplumsal hayata kat›lmas› gibi kültürel ve toplumsal
sorunlar tart›fl›ld› ve kararlar al›nd›. “‹ttifak” ad›nda güçlü bir parti kuruldu ve böylelikle Rusya’da yaflayan Türk halklar›n›n birli¤i ilkesi kabul edildi. Ayr›ca, Rusya
Meclisine olabildi¤ince çok say›da milletvekili gönderip Müslümanlar›n art›k Rusya’n›n siyasi hayat›na aktif bir flekilde kat›lmalar› sa¤lanmaya çal›fl›ld›. Bütün bu faaliyetler sürecinde Tatarlar, imparatorlu¤un di¤er Türk kökenli topluluklar›na fikrî
ve siyasi liderlik bak›m›ndan öncülük ettiler. Bu 13 y›l içinde gerçeklefltirilen faaliyetler o derece yo¤un ve h›zl› oldu ki, sürecin sonunda Rusya Müslümanlar› Rus
çar›na sad›k bir tebaa olmak durumundan özerklik iddia eden bir toplum konumuna geldiler.
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Rusya Müslümanlar›n›n ilk siyasi faaliyetlerini
de¤erlendirmek
Rusya Tatarlar› Çarl›k yönetiminde haklar›n› arama mücadelesi verdiler; bu sayede birçok asimilasyon giriflimini etkisiz k›ld›lar. ‹nk›lâp hareketlerinin bafllad›¤› 1904 y›l›n›n sonundan itibaren
Tatar ve Azerbaycanl› ayd›nlar›n giriflimleri, siyasi faaliyetler için zemin oluflturdu. Bu ayd›nlar,
Müslümanlar›n taleplerini Rus hükümetine sundular. 10-15 Nisan 1905’te toplanan Ufa Ulema
Kongresine, uleman›n yan› s›ra baz› hukukçular,
fabrika sahipleri ve zenginler kat›ld›. Orenburg
Müftülü¤ü için daha genifl yetkiler verilmesi, Kazakistan ve güney Türkistan’da Tatar mollalara
ve muallimlere konulan yasaklar›n kald›r›lmas›,
Müslümanlar›n gazete ç›karmalar›na müsaade
edilmesi gibi taleplerini hükümete ilettiler.
1905-1906 y›llar›nda Rusya Müslümanlar›n›n
toplumsal ve siyasi hareketlerini aç›klamak
1905 A¤ustosunda, Rusya Müslümanlar›n›n ilk
genel kongresinde birlikte hareket edilmesi, e¤itim yolunda çal›fl›lmas› ve Ruslar›n ilerici zümresiyle iflbirli¤i yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. II. Kongre
(12-23 Ocak 1906) resmi izin al›namad›¤›ndan
ötede beride yap›ld›. Seçimlerde Meflrutiyetçi Demokrat (Kadet) Partisi ile ittifak yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. Resmi izinle yap›lan III. Kongreye (1621 A¤ustos 1906) 700-800 Müslüman delege kat›ld›; bunlar aras›nda Kazaklar ve Türkistan delegeleri de bulunmaktayd›. Kongrede ”‹ttifak”›n siyasi bir parti haline gelmesi, dinî idarelerin ›slah
edilmesi, yeni tan›nan din eflitli¤inin kâ¤›t üstünde kalmamas› için mücadele edilmesi kabul edildi. S›byan mekteplerinin son s›n›f› ile rüfltiyelerde e¤itimin ortak Türk dilinde yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. 1906 Nisan›nda yap›lan Parlamento seçimlerinde Rusya Müslümanlar› 524 mebuslu Dumaya 25 milletvekili gönderdiler. II. Duma seçimlerinde bu say› 37’ye ç›kt›. Rus hükümetinin
seçim kanununu de¤ifltirmesiyle III. Duma’ya sadece 10 Müslüman vekil girebildi. Türkistan ve
Kazakistan ahalisi seçimlerden yoksun b›rak›ld›.
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XX. yüzy›l bafl›nda Türk topluluklar›n›n milli
dönüflümlerini tan›mlamak
XX. yüzy›l›n bafl›nda Rusya Müslümanlar›n›n kültürel ve siyasi faaliyetlerinde dinî söylem kuflat›c› bir
rol oynad›. H›zl› geliflmelerin yafland›¤› bu dönemde Müslüman kimli¤iyle kar›fl›k ve paralel Tatar ve
Türk kimlikleri ön plana ç›kt›. Türk birli¤i hareketinin yan›nda yerel milliyetçilik (Tatarc›l›k) e¤ilimi
de geliflti. Dil üzerinden devam eden bu ayr›flma,
giderek Türkçülük-Tatarc›l›k tart›flmalar›na dönüfltü. 1914’te Tatarl›k-Türklük çat›flmas› yat›flt›; Tatarl›k Türklü¤ün bir kolu olarak anlafl›lmaya baflland›.
Tatar bas›n›n›n do¤uflu, geliflmesi ve etkilerini
de¤erlendirmek
1883’te ç›kar›lan Tercüman gazetesi uzun y›llar
tek Tatar gazetesi olarak kald›. 1905’te bas›n hürriyeti verilmesi üzerine bas›nda h›zl› bir patlama
durumu yafland›. 1907 ortas›ndan itibaren bas›na uygulanan k›s›tlamalar gazetelerin say›s›n› ve
içeri¤ini biraz daraltt› ise de, bir kere bafllam›fl
olan bu hareket durmad›. 1917 fiubat Devrimi
ile bas›nda yeniden bir canlanma oldu. Tatar bas›n›, Rusya Müslümanlar›n›n birli¤i ve dayan›flmas›nda, milli bilincin uyanmas›nda, kültür ve
e¤itimin yayg›nlaflmas›nda önemli bir ifllev gördü. Kapsay›c›l›¤›, kalitesi ve sürekli kalabilmesi
bak›m›ndan Tatar bas›n› Rusya’daki di¤er Türk
topluluklar› için örnek oluflturdu.
1917 fiubat Devrimi sonras›ndaki geliflmelerin
Rusya Müslümanlar›n›n kültürel ve sosyal hayat› üzerindeki etkilerini aç›klamak
1917 fiubat Devrimiyle birlikte ortaya ç›kan özgürlük ortam› Rusya Müslümanlar›n› ümitlendirdi. 1-11 May›s’taki Moskova Kongresi’nde Rusya’da yönetim fleklinin nas›l olaca¤› konusu delegeleri iki k›sma ay›rd›: Rusya’n›n iç bölgelerinde yaflayan Kazan Tatarlar› ve Kuzey Kafkasyal›lar kültürel özerkli¤i savundular. Rusya’n›n s›n›r
bölgelerinde bulunan Türkistanl›lar, Azerbaycanl›lar, Kazaklar ve Baflkurtlar›n ço¤u toprakl›
özerklikten (federasyondan) yana tav›r koydular.
Yap›lan oylamada toprakl› özerklik isteyenler üstün geldi. Kongrede Orenburg Müftülü¤ü yeniden yap›land›r›ld›. Ceditçi ulemadan Âlimcan Barudî Müftü seçildi.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi Tatar sosyalistlerinin görüfllerini yans›tmamaktad›r?
a. Usûl-i Cedit derecesindeki terakkiyi yeterli bulmuyorlard›.
b. Çarl›k yönetimini ihtilal yoluyla devirmek taraftar›yd›lar.
c. Tatar ulemas›n›n görüfllerini elefltiriyorlard›.
d. ‹nsanl›¤›n bütün mazlum ve fakir ço¤unlu¤una
hizmet etmeyi savunuyorlard›.
e. Tatar milli ç›karlar›n› umursam›yorlard›.
2. Afla¤›dakilerden hangisi K›r›m’daki Genç Tatarlar
hareketinin özelliklerinden biri de¤ildir?
a. ‹smail Gasp›ral›’n›n ›l›ml› çizgisini izlediler.
b. Rus ink›lâpç›lar›n›n fikirlerinden etkilendiler.
c. Liderlerinin ço¤u Akmescit’teki Tatar Ö¤retmen
Okulu mezunlar›yd›.
d. Toprak meselesinde K›r›m Tatarlar›na yap›lan
haks›zl›klar› dile getirdiler.
e. Daha ziyade K›r›m Tatarlar›n›n meseleleriyle ilgilendiler.
3. Afla¤›dakilerden hangisi, 1905 y›l›nda, Rusya’da meflrutiyetin ilan edilmesinde etkili olmufltur?
a. Yabanc› devletlerin bask›lar›
b. Demokrasiye olan inanc›n artmas›
c. I. Dünya Savafl›’n›n yaklafl›yor olmas›
d. Hükûmet de¤iflikli¤inin yaflanmas›
e. Japonlarla yap›lan savafl›n kaybedilmesi
4. Afla¤›dakilerden hangisi, Rusya’da, 1905 y›l›nda meflrutiyet ilan edilmesinden sonra Rusya Türklerinin çeflitli konularda hükûmetten talep ettikleri haklardan biri
de¤ildir?
a. E¤itim ve ö¤retim ifllerinde serbestlik verilmesi
b. Dinî özgürlük tan›nmas›
c. Din adamlar›n›n askerlikten muaf tutulmas›
d. Müslüman kad›nlara seçme-seçilme özgürlü¤ü
verilmesi
e. Bas›na uygulanan sansür ve bask›n›n kald›r›lmas›
5. Afla¤›dakilerden hangisi, Rusyal› Türklerinin asimile
edilmeleri için gelifltirilen politikalar›n öncüsü olmufltur?
a. V.P Çerevanski
b. Nikolay ‹lminski
c. Wilhelm Radloff
d. Muhammedyar Sultanov
e. V. V. Barthold

6. Rus hükûmetinin, Orenburg Müftüsünün devlete sad›k biri olmas›n› istemesinin nedeni afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. Müslümanlara dinî özerklik verilmek istenmesi
b. Müslüman halktan bu yönde bir istek gelmifl
olmas›
c. Müslümanlar›n Müftülük arac›l›¤›yla denetim alt›nda tutulmak istenmesi
d. Ulema içinde yönetim tecrübesi bulunan kimselerin olmamas›
e. Rusya’da demokrasi hareketlerinin bafllamas›
7. 15 A¤ustos 1905’te, Nijni Novgorod’da düzenlenen
kongrenin, Rusya Türklerinin tarihi aç›s›ndan önemi
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Rusya Türklerinin düzenledikleri ilk kongre
olmas›
b. Rus hükûmetine aç›kça meydan okunmas›
c. Kurultay sonucunda özerklik ilan edilmifl olmas›
d. Kurultay kararlar›n›n resmî olarak onaylanm›fl
olmas›
e. Rusya’n›n demokratikleflmesine katk› sa¤lam›fl
olmas›
8. 1905 y›l›nda Rus hükûmetinin, Orenburg Müftülü¤ü
taraf›ndan Ufa’da bir kurultay düzenlemesini istemesinin as›l nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Demokratikleflme çabalar›na Rusyal› Müslümanlar›n da kat›lmas›n›n sa¤lamak
b. Orenburg Müftülü¤ünü bir dan›flma organ›
hâline getirmek
c. Rusya Türklerine tan›nacak haklar› tespit etmek
d. ‹nisiyatifin Türk ayd›nlar› eline geçmesini önlemek ve denetimi elde tutmak
e. Müslüman din adamlar›n›n demokratik beceriler
kazanmas›n› sa¤lamak
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Okuma Parças›
9. 1905-1907 y›llar› aras›nda, Rusya Türklerinin gerçeklefltirdikleri kongreler hakk›nda, afla¤›da verilenlerden
hangisi yanl›flt›r?
a. Rusya Türkleri aras›nda mezhep ayr›l›klar›n›n
sonland›r›lmas› ifllenmifltir.
b. E¤itim ve kültüre dair birçok konu tart›fl›lm›flt›r.
c. Dil birli¤inin sa¤lanmas› yönünde kararlar al›nm›flt›r.
d. Kongrelerde al›nan kararlar hükûmet taraf›ndan
pek dikkate al›nmam›flt›r.
e. Kongreler Bolflevik ‹htilâlinin gerçekleflmesinde
önemli rol oynam›flt›r.
10. Kazan Türklerinin, Rusyal› di¤er Türk topluluklar›na
nazaran, dinî kimliklerine daha s›k› sar›lmalar›n›n as›l
nedeni afla¤›dakilerden hangisi olabilir?
a. Di¤er Türk topluluklar›ndan daha önce Müslümanl›¤a geçmeleri
b. Yüzy›llarca bask› ve asimilasyon politikalar›na
maruz kalmalar›
c. Kazanl› din adamlar›n›n toplum içinde yüksek
bir yere sahip olmalar›
d. Rusya’dan gelen fikir ak›mlar›na aç›k bir konumda olmalar›
e. Maddî seviyelerinin di¤er Türk boylar›ndan ileri
seviyede olmas›

Rus Okullar›nda E¤itim Gören Müslümanlar
Yafll› babalar›m›z, ak gönül ile Müslüman olanlar, daima Rus mekteplerinde tahsil görmüfl kimselerden istiâze ederlerdi [‘eûzü billah’ diyerek Tanr›ya s›¤›n›rlard›].
Çocuklar›n› Rus mekteplerine vermemek için bütün
himmetlerini, var güçlerini harcarlard›. Mektebe vermek flöyle dursun, çocuklar›na Rus kelimelerini ö¤retmekten bile sak›n›rlard›. Biz bunu anlam›yor, hatta onlar› ilim ve kültür düflman› olmakla suçluyorduk. Fakat
flimdi onlar›n bu hassasiyetini anlad›k. Babalar›m›z›n
40-50 y›l önce endifle ettikleri bir hayali, Rus okullar›nda okumufl olan a¤alar›m›z, biraderlerimiz bugün apaç›k bir flekilde gözlerimizin önüne koydular. Umum
Rusya Müslümanlar›n›n ümitlerini berbat etmeye çal›flt›lar. ‹natlar›nda taassup, nefsaniyetlerinde ›srar ettiler.
Senelerden beri saklay›p durduklar› düflmanl›klar›n› bu
gibi dakikalarda ortaya koymaktan utanmad›lar.
[...] Rusya hükümetinin bizim Müslümanlar hakk›nda
nas›l fikirde oldu¤u, bizlere ne gözle bakt›¤› herkese
malumdur. Hükümet, bütün Müslümanlar› Ruslaflt›rmaya çal›flt›. Bizleri birbirimizden ay›rd›. Türlü tedbirlerle
bizleri periflan bir hale getirdi. Babalar› çocuktan, analar› k›z›ndan ay›rd›; zavall› Müslümanlar o kadar periflan bir duruma geldiler ki, kendi yerlerinde oturmaya
mecalleri kalmad›; bat›dan do¤uya, do¤udan bat›ya perakende oldular. Sonunda birbirlerini unuttular. Bunlar› bir araya getirmek hayal gibi olup kald›. Uzun süre
bu durum devam etti. Hükümet daima türlü hilelerle
Müslümanlar› kand›r›p Ruslaflt›rmak fikrine hizmete devam ederdi. Bununla da yetinmedi. Bizim evlatlar›m›z›
kendi okullar›nda e¤itmeye bafllad›. Bizim çocuklar›m›zdan bize düflman haz›rlamaya çal›flt›. Devletin bu siyaseti kendi hesab›na büyük semereler vücuda getirdi.
Art›k Müslümanlar bütünüyle viran bir hale geldiler. Biri di¤erine kardefl gözüyle bakmaktan korkar oldular.
Bu durum külliyet derecesinde umumi idi.
Gayet nadir olarak basiretli kifliler bu durumdan endifle
ederlermifl. Lakin bunlar›n hiçbiri ortaya ç›k›p bir fleyler
demeye cesaret etmediler. Fakat birbirlerine uzaktan
tebessüm gözüyle bak›p kalben bir manevi rab›ta duyarlard›. Bu muhabbeti, bu rab›tay› d›fla vurmaya mecal
kalmam›flt›.
Bundan 25-30 y›l önce ‹ttihat kelimesini, birlik fikirlerini söyleyen bir adam yoktu. En evvel bizlere ‹ttihat
kelimesini söyleyen Reflid [Abdürreflid ‹brahim] Efendi idi. Reflid Efendi’nin sözünü duyanlar yad›rgay›p
hayrette kal›rlard›. O, 10-15 sene önce bu mübarek
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
kelimeyi cehren [aç›kça] söylemeye devam etti; bunu
kelime-i tevhid gibi tekrar etti. Sonra zaman geldi,
Mir’at (gazetesi) sayfalar›nda ittihat kelimesini yaymaya bafllad›. ‹ttihat fikrini umumi meydana koydu.
Bu konularda hususi eserler yazd›. Bin Üç Yüz Senelik Nazra [adl› eserinin] bütünüyle bu iste¤e hizmet
etti¤ini kimse inkar edemez.
‹flte flu ittihat esas›na dayanan “Umum Rusya Müslümanlar›n›n ‹ttifak›” ad›yla bir cemiyet [kongre], gayretli
kimseler sayesinde, 1905 y›l›nda Makarya [Nijni-Novgorod] Pazar›nda, Oka Nehri üzerinde topland›. Sonra
1906 y›l› ortalar›nda bu cemiyet bir daha tekrar olunup
Petersburg’da yap›ld›; geçici bir program kabul edildi.
Fakat bu iki cemiyet hükümetin izni d›fl›nda oldu¤undan, birçok kifli toplant›ya kat›lmay› kalben isteseler de,
yüzlerce sene zulüm ve esaret alt›nda ezilmifl bir millet
olduklar›ndan, kavlen ve fiilen ifltirak etmekten çekinirlerdi. Bundan baflka, bu iki kongre aleyhinde hareket
edenler oldu. ‹ttifak ve ittihad› inkâr edip ‹slam› ve Müslümanlar› insafs›zca ahmakl›kla tahkir edenler ortaya
ç›kt›. Reflid Efendi bu duruma çare bulmak amac›yla,
resmi izin almaya çal›flt›. Dahiliye Nâz›r›na dilekçe vererek 11 A¤ustos 1906’da bu izni almay› baflard›. Maksat, bütün Müslümanlar›n tehlikesiz, s›k›nt›s›z ve serbest bir flekilde toplanmalar›n› sa¤lamakt›. Önceleri resmi izin al›nmas›na genel olarak Müslümanlar memnun
oldular. Sonra, nefsaniyet, eski düflmanl›k araya girdi.
Kaynak: Musa Bigiyef, “Bir Gün Olur Hakikat Meydana Gelir,” Ülfet, say› 36 (23 A¤ustos 1906), s. 2-3. [Metin
biraz sadelefltirilip k›salt›lm›flt›r].

1. e
2. a
3. e

4. d

5. b
6. c

7. a

8. d
9. e
10. b

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tatar Sosyalistleri (Tañc›lar)” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “K›r›m’da Genç Tatarlar Hareketi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rusya Müslümanlar›n›n ‹lk
Siyasi Faaliyetleri” bölümünü yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rusya Müslümanlar›n›n ‹lk
Siyasi Faaliyetleri” bölümünü yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkçülük-Tatarc›l›k Tart›flmalar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rusya Müslümanlar›n›n ‹lk
Siyasi Faaliyetleri” bölümünü yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rusya Müslümanlar›nda
Birlik (‹ttifak) Fikri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ufa Kurultay›” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rusya Müslümanlar›n›n Kongreleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Müslüman, Türk ve Tatar
Kimlikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Rusya Tatarlar›, ‹mparatorluk içinde uzun bir mücadele
deneyimine sahiptiler. Yüzy›llar süren bask› dönemi alt›nda kendi kimliklerini koruma refleksi (ân›nda cevap
verme yetene¤i) gelifltirdiler. Bu sayede hükümetin giriflti¤i birçok asimilasyon teflebbüsünü etkisiz b›rakt›lar.
XVIII. yüzy›l sonunda II. Katerina’n›n izin verdi¤i dinî
haklar› en iyi bir flekilde kulland›lar. Yeni bask›lar karfl›s›nda kazan›lm›fl haklar›n› savunmas›n› bildiler.
S›ra Sizde 2
Rusya Müslümanlar› III. Kongresinde “‹ttifak” bir parti
haline getirildi. S›byan mekteplerinde ve rüfltiyelerde
e¤itimin ortak Türk dilinde yap›lmas› kabul edildi. Müslüman okullar›nda tek bir program uygulanmas› kararlaflt›r›ld›.
S›ra Sizde 3
Tercüman sadece K›r›m’da de¤il, Kazan, Türkistan ve
Kafkasya’ya, hatta Osmanl› ülkesinde de okunuyordu.
Uzun y›llar Tatarlar›n tek yay›n organ› olarak kald›. Gazete, Rusya Türkleri için ortak bir yaz› dilini yaymaya
ve usûl-i cedit okullar›n› tan›tmaya çal›flt›. Ayr›ca, Rusya’da yaflayan de¤iflik Türk kavimlerinin birbirini tan›mas›nda ve aralar›nda birlik ve millet bilincinin oluflmas›nda önemli bir rol oynad›.

S›ra Sizde 4
Yerel dilde yazanlar Gasp›ral›’n›n Rusya Türkleri aras›nda ortak yaz› dili oluflturma çabalar›n› ütopik (hayalci) ve yapay buluyorlard›. Dilde birli¤i savunanlar ise
yerel dilde ›srar etmenin milli birli¤i parçalayan yanl›fl
bir yol oldu¤unu düflünüyorlard›.
S›ra Sizde 5
1917’de gerçeklefltirilen Bütün Rusya Müslümanlar›
Kongresinde, Rusya’n›n yönetim sisteminin nas›l olmas› gerekti¤i konusu delegeleri ikiye böldü. Kazanl› ve
Kuzey Kafkasyal› delegeler Müslümanlar aç›s›ndan en
elveriflli sistemin üniter ve demokratik bir Rusya içinde
verilecek dinî ve kültürel özerklik olaca¤›n› savundular.
Böylece, Rusya Müslümanlar›n›n da¤›lmayacaklar›n›,
Ruslardan sonra en büyük gücü oluflturacaklar›n› öne
sürdüler. Azerbaycanl›, Türkistanl› ve Kazak delegeler
ise toprakl› özerklikten (federasyon) yana bir tav›r sergilediler.

3. Ünite - Rusya Müslümanlar›n›n Siyasi ve Milli Hareketleri

85

Yararlan›lan Kaynaklar
Akçurao¤lu, Yusuf (1906). “Meflrutiyet-i Avamiye ve
Müsülmanlar”, Kazan Muhbiri, say› 34 (8 Fivral), s.
2-3.
______. (1909). “Rusya’da Sâkin Türklerin Hayât-› Medeniye, Fikriye ve Siyasiyelerine Dair”, S›rât-› Müstakîm, II/39 (21 May›s 1325), s. 201-204; II/40 (28
May›s 1325), s. 214-218.
______ (1915). “Rusya’da Sâkin Müslümanlar›n Mahalle
ve Müftülük Teflkilat›: Bu Teflkilat› Islahata Dair Arzu ve Teflebbüsler”, Türk Yurdu, IX/1 (10 Eylül
1331), s. 2752-2756; IX/2 (24 Eylül 1331), s. 27642769.
Bigiev, Musa Cârullah (1906a). Umum Rusya Müsülmanlar›n›n 3nçi Resmî Nedveleri, Kazan.
______ (1906b). “Bir Gün Olur Hakikat Meydana Gelir,”
Ülfet, say› 36 (23 A¤ustos), s. 2-3.
______ (1915-17). Islâhât Esaslar›, Petrograd.
Bigiev, Zahir (1991). Zur Gönahlar, haz. Reis Dautov,
Kazan.
Bütün Rusiya Müsülmanlar›n›n 1917nçi Y›lda 1-11
Mayda Meskev’de Bolgan Umumî ‹syezdinin Protokollar› [k›saca: Protokollar] (1917). Petersburg.
Devlet, Nadir (1999). Rusya Türklerinin Millî Mücadele
Tarihi, Ankara.

Gasp›ral›, ‹smail (1906). “Üçüncü fiûrâ-y› ‹slam”, Tercüman (18 Avgust), s. 1-2.
‹brahim, Abdürreflid (1907). Çopan Y›ld›z›, Petersburg.
‹smail Gasp›ral›: Seçilmifl Eserleri II (2004). Haz. Yavuz
Akp›nar, ‹stanbul.
K›r›ml›, Hakan (1996). K›r›m Tatarlar›nda Millî Kimlik
ve Millî Hareketler (1905-1916), Ankara.
Kurat, A. Nimet (1966). “Kazan Türklerinin Medenî Uyan›fl Devri”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi,
XXIV/3-4, s. 95-194.
R›zaeddin b. Fahreddin (1907). ‹slamlar Hakk›nda Hükûmet Tedbirleri, Orenburg.
______ (1917). “fieyh Cemaleddin”, fiûrâ, X/24 (Dikabr),
s. 513-517.
Talebelerden (1906). “Petersburg Mihmanlar›”, Ülfet, say› 6 (19 G›nvar), s. 8.
Tercümanî, Keflflaf (1925). “Dinî Teflkilat›m›zn›ñ ‹likgi
ve Hâz›rgi Ahvâli”, ‹slam Mecellesi (Ufa), say› 5-6
(15 G›nvar), s. 194-204.
Velidî, Cemaleddin (1914). Millet ve Milliyet, Orenburg.
Zenkovsky, Serge. A. (1960). Pan-Turkism and Islam
in Russia, Cambridge, Massachusetts.

4

XIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türklerde soydafll›k duygusu ve bilincinin ortaya ç›k›fl›n› aç›klayabilecek;
Rusya Türklerinin Osmanl› ülkesindeki rollerini tan›mlayabilecek;
Rusyal› Türk ayd›nlar›n Osmanl› e¤itimine katk›lar›n› belirleyebilecek;
Rusya Türkleri ile olan iliflkilerin zay›flamas› sürecini de¤erlendirebileceksiniz.
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XIX. Yüzy›l Türk
Dünyas›

Rusya ve Osmanl›
Türklerinin ‹liflkileri

• TÜRKLERDE SOYDAfiLIK
DUYGUSUNUN UYANMASI
• II. MEfiRUT‹YET VE RUSYA’DAN
GELEN TÜRK AYDINLARI
• RUSYA’LI AYDINLAR VE E⁄‹T‹M
REFORMU
• ‹L‹fiK‹LER‹N ZAYIFLAMASI VE
KES‹NT‹YE U⁄RAMASI

Rusya ve Osmanl›
Türklerinin ‹liflkileri
TÜRKLERDE SOYDAfiLIK DUYGUSUNUN UYANMASI
Rusya Türklerinin (veya Müslümanlar›n›n) Osmanl›larla olan alaka ve sempatileri
ne kadar geriye gitmektedir? Bu alakan›n niteli¤i ve boyutlar› nedir? Bu sorulara
cevap ararken üç türlü yaklafl›m ortaya ç›kmaktad›r. 1. Abartma: Türklük idealini
benimseyen ve Türk topluluklar›n›n birli¤ini temenni eden baz› yazarlar Türk
topluluklar› aras›ndaki yak›nl›k ve ortakl›klar› abartma, farkl›l›klar› ise göz ard› etme e¤ilimindedirler. 2. Yok sayma: Baz› Bat›l› ve Türk yazarlar bu alaka ve ortakl›klar› yok sayma veya küçültme temayülündedirler. 3. Tehdit olarak alg›lama:
Çarl›k yönetiminin son elli y›l›nda Ruslar›n tutucu çevreleri Türkiye
ve Türk halkSIRA S‹ZDE
lar› aras›ndaki en ufak bir yak›nl›k ve sempatiye bile flüphe ile bakmakta ve bunu
Rusya için bir tehdit olarak görmekteydiler. Elinizdeki ünitede bu alakalar›n niteliD Ü fi Ü N E L ‹ M
¤i ve boyutlar› aç›klanmaya çal›fl›lacak, Rusya ve Osmanl› Türklerinin
karfl›l›kl› etkileflimleri ele al›nacakt›r.
S O R UXIX. yüzy›l›n
Osmanl› ayd›nlar›n›n imparatorluk d›fl›ndaki Türkleri keflfetmeleri
ikinci yar›s›nda oldu. 1860’l› ve 1870’li y›llar›n sonunda, Türkistan’da Rus ve Çin iflgalleri s›ras›nda, Osmanl› ayd›nlar›n›n dikkatleri do¤udaki kardeflleri üzerine yöD‹KKAT
neldi. Bu ilgi ve yak›nl›k hissi daha ziyade din temelindeydi. Fakat giderek milli ve
›rki ba¤lar da ön plana ç›kt›. Ruslar›n Türkistan’da ilerlemeleri karfl›s›nda Osmanl›
S‹ZDE
bas›n›nda Türkistan hakk›nda ç›kan yaz›lar bu ilgiyi artt›rd›. SIRA
Avrupa’da
Türkoloji
araflt›rmalar›n›n ortaya ç›kmas› ise Türk ayd›nlar› aras›ndaki soy birli¤i bilincinin
geliflmesini sa¤lad›. Türk ayd›nlar› as›l vatanlar›n›n Orta AsyaAMAÇLARIMIZ
oldu¤undan ve oradaki soydafllar›n›n varl›¤›ndan haberdar oldular.

N N

Osmanl› ayd›nlar›n›n ‹mparatorluk d›fl›ndaki Türk halklar›yla ilgilenmesi
K ‹ T AveP Osmanl› kamuoyunda Türkistanl›lara karfl› kardefllik duygular›n›n uyanmas› hakk›nda David Kushner’in The Rise of Turkish Nationalism, 1876-1908 (Londra, 1977; Türkçesi: Türk Milliyetçili¤inin Do¤uflu, ‹stanbul, 1979) adl› eserine baflvurulabilir.T E L E V ‹ Z Y O N
1877-78 Osmanl›-Rus savafl› s›ras›nda Türkmenler aras›nda seyahat eden Mehmed Emin Efendi (1854-1925), Osmanl› padiflah›n›n ve Halifenin payitaht›ndan
‹NTERNET
gelmifl oldu¤u için büyük bir iltifatla karfl›lanm›flt›. Gitti¤i her yerde (Gümüfltepe,
Ürgenç ve Hive’de) Türkmenlerin duygusal bir ba¤ ile Halifeye ba¤l› olduklar›n›
görmüfltü. Türkmenler ona Rusya ile savafl›n nas›l gitti¤ini soruyor, Osmanl› aske-
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Mehmed Emin Efendi (18541925). Kafkasyal› bir
tüccar›n o¤ludur. Fransa’da
ö¤renim gördü. ‹stanbul’a
döndü¤ünde Mekteb-i
Sultani’ye girdi. ‹ki y›l
okuduktan sonra ayr›ld›.
Darülfünun’da Hukuk
bölümüne kaydoldu. Bu
s›rada Ahmed Vefik Pafla ve
Ahmed Midhat Efendi ile
tan›flt›; Nam›k Kemal ile
dostluk kurdu. ‹stanbul
hayat›na uyum
sa¤layamad›¤›ndan kendini
seyahate verdi. Türkmenler
aras›nda dolaflt›. Daha
sonra Taflkent, Hokand ve
Do¤u Türkistan’a yöneldi.
‹stanbul’a döndü¤ünde gezi
notlar›n› Ahmed Midhat
Efendi’nin gazetesinde
tefrika etti. Seyahatinin
Hive’ye kadar olan k›sm›n›
kitap hâlinde yay›nlad›.
Yazd›klar› II. Abdülhamid’in
dikkatini çekti¤inden,
1879’da saraya davet edildi.
Bundan sonraki hayat›n›n
ço¤unu sarayda yapt›¤›
görevlerle geçirdi.
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rinin muzafferiyeti için dua ediyorlard›. “Bizim as›l hükümdar›m›z, Peygamberimizin dahi vekili olan Âl-i Osman padiflah› oldu¤unu bilir isek de, çi-faide [ne fayda]
ki uzakl›¤›m›z mani oluyor” diyorlard›. Plevne kahraman› Osman Pafla’n›n Ruslar›
periflan etti¤i haberi onlar› sevince bo¤uyordu.
Rusya Müslümanlar›nda Osmanl› ülkesine olan ilgi giderek artmaktayd›. Özellikle XIX. yüzy›l›n son çeyre¤inde ‹stanbul, Tatarlar, Kafkasyal›lar ve Türkistanl›lar
için bir ilgi ve cazibe merkezi hâline geldi. ‹stanbul, Halifenin ve Türk sultan›n›n
oturdu¤u flehirdi. Rusya Müslümanlar›, din kardeflli¤i hisleriyle Hilafet merkezi
olan ‹stanbul’a ba¤l›l›k duyuyorlard›. Her y›l hac vecibesini yerine getirmek için
Rusya ve Türkistan’dan yola ç›kan hac›lar gidifl ve dönüfl s›ras›nda ‹stanbul’a u¤ruyor, camileri, medreseleri ve tekkeleri ziyaret ediyorlard›. Rusya Müslümanlar›
1877-78 Osmanl›-Rus Savafl›n› ilgiyle takip ediyor, do¤al olarak din kardeflleri olan
Osmanl›lar›n galip gelmesini destekliyorlard›. Balkan Savafl› s›ras›nda Osmanl›
Devleti’nin u¤rad›¤› felaket ve bozgun haberlerini derin bir üzüntüyle takip ediyorlard›.
Rusya Müslümanlar› aras›nda milliyet fikrinin geliflmesi de ayd›nlar› Osmanl› ülkesine yöneltti. Pan-Slavist fikirlere tepki duyarak milli duygular› uyanan ‹smail Gasp›ral›, 1867 y›l›nda Girit isyan› s›ras›nda bir arkadafl›yla beraber Osmanl› Türklerine yard›m etmek niyetiyle yola ç›kt›ysa da, Odessa’da durduruldu.
1871’de ‹stanbul’a gitmeyi ve orada Türk subay› veya memuru olmay› kurdu.
Fakat iyi bir memur olabilmek için Frans›zca ö¤renmek gerekti¤ini düflünüyordu. Bu yüzden, önce Paris’e gitmeyi, orada bir müddet kal›p Frans›zcay› adamak›ll› ö¤rendikten sonra ‹stanbul’a gelmeyi tasarlad›. 1872 senesi sonbahar›nda
Paris’e gitti ve orada iki sene kald›. 1874’te ‹stanbul’a geldi. Burada memuriyete girme giriflimleri sonuçsuz kald›. ‹smail Bey ‹stanbul’da kald›¤› bir y›l içinde
Osmanl› matbuat›n› inceledi; ‹stanbul’u, Osmanl› Devletini ve bunlar› idare
edenleri gözlemledi. Gasp›ral›’n›n yazarl›¤› da ‹stanbul’da bafllad›. ‹stanbul’dan
yazd›¤› yaz›lar Moskova ve Petersburg’un Rus gazetelerinde yay›nland› (Akçura
1928: 356).
‹smail Gasp›ral›’n›n ‹stanbul’daki fikir ortam›ndan epeyce etkilendi¤i anlafl›lmaktad›r. Süleyman Pafla ve fiemseddin Sami gibi Osmanl› ayd›nlar›n›n fikirleri
onda Türklük duygusu ve bilincini gelifltirdi. Ahmet Vefik Pafla ve fi›pka kahraman› Süleyman Hüsnü Pafla gibi ayd›nlar›n öncülük etti¤i milli fikir ak›m› ile tan›flmas› sonucunda, Türklerin kültür ve dil birli¤i meselesine daha fazla önem
verdi.
Hac vesilesiyle Osmanl› payitaht›na u¤rayanlar içinde en tan›nm›fl› Kazan’›n tan›nm›fl ulemas›ndan fiihabüddin Mercanî idi. 1880 y›l›ndaki hac yolculu¤u s›ras›nda Mercanî ‹stanbul’a u¤rad›; burada Cevdet ve Münif Paflalar› ziyaret etti. Mercanî’nin Osmanl›lara olan ilgisinde Türklükten çok dinî duygular ön plandayd›. Üst
düzey Osmanl› memur ve bürokratlar›n› ziyaret etmifl olmakla birlikte, seyahat
notlar›nda en fazla yer ay›rd›¤› kimse, ‹stanbul’da tan›flt›¤› Mekke fierifi oldu. fierif,
ona kitaplar›n›n niçin Türk dilinde de¤il de Arapça olarak yazd›¤›n› sordu¤unda,
Arapçan›n ‹slam uluslar› için ortak bir ilim dili oldu¤unu söyledi. Onun dönemindeki Tatar ulemas› henüz Türkçe yazmaya tenezzül etmiyordu. Mercanî bu ziyaretten befl y›l sonra yay›nlad›¤› meflhur tarih eserini Türkçe olarak kaleme ald›; fakat
bu eseri de Arapça kelime ve ibarelerle doludur.
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Resim 4.1
‹stanbul’da tahsil
gören Tatar
talebeler (1896).
Oturanlar: Soldan
ikinci Haris Feyzi,
Ubeydullah Bubî,
Fatih Kerimî.
Kaynak: R.
Merdanov, R.
Minnullin, S.
Rahimov, Fat›yh
Kerimi (Kazan,
2000).

Tatar Talebeler
1892 y›l›nda, Kazan vilayetinin Çistay flehrindeki bir medresede olan bir hadise,
Rusya Müslümanlar›n›n Osmanl›lara olan ilgilerini aç›k bir flekilde göstermektedir.
Rus yetkililer bu medreseyi teftifl ederken bütün muallimler ve talebeler sorguya
çektiler. Talebelere “hükümdar›n›z kim?” diye sorduklar›nda: “Sultan Abdülhamid”
cevab›n› ald›lar (‹shakî 1979: 298). ‹stanbul’dan bu kadar uzak olan bir yerde talebeler aras›ndaki bu ba¤l›l›k duygusu bir tesadüf de¤ildi. Bu durum, o y›llarda Osmanl› ve Rusya Türkleri aras›nda fikrî ve kültürel ba¤lar›n güçlenmekte oldu¤unun
bir göstergesiydi.
XIX. yüzy›l›n sonundan itibaren, ilim tahsil etmek isteyen Tatar ve Baflkurt
gençleri Buhara medreseleri yerine Hicaz, M›s›r ve ‹stanbul’a yöneldiler. Geleneksel Müslüman mekteplerinden ümit kesen baz› kimseler ise çocuklar›n› Rus okullar›na vermeye bafllad›lar. Özellikle Müslüman zenginler aras›nda çocuklar›n› Rus
okullar›na vermek moda oldu. Tatar gençlerinden baz›lar› ise, kendi dindafl ve
soydafllar› olan Osmanl› Türklerinin mekteplerine gelmeye bafllad›lar. ‹stanbul’daki okullar›n daha mükemmel olaca¤› ümidindeydiler. Gerçi, geldikten sonra iflin
hiç de umduklar› gibi olmad›¤›n› anl›yorlard›, fakat yine de din ve soy kardeflli¤i
onlar› buraya ba¤l›yordu.
Osmanl› ülkesine gelen Rusyal› ö¤renciler, II. Abdülhamid yönetiminde umduklar›n› bulam›yorlard›, zira okullar onlar için kapal›yd›. Baz›lar› cami köflelerinde, ötede beride dolaflarak sonunda memleketlerine dönmek zorunda kal›yordu.
II. Meflrutiyetin ilan›ndan sonra bile Rusyal› ö¤renciler için engeller tam anlam›yla
kalkmad›. Mesela, Dârülmuallimîn’e (Ö¤retmen Okuluna) kabul edilmek için Osmanl› tebaas› olmak flart› aran›yordu (Sami 1910: 231).
Rusyal› ö¤rencilerle ve ayd›nlarla yak›ndan ilgilenen Ahmed Midhat Efendi
1908’de flunlar› söylüyordu: “‹flte otuz seneden beri oralarda peyda olma¤a bafllayan bu terakki hep ora ahalisinin bize do¤ru gelifli ile hâs›l oldu. Onlar bize do¤ru geliyor, biz de onlar› nûr-› maariften hisseyâb eyliyor idik. Bundan sonra biz de
onlara do¤ru gidelim ve elimizde maariften her ne var ise onlara verelim” (A. Midhat 1909: 349). A. Midhat Efendi’nin Rusya Müslümanlar›yla (kendi ifadesiyle: “Rus
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Ahmed Midhat Efendi
(1844-1912): Osmanl›
Türkleri içinde Rusya
Müslümanlar›n› etkileyen en
önemli simad›r. Onun
eserleri sadece Rusyal›
âlimler ve talebeler aras›nda
de¤il, köylerdeki kad›n ve
k›zlar aras›nda da yay›ld›.
Kuzey Türklerinin tan›nm›fl
yazar› R›zaeddin b.
Fahreddin onun Terbiyeli
Çocuk adl› eserinden
esinlenerek Terbiyeli Bala
(Kazan, 1908) adl› bir
kitapç›k yazd›. Tatarlardan
G›lman Ahund ve
Muhammed fiakir Ramiev
onun eserlerini tavsiye
etmekteydi. ‹stanbul’daki
Tatar ö¤renciler Ahmed
Midhat Efendi ile daima
temas halindeydi. Sade ve
kolay anlafl›l›r bir Türkçeyle
yazmas›, okuyucuyu
s›kmayan, ö¤retici nitelikteki
eserleri onu Rusya
Türklerinin gözünde ilginç
bir sima hâline getirdi.

Müslümanlar›yla”) münasebeti epeyce eskiydi. Her sene Rusya’dan gelen hac›lar
içerisinde gerek ulemadan, gerek zenginlerden birçok zât ‹stanbul’a geldiklerinde
onu ziyaret ediyor, e¤itim reformu konusunda onunla fikir al›flveriflinde bulunuyorlard›.
K›r›m’da ortaya ç›kan edebî canl›l›¤›n yeni Osmanl› edebiyat›ndan etkilendi¤ini düflünen A. Midhat Efendi, Osmanl› yay›nlar›n›n oralarda yayg›nlaflmas› sunucunda Osmanl› ve Tatar fliveleri aras›ndaki fark›n azald›¤›n› ve onlar›n da Osmanl› Türkçesine yak›n bir dille yazmaya bafllad›klar›n› söylüyordu. ‹smail Gasp›ral›’n›n Osmanl› Türkçesini yayd›¤›n› belirterek ondan övgüyle bahsediyordu. Tatar
tüccar›ndan Hüseyin Bay’›n Osmanl› dilinin ve e¤itiminin yay›lmas›n› destekledi¤inden söz ediyordu. Dedi¤ine göre, Hüseyin Bay yetenekli gördü¤ü birini ilim
tahsil etmesi için ‹stanbul’a göndermifl, bu zât ‹stanbul’da “usûl-i cedide”yi ve baz› ilimleri ö¤rendikten sonra ülkesine döndü¤ünde yeni aç›lan bir mektebe müdür
olarak atanm›flt›.
Ahmed Midhat Efendi Osmanl›lar›n as›l vatan›n›n Orta Asya oldu¤unu, fakat
Osmanl›lar›n henüz Orta Asya’y› tan›mad›klar›n› söylüyordu. Türkistanl›lar›n maddi medeniyetteki çöküfl sebebiyle Osmanl› Türkleriyle olan ba¤lar›n› koruyamad›klar›n›, Osmanl›lar›n ise di¤er u¤rafllar› sebebiyle as›l vatanlar›yla olan alaka ve
iliflkilerini sürdürmeye önem vermediklerini düflünüyordu. S›la-i rahm (ana-baba
ve akrabas›n› ziyaret) fertler için bile bir görev idi; öyleyse koca bir millet (Osmanl›lar) için de elbette anavatan ile olan ba¤lar› korumak gerekliydi. Bu yüzden, “babalar›m›z ve kardefllerimiz” dedi¤i Türkmenleri ve Orta Asya’y› tan›mak ve ziyaret
etmekte büyük faydalar oldu¤unu yaz›yordu. Ona göre, Türkmen as›ll› olan Osmanl›lar Orta Asya’dan ç›kt›klar› günden beri çok de¤iflmifller, vatanlar›nda kalan
Türkmenler ise eski durumlar›n› muhafaza etmifllerdi. Bu yüzden iki taraf aras›nda
farkl›l›klar ortaya ç›km›flt›. Bu fark o kadar büyüktü ki, bir Osmanl› Türkmenistan’a
gidecek veya bir Türkmen ‹stanbul’a gelecek olsa, âdet, ahlak, dil ve hayat tarz›
bak›mlar›ndan birbirini anlayamayacak kadar yabanc›laflt›klar›n› göreceklerdi.

Rusya’ya Giden Osmanl› Muallimleri

Mollalar: Rusya
Müslümanlar›nda “din
adamlar›” veya “ulema”
s›n›f› anlam›nda kullan›lan
genel bir tan›mlamayd›.
Müslüman din âlimleri
(di¤er ad›yla “ruhanîler”) üç
derecede
s›n›fland›r›lmaktayd›. En üst
derecede müftü, kad›, nâib
ve âli medreselerin
müderrisleri yer almaktayd›.
Orta derecede âhund,
müderris ve hatib; alt
derecede ise imam ve
müezzin bulunmaktayd›.

Rusya’da Meflrutiyet döneminin bafllamas›yla birlikte baz› idealist Osmanl› muallimlerinin Rusya’daki din kardefllerine yöneldikleri görülmektedir. Bunlardan biri
Ömer Sami [Arbatl›] (1881-1951) ad›nda bir muallimdi. Rusya Müslümanlar›n›n ayd›nlanmaya daha fazla ihtiyaçlar› oldu¤unu düflünen Ömer Sami, bir arkadafl›yla
beraber 1905’te Akmescit’e gitti ve bu flehirde yeni aç›lan bir rüfltiye mektebinde
muallim oldu. Fakat çok geçmeden K›r›m’daki durumun hiç de hayal ettikleri gibi
olmad›¤›n› anlad›. Daha önce ö¤ütlendikleri için, mutaass›p mollalar›n tepkisini
çekmemeye gayret ettiler; fesi ç›kar›p sar›kla dolaflt›lar. Bu k›yafetlerle camilerde
görünüp özellikle Kur’an okuma ve okutmada yerli mollalardan üstün olduklar›n›
göstermeye çal›flt›lar. Bunun sonunda baz› mollalar›n sempatisini kazand›larsa da,
baz›lar› daima onlar›n karfl›s›nda oldular; bu mollalar Osmanl› muallimlerini kendilerine rakip olarak gördüler.
Osmanl› muallimlerine en büyük itiraz ve muhalefet, Rus okullar›nda yetiflmifl
Tatarlardan geldi. Onlar, Osmanl› e¤itimini küçümsüyor, “Türkiye ve Türklerde
modern ilim var m› ki, burada yeni ilimler okutabilsinler” diyorlard›. Bunlardan ‹smail Mirza Müftüzade, güya sezdirmeden Osmanl› muallimini imtihan ediyor, okula ald›¤› küreyi göstererek onun bu gibi fleylere dair bilgisi olup olmad›¤›n› anlamaya çal›fl›yordu (Arbatl› 1965: 24).
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Osmanl› muallimlerinin çabalar› sonunda, Akmescit Merkez Rüfltiyesi baflar›l› oldu; okulun ünü K›r›m’›n her taraf›na yay›ld›. K›r›m’›n belli merkezlerinde
(Gözleve, Karasubazar, Kerç, Yalta ve Kefe’de) rüfltiye mektepleri aç›ld›. ‹stanbul’dan yeni muallimler ça¤r›ld›. Ancak bu güzel gidifl uzun sürmedi; Rusya’da
bask› rejiminin yeniden dönmesiyle birlikte, muallimlerin görev yapmalar› güçleflti. K›r›m valisi, bu okullarda Osmanl› e¤itim sisteminin uygulanmas›na, ö¤rencilere Osmanl› ruhunda e¤itim verilmesine ve Osmanl› ders kitaplar›n›n okutulmas›na izin vermeyeceklerini bildirdi; bu mekteplerin Rusya E¤itim Bakanl›¤›na ba¤lanmas›n›, aksi takdirde kapat›lmalar› istendi. Bir süre daha güçlüklerle ve bask› alt›nda e¤itime devam eden rüfltiyeler 1910 y›l›nda tamamen kapat›ld›; Osmanl› muallimleri tutuklan›p s›n›r d›fl› edildi (Arbatl› 1964: 25). Rus arflivinden ç›kan jurnaller, rüfltiyelerin kapat›lmas›nda muhafazakâr mollalar›n da
pay› oldu¤unu ortaya ç›kard›.
Siyasi engellere ra¤men, 5-6 y›l kadar e¤itim vermeye devam eden rüfltiye mektepleri K›r›m’da önemli etkiler b›rakt›. Osmanl› muallimlerinin teflvikiyle K›r›m
gençlerinin bir k›sm› Rus gimnazyalar›na (liselerine), bir k›sm› ise ‹stanbul’daki Osmanl› okullar›na yöneldiler. K›r›m Tatar ayd›nlar›ndan baz›lar› (Çelebi Cihan, Cafer Seydahmet, Abdulhakim Hilmi, Yakup Kemalî, Timurcan Odabafl ve Bekir Çobanzâde) bu kurumlarda yetifltiler.
Rusya’ya giden Osmanl› muallimlerinin idealist ve dinî ba¤l›l›klar› güçlü kifliler olduklar› anlafl›lmaktad›r. Ayn› zamanda, Ceditçiler gibi ilerlemeye ve yeni fikirlere aç›k olduklar› görülmektedir. 1907 y›l›nda Astrahan’a giden di¤er bir Osmanl› muallimi Halil Sami’nin hat›ralar› ilginç gözlemler içermektedir. Halil Sami
de, Rusya’daki ‹slam kardefllerinin Osmanl› Türklerine göre daha geri durumda ve
terakkiye daha çok ihtiyaçlar› olduklar›n› düflünüyordu. Bunda pek yan›lmad›¤›n› gördü. Astrahan’daki Müslüman mektepleri düzensizdi ve hocalar ifllerini ciddiye alm›yordu.
Osmanl› muallimini as›l flafl›rtan fley Rus okullar›nda gördü¤ü nizam ve intizamd›; Halil Sami, Rus okullar›n›n binalar›n›n güzelli¤ine ve temizli¤ine hayran kald›.
Ö¤rencilerin sokak ve caddelerde serbest, her türlü kayg›dan ar›nm›fl ve mutlu bir
flekilde hayat sürmekte olduklar›n› gördü. Her sabah Astrahan’›n muntazam caddelerindeki kald›r›mlarda ak›n ak›n okullar›na giden Rus çocuklar›n› görerek hüzünlendi. “Bedbaht vatan›ma böyle mesut ve bahtiyar günleri görmek nasip olabilecek mi?” diyordu (Sami 1913: 126-7).
Astrahan Müslümanlar›n›n hayat tarz› da onu çok flafl›rtt›. Bir dü¤ün yeme¤i
toplant›s›nda gördü¤ü e¤lence ve danslar muallime çok garip geldi. Özellikle
imamlar›n yar› sarhofl vaziyette din sohbeti yapmalar›n› çok yad›rgad›; bu durumu
‹slam inanc›yla ba¤daflt›ramad›. Halk›n böyle imamlara gösterdikleri sayg› ve ba¤l›l›¤a da anlam veremedi.
Bu iki örnekte de görüldü¤ü üzere, Rusya’ya giden Osmanl› muallimleri gerçek
durumla yüzyüze geldiler. Osmanl› ayd›nlar›n›n Rusya Müslümanlar› hakk›ndaki
bilgileri çok s›n›rl›yd› ve Osmanl› merkezliydi. Rusya Müslümanlar›n›n Osmanl›
e¤itimine muhtaç olduklar› önyarg›s›n› tafl›yorlard›. Oysa onlar›n yan› bafl›nda örnek alabilecekleri modern Rus okullar› vard›. Muallimler, Rusya Müslümanlar› ile
aralar›nda önemli kültür farklar›n›n oldu¤unu gördüler. Ayn› zamanda Rus kültürünün buralarda ne derece önemli etkiye sahip oldu¤unu fark ettiler.
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Rusya’da Bask› Döneminin Geri Gelmesi
Rusya’da 1907 y›l› ortas›ndan itibaren ortaya ç›kan bask› döneminde Rusyal› Türk
ayd›nlar›n›n faaliyetleri k›s›tland›. Bunlardan baz›lar› Pan-Türkizm ve Pan-‹slamizm
taraftar› olmakla ve Türkiye ile münasebette bulunmakla suçland›lar. ‹stanbul’da
tahsil gören muallimler görevlerinden ç›kar›ld›lar. Osmanl› ülkesinde bas›lan bir
kitap bir okulda bulunsa o okul kapat›labiliyordu. Bu dönemde yeniden Ruslaflt›rma siyasetine maruz kalan Tatarlar›n bütün hareketleri, yay›nlar›, okullar› sürekli
izleniyor ve denetleniyordu.
Ruslar›n tutucu çevreleri Rusya Müslümanlar›n›n Osmanl› dindafllar›yla yak›nlaflmalar›na flüphe ile yaklafl›yorlard›. Novaya Vremya adl› milliyetçi Rus gazetesi, Rusya Müslümanlar›n›n yeni okullar›nda ortak Türk dili ile e¤itim yap›ld›¤›na,
Osmanl› tarihi ve co¤rafyas›n›n ö¤retildi¤ine, ‹stanbul’da bas›lan ders kitaplar›n›n okutuldu¤una, hatta baz› okullarda benimsenen üniformalar›n ‹stanbul okullar›yla ayn› oldu¤una dikkat çekmekte ve yetkilileri gerekli tedbirleri almaya ça¤›rmaktayd›.
Osmanl› ülkesindeki devlet ricalinin ve ayd›nlar›n Rusya’da yaflayan Türk topluluklar›na ilgi duymas› da Rusya’y› endifleye sevk ediyordu. Rusya’da yaflayan
Türk topluluklar›n›n aralar›nda birlik oluflturma çabalar› hükümetin ç›karlar›na ters
düflüyor, Ruslar›n muhafazakâr kesimlerinin hofluna gitmiyordu. Rus hükümeti,
Türk topluluklar›n› birbirinden ay›rmaya ve onlar›n Osmanl›larla alakalar› bulunmad›¤› fikrini yerlefltirmeye çal›fl›yorlard›. Hükûmet yanl›s› baz› yazarlar, Tatarlarla Türklerin aras›n› açmak maksad›yla yaz›lar yaz›yorlard›.
Rusya Müslümanlar›n›n hacca gitmelerine flüphe ile bakan Rus hükûmeti, Hicaz’da casuslar dolaflt›rmakta ve onlardan bilgiler almaktayd›. Rusyal› hac›lar›n Osmanl›lardan gördükleri konukseverlik sebebiyle kalplerinde Türk sevgisi oluflaca¤› endiflesi Rusya’y› rahats›z ediyordu. Bu hac›lar›n Hicaz’da toplan›yor olmalar› ve
Osmanl› Türkleriyle temasta bulunmalar› Rusya’n›n Pan-‹slamizm kuruntusunu artt›r›yordu. Rusyal› hac›lar›n Pan-‹slamizm “mikrobunu” ülkede yayacaklar› endiflesine kap›lan hükûmet, Müslümanlar› bir araya getirmemek ve onlar› ay›rmak için
her türlü tedbirlere baflvuruyordu (Taceddin 1910c: 356-7)
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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XX. yüzy›l›n SIRA
bafl›nda
Astrahan’a giden Osmanl› muallimi nas›l bir gerçekle karfl›laflt›?
S‹ZDE

II. MEfiRUT‹YET VE RUSYA’DAN GELEN TÜRK
D Ü fi Ü N E L ‹ M
AYDINLARI
Meflrutiyetinin getirdi¤i hürriyet havas› Rusyal› Türk ayd›nlar›n› ‹stanbul’a çekti.
Tatar gençleri
okullarda okumakta ve gazetelerde yazmaktayd›lar. ‹stanS O çeflitli
R U
bul’daki okullarda okuyan K›r›ml› ve Kazanl› Tatar ö¤rencilerin kendilerine ait ilim
ve hay›r dernekleri, kulüpleri ve k›raathaneleri vard›. Bunlar devaml› dayan›flma
D‹KKAT
içinde olup toplant›lar yapmakta, konferanslar düzenlemekteydiler. Ayn› zamanda
Rusya’dan gelen Müslüman ö¤rencilerin ‹stanbul’da okumalar›na ve bar›nmalar›na
SIRA S‹ZDE
yard›mc› olmaktayd›lar.
Ö¤retmenler ve okul müdürleri aras›nda da Tatarlar vard›.
Darülmuallimâtta (K›z Ö¤retmen Okulu) birçok Tatar k›z› okumaktayd›. Onlar›n
canl›, çal›flkan ve faal hareketleri, Osmanl› Türk toplumunda büyük bir hayranl›k
AMAÇLARIMIZ
uyand›r›yordu. Türklerden baz›lar› kendilerinin kültürel faaliyetlerinde, toplumsal
ve ekonomik durumlar›n›n düzelmesinde Rusya Müslümanlar›ndan ibret al›nmas›
gerekti¤ini söylüyorlard› (Kerimî 1913: 413-4). Rusya’dan gelen ve iyi bir donan›K ‹ T A P
ma sahip olan Türk ayd›nlar›, Osmanl› fikir hayat›nda önemli tesirler icra ettiler.
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Yusuf Akçura
‹stanbul’a gelip yerleflen Rusyal› ayd›nlar içinde en tan›nm›fl› Yusuf Akçura’d›r
(1876-1935). 1883 y›l›nda, daha çocukken annesiyle beraber ‹stanbul’a göç eden
Y. Akçura, Koca Mustafa Pafla Askeri Rüfltiyesinde okudu. Kazan yurduna hayranl›k duymakla birlikte, Akçura küçük yafltan itibaren bir ‹stanbullu olarak yetiflti.
Onun al›flkanl›klar›nda ve karakterinde Osmanl› Türkünün özellikleri vard›. Ancak, aile içinde Kazanl›l›k bilinciyle yetiflti; ana yurdu ile olan ba¤lar›n› devam ettirdi. Bu iki dünya aras›nda gidip gelirken, Kazanl› ayd›nlar›n ileri düzeydeki
SIRA S‹ZDE
bilgi birikimini ‹stanbul’da tan›tmak,
Kuzey Türklü¤ünün fikir hareketlerini
Osmanl› kardefllerine anlatmak gere¤iD Ü fi Ü N E L ‹ M
ni duydu. 1897’de yaz tatili vesilesiyle
Rusya’ya gitti¤inde, Tatarlar›n ciddi
S O R U
âlimlerinden fiihabüddin Mercanî ve
Kayyum Nâs›rî’yi bizzat ziyaret etti. Bu
s›rada ald›¤› notlara dayanarak bu iki
D‹KKAT
flahsiyetin hayat hikâyelerini anlatan
makaleler kaleme ald›. Bunlardan MerSIRA S‹ZDE
canî ile ilgili olan›n› yay›nlatt›. Bahçesaray’da ziyaret etti¤i ‹smail Gasp›ral›’dan çok etkilendi ve onu birçok huAMAÇLARIMIZ
susta üstad› olarak kabul etti.

Resim 4.2
Yusuf Akçura
SIRA S‹ZDE
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SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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Yusuf Akçura’n›n en iyi biyografisini François Georgeon’un Türk Milliyetçili¤inin
Kökenleri ve Yusuf Akçura (1876-1935) (‹stanbul, 1986) adl› eserinde bulabilirsiniz.
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1905-1907 y›llar› aras›nda Rusya’daki hürriyet ortam›nda TRusya
E L E V ‹ ZMüslümanlar›YON
n›n siyasi ve kültürel örgütlenmelerinde büyük katk›lar sa¤layan Y. Akçura, “Rusya Müslümanlar› ‹ttifak›” adl› siyasi oluflumun ortaya ç›kmas›nda baflat bir rol oynad›. 1907 y›l› ortalar›ndan itibaren Rusya’da bask› döneminin geri gelmesiyle fa‹NTERNET
aliyet alan› darald›. Yay›nlad›¤› bir kitapç›k dolay›s›yla takibata u¤rad›. Gizlice
Bahçesaray’daki enifltesi ‹smail Gasp›ral›’n›n yan›na gitti ve bir süre onun gazetesinde takma isimle makaleler yazd›. Türkiye’de Meflrutiyetin ilan edildi¤ini duyar
duymaz ‹stanbul’a geldi (Akçura 1928: 430-2).
Akçura’n›n ‹stanbul’daki as›l faaliyetleri bundan sonra bafllad›. Okul y›llar›ndan
tan›d›¤› baz› Türkçülerle (Necib As›m Bey ile Veled Çelebi Efendi) birlikte sadece
kültürel faaliyetler yürütecek bir dernek (Türk Derne¤i) kurdu. Bu dernek, Türk
milliyetçili¤i esas›na dayanan ilk kurulufltu. Türk kavimlerinin ilmî çal›flmalar›n› ve
durumunu ö¤renmeyi ve ö¤retmeyi amaçl›yordu. Derne¤e Türk olmayan Türkiyatç›lar da dâhil oldu. Türk Derne¤i adl› ç›kard›klar› dergi 7 say› sonra Akçura’n›n ‹stanbul’dan ayr›lmas›yla kapand›.
Akçura’n›n en önemli giriflimi Türk Yurdu ad›ndaki ilim ve kültür dergisini ç›karmak oldu. 1911 y›l› sonundan itibaren yay›nlanmaya bafllayan bu dergiyi ilk
nüshas›ndan itibaren baz› k›sa aralar d›fl›nda 6 y›l boyunca yönetti. Dönemin en
parlak ayd›nlar›n› bu dergide toplamay› baflard›. Dergi, ‹dil boyunda ve Türkistan’da da okunuyordu. Derginin as›l amac› Türk kavimlerinin birbirini tan›malar›
için Türk dünyas›n›n her taraf›nda olup bitenleri, Türk dünyas›nda geliflen fikir
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ak›mlar›n› ve Türk kavimlerinde do¤an edebiyat› bütün Türk dünyas›na duyurmakt›. Rusya ve Osmanl› Türkleri aras›nda bir kültür köprüsü oluflturan bu dergi
Orenburglu Tatar zenginlerinden Mahmud Bay Hüseynov taraf›ndan desteklendi.
Türk birli¤i çizgisinde yürüyen dergide Rus kültürüne de sayg›n bir yer verilmekteydi. Gasp›ral› ve Akçura Türk topluluklar›n›n Avrupa medeniyetiyle tan›flmas›nda Rus kültürü ve e¤itiminin önemli ve ilerletici bir araç oldu¤u kanaatindeydiler.

Kazanl› Ayaz ‹shakî
Rusya’dan gelen Türk ayd›nlar› oldukça iyi bir donan›mla geliyorlard›. Bu ayd›nlar›n hemen hepsi halkç›l›k ak›m›ndan ve ink›lâpç› fikirlerden etkilenmifllerdi.
Bunlar içinde, edebiyatç› ve eylem adam› olan Kazanl› Ayaz ‹shakî’nin (18781954) ayr› bir yeri vard›r.
Resim 4.3
Ayaz ‹shakî, 1900’lü y›llar›n
bafl›ndan beri ink›lâpç› bir
Balkan Savafl› s›ras›nda
yaral› Türk askerlerine
oluflumun liderli¤ini yapt›.
yard›m etmek için
Ç›kard›¤› gazete ve etraf›na
Petersburg’dan gelen t›p
toplad›¤› genç ayd›nlarla
ö¤rencileri (Meryem
SIRA
S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
Yakubova,
birlikte sosyalist ve ayn› zaÜmmügülsüm
manda Tatar milli ç›karlar›n›
Kemalova, Rukiye
savunan yönelifle öncülük
DYunusova,
Ü fi Ü N E L ‹ M Meryem
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Patafleva) ve Yusuf
etti. Onun as›l amac›, Çarl›k
Akçura (ayakta).
döneminde sindirilmifl olan
Koltukta
S O R U oturan Fatih
S O R U
Tatar halk›n› sarsmak ve haKerimî, kolu sar›l› olan
rekete geçirmekti. O zamankardefli Ârif Kerimî’dir;
Çatalca’da savafl›rken
lar Rusya’da bunun için elD‹KKAT
D‹KKAT
yaralanm›flt›r.
veriflli bir ortam mevcuttu.
Grubuyla beraber Tatar siKaynak: R. Merdanov, R.
SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
Minnullin, S. Rahimov,
yasi hayat›nda önemli roller
Fat›yh Kerimi (Kazan,
oynad›ktan sonra bask› y›l2000).
lar›nda hapis yatt›, sürgüne
AMAÇLARIMIZ
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gönderildi.
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K ‹ hayat›
T A P ve fikirleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi Muhammed Ayaz ‹shakî, HaAyaz ‹shakî’nin
yat› ve Faaliyetleri (Ankara, 1979) adl› eserde bulabilirsiniz.

TELEV‹ZYON

SürgünT Ey›llar›nda
L E V ‹ Z Y O N birkaç kez gizlice ‹stanbul’a gelip giden Ayaz ‹shakî, Meflrutiyet’in yeni ilan edildi¤i s›ralarda ‹stanbul gazetelerindeki fikir tart›flmalar›na müdahil oldu. Dilde sadeleflmeye karfl› ç›kan Türk yazarlar›yla tart›flmaya girdi. ‹shakî,
bu elefltiri yaz›lar›nda siyasi ve sosyal fikirlerin halka anlat›lmas› gerekti¤ini savun‹NTERNET
du; bunun en etkili vas›tas›n›n dil oldu¤unu yazd›. Servet-i Fünûn dergisi yazarlar›ndan Süleyman Nazif, Hâlid Ziya ve Ali Nusret Bey’e seslenerek onlar› halk›n anlayaca¤› bir dille yazmaya ça¤›rd›. Böyle yazmaya devam ederlerse yak›nda kitaplar›n› okuyacak kimse bulunmayaca¤›n› söyledi.
‹shakî, Osmanl›lar›n psikolojisinin Rusya Tatarlar›ndan çok farkl› oldu¤unu fark
etti ve bunu da aç›k bir flekilde dile getirdi. Osmanl› Türklerinde gördü¤ü en büyük noksan mesleksizlik, yani ideal eksikli¤i idi. Osmanl› gazetelerinin belli bir hedefi ve çizgisi olmad›¤›n› ileri sürdü. Buna mukabil, Tatar ayd›nlar›n›n belli bir ideal etraf›nda toplan›p bunun u¤runa mücadele ettiklerini ve bu ülküye eriflebilmek
için hiçbir fedakarl›ktan çekinmediklerini anlatt›.

‹NTERNET
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‹shakî 1910 y›l›nda ‹stanbul’da verdi¤i bir konferansta Rusya Tatarlar›n›n milli
bir edebiyat gelifltirdiklerini ve bu bak›m›ndan Osmanl› Türklerine göre oldukça
ileri durumda olduklar›n› söylüyordu. Osmanl› edebiyatç›lar›n›n önemli bir k›sm›n›n elitist bir tutum içinde olmalar›n› geriletici bir unsur olarak görüyordu. Osmanl›lar›n aksine Tatarlarda “sanat halk içindir” anlay›fl›n›n egemen oldu¤unu, Tatar
edebiyat›nda fliirden ziyade nesir türünün geliflti¤ini ifade ediyordu. Halkç› edebiyat›n tesiriyle Tatarlarda fliir bile toplumsal amaçlara hizmet ediyordu. Bu etkinin
bir sonucu da Tatarlarda milli tiyatronun geliflmesiydi. Buna karfl›l›k, Bat› edebiyat› etkisinde kalan Osmanl› yazarlar›n›n milli karakterde bir edebiyat gelifltiremediklerini ileri sürüyordu.
Ayaz ‹shakî’nin bu sözleri Servet-i Fünûn
ak›m› mensuplar›na yönelikti. Onlar, dil konusunda halk›n seviyesine inmeyi (dilde sadeleflmeyi) do¤ru bulmuyor, böyle yapmak
yerine halk›n seviyesini yukar› çekmek gerekti¤ini söylüyorlard›. Ayr›ca, Türkçü yazarlar›n Ça¤atay (Türkistan) Türkçesine meyletmelerini yanl›fl buluyorlar, geliflmifl bir Osmanl› dili ve edebiyat› dururken Osmanl›lardan epeyce geride kalan Do¤u Türklerinin
ifllenmemifl dillerine yönelmeyi “gericilik”
olarak görüyorlard›. Esasen, seçkinci bir
dünyada yaflayan ve Kuzey Türklerindeki
ileri düzeydeki fikirlerden habersiz olan Servet-i Fünûncu ayd›nlar›n›n Ayaz ‹shakî’yi
anlamalar› beklenemezdi. Dolay›s›yla, ‹shakî’nin fikirleri daha ziyade Türkçü çevrelerde ilgi görüyordu.

Sibiryal› Abdürreflid ‹brahim
1910 y›l› bafl›nda, Rusya Müslümanlar›n›n tan›nm›fl seyyahlar›ndan Sibiryal› Abdürreflid ‹brahim ‹stanbul’a geldi. Gezip gördü¤ü yerler hakk›nda verdi¤i konferanslarla büyük ilgi toplad›. Kendisi gibi Rusya Müslümanlar›ndan olan Troyskili Ahmed Taceddin’le beraber Teârüf-i Müslimîn (1910-1911) ad›nda bir dergi ç›kard›. Bu, Tatarlar›n Rusya d›fl›nda ç›kard›klar› ilk dergiydi. Derginin amac›, teârüf (tan›flt›rmak) idi; Müslüman topluluklar› (özellikle Osmanl› ve Rusya
Müslümanlar›n›) birbiriyle tan›flt›rmay› hedefliyordu. Dergi, Rusya ve Türkistan’›n de¤iflik yerlerinde muhabirler görevlendirerek bunlar arac›l›¤›yla al›nan
bilgileri yay›nlad›. Bu yolla Osmanl› kamuoyunu buralardaki geliflmelerden haberdar etmeye çal›flt›. Yazar kadrosunun ço¤unu Rusya kökenli ayd›nlar›n oluflturdu¤u dergide kad›n meselesi ve e¤itim reformu gibi konular önemli bir yer
tutmaktayd›. Dergide Troysk (Troitsk), Kazan, Akmescit, Kazakistan, Orenburg,
Sibirya, Buhara, Hive ve Çin Türkistan› gibi yerlerden haberler ve mektuplar da
yer almaktayd›.
Abdürreflid ‹brahim’in de Rusya’daki halkç›l›k ak›m›ndan etkilenmifl oldu¤u
aç›kt›r. Oldukça sade bir Türkçe ile yazmaya özen gösteren Abdürreflid ‹brahim,
Türk topluluklar› aras›nda birlik oluflturmak gerekti¤i fikrindeydi. Bunu ‹slam birli¤i (Pan-‹slamizm) idealinin tamamlay›c› bir parças› olarak görüyordu. Ayn› dine
inanan, ayn› dili konuflan 70-80 milyonluk bir milletin birleflip ilim ve maarifte el

Resim 4.4
Kazanl› Ayaz
‹shakî.
Kaynak: L.
Gaynanova, Gayaz
‹shak›y: Eserler I,
(Kazan, 1998).

Servet-i Fünûn ak›m›:
Toplumsal problemlere
iliflkin “tehlikeli” fikirlerin
k›s›tland›¤› ve bast›r›ld›¤› II.
Abdülhamid döneminde
edebiyatç›lar rejimin serbest
b›rakt›¤› zarars›z konulara
yöneldiler. Servet-i Fünûn
dergisi (1896-1901)
çevresinde toplanan
edebiyatç›lar, Bat›
edebiyat›ndan etkilenerek
yeni bir ak›m (Edebiyat-›
Cedide) oluflturdular. Sanat
için sanat yapma e¤iliminde
olan bu kesim, seçkinlere ait
bir edebiyat gelifltirdiler;
halka seslenmek gibi bir
endifle tafl›m›yorlard›.
Hüseyin Cahid, Hâlid Ziya,
Tevfik Fikret ve Cenab
fiehabeddin gibi sanatç›lar
bu ak›m›n en tan›nm›fl
temsilcileridir. Ortaya
koyduklar› edebi eserlerde
konuflma dilinden
uzaklaflt›klar›, Arapça ve
Farsça kelime ve
tamlamalara gere¤inden
fazla yer verdikleri
görülmektedir.
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ele vermeleri gerekti¤ine inan›yordu. Bu birleflmenin ilk aflamas› olmak üzere, ‹stanbul Türkçesi sadelefltirilerek bütün Türk kavimleri için ortak dil hâline getirilmeliydi. Ona göre, bas›n yoluyla bu fikir h›zla yay›labilir, böylelikle Tatarlar Osmanl› yay›nlar›ndan yararlanabilir, Türkler de Tatar gazete ve kitaplar›n› okuyabilirlerdi. Bunun için, bir an önce Türk birli¤ini gerçeklefltirmek gerekti¤ini düflünüyor, ifl bafl›nda olan Genç Türkleri bu yola teflvik ediyordu.
Abdürreflid ‹brahim, cesur, macerac›, samimi ve mücadeleci kiflili¤iyle birçok
‹stanbullu ayd›n›n gönlünü kazand›. Mehmed Akif, Eflref Edib ve ‹zmirli ‹smail
Hakk› ile yak›n dostluk kurdu. 1911’de ‹talyanlar Trablusgarb’› iflgal ettiklerinde
birçok engeli aflarak Derne’ye ulaflt›. Çat›flmalara da fiilen kat›lan Abdürreflid ‹brahim, Bingazi’de Enver Pafla ile tan›flt›; onunla ayn› cephede bulundu¤u 40 gün
içinde aralar›nda samimi bir dostluk olufltu. Befl ay sonra ‹stanbul’a döndü. 1913
y›l› bafl›nda ‹slam Dünyas› ad›nda yeni bir dergi ç›kard›. I. Dünya Savafl› s›ras›nda
Enver Pafla taraf›ndan Almanya’ya gönderildi ve Almanlara esir düflen Müslüman
esirlerin Osmanl› saflar›na kat›lmalar›n› sa¤lamakla görevlendirildi. Onun çabalar›
sayesinde çok say›daki esirden oluflan bir “Asya Taburu” meydana getirildi. Bunlar 1916’da ‹stanbul’a getirildiler ve buradan Irak cephesine gönderildiler. Abdürreflid ‹brahim, 1918 y›l›nda Osmanl› gizli servisi Teflkilat-› Mahsusa taraf›ndan Rusya Müslümanlar› için bir büro açmak üzere ‹sviçre’ye gönderildi. Oradan, ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifl olan Ukrayna’n›n baflkenti Kiev’de aç›lan Osmanl› büyükelçili¤ini düzenlemekle ve büyükelçiye yard›m etmekle görevlendirildi. ‹stanbul’a döndü¤ünde Sebilürreflad dergisinde makaleler yazd›. Ekim ay› sonunda ‹ttihat ve Terakki tasfiye olduktan sonra ülkeyi terk etti.

Troyskili Ahmed Taceddin
Hakk›nda fazla bir fley bilinmeyen Troyskili Ahmed Taceddin’in Ural taraflar›ndan
gelen bir Tatar ayd›n› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ne zaman ve ne vesileyle ‹stanbul’a
geldi¤i bilinmemekle birlikte, 1910’lu y›llarda Türk bas›n›nda ç›kan yaz›lar›ndan
Rusya Türkleri hakk›nda derin bir bilgiye sahip oldu¤u aç›kt›r. Abdürreflid ‹brahim
gibi o da önce ‹slam birli¤i, sonra buna ba¤l› olarak Türk birli¤i taraftar›yd›. “Bizleri yekdi¤erimize rabt eden cinsiyet [›rk ba¤›] de¤il ‹slamiyettir” diyordu. Ona göre, sosyal ve milli hayat› muhafaza eden, Türk, Tatar, Baflkurt ve Mifler gibi topluluklar›n hepsini bir baban›n çocuklar› yapan ‹slamiyet idi. Bunu ispat için, Kazan
taraflar›ndaki H›ristiyan Tatarlar› (Kreflinleri) örnek gösteriyordu; Türk kökenli olduklar› halde, Müslüman olmad›klar› için bunlara ilgi gösterilmedi¤ini söylüyordu
(Taceddin 1910a: 13).
Ahmed Taceddin, Rus bas›n›n› takip ederek orada Rusya Müslümanlar› aleyhine yaz›lan yaz›lara cevap veriyordu. Rus hükümetinin Müslümanlara bask› uygulad›¤›n›, okullar›n› kapatt›¤›n› ve bu uygulamalar yüzünden Müslümanlar aras›nda
Pan-‹slamizm duygusunun geliflti¤ini ileri sürüyordu. Taceddin’e göre, Rusya’da
Tatar, K›rg›z, Baflkurt, Mifler yoktur; Türk ›rk›na mensup tek bir ‹slam milleti vard›r. Rus parlamentosundaki Tatar mebuslar›n›n bu durumu göz önünde tutarak
“Tatar” isminde ›srar etmekten kaç›nmalar› ve kendilerini “Rusyal› ‹slam vekilleri”
olarak tan›mlamalar› gerekti¤ini savunuyordu; vekillerin “Tatar” ve “Türk-Tatar” taraftar› olmak üzere ikiye ayr›lmalar›n› üzüntüyle karfl›l›yordu.
Buhara devletinin çökmekte ve kuzey selinin alt›nda kalmakta oldu¤undan söz
eden Taceddin, Buhara Hanl›¤› ahalisinin koyun gibi uysal oldu¤unu yaz›yordu.
Rus hükümeti, do¤rudan egemenli¤i alt›nda olan Rusya Müslümanlar›na baz› kanunlar› dayatmak konusunda epey zorluk çekerken, güya yar› ba¤›ms›z olan Bu-
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hara Hanl›¤›nda bir Rus komiserinin yapt›¤› keyfî düzenlemeler hiçbir direniflle
karfl›laflmadan uygulan›yordu. Taceddin bütün bunlar›n sebebini Buhara medreselerinin art›k adam yetifltirme özelli¤ini kaybetmifl olmas›na ba¤l›yordu. Buharal›lar›n yeniden eski güçlerini kazanacaklar› yerin ‹stanbul okullar› oldu¤unu, bu yüzden, talebelerin her türlü resmî engelleri göze alarak bir an önce ‹stanbul’a can atmalar›n› sal›k veriyor, burada kendilerine kucak aç›laca¤›n› söylüyordu (Taceddin
1910b: 241-5).
Teârüf nedir? Rusya ve Türkistan’dan gelen ayd›nlar›n en bariz amaçlar›
ne idi?
SIRA S‹ZDE

Fatih Kerimî ve Osmanl› Ülkesindeki Gözlemleri

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Tatar ayd›nlar› içinde Meflrutiyet dönemi ‹stanbul’unu en iyi gözlemleyen
kifli Fatih Kerimî’dir (1870-1937). 1892-97 y›llar› aras›nda ‹stanbul’da Mülkiye MektebinS O R Ugeldikleri bir
de okuyan Kerimî, 1912 y›l› sonunda, Bulgarlar’›n Çatalca’ya kadar
zamanda, yeniden ‹stanbul’a geldi. ‹stanbul’da kald›¤› 4 ay boyunca dönemin ayd›nlar›yla görüfltü. ‹stanbul Mektublar› ad›yla kitaplaflt›rd›¤› izlenimleri, Türk ayD‹KKAT
d›nlar›n›n ve toplumunun felaket y›llar›ndaki ruh halini çok iyi bir flekilde yans›tmaktad›r. Eserin hemen her yerinde Rusya Tatarlar› ile Osmanl› Türklerinin kültür
SIRA S‹ZDE
seviyeleri, psikolojileri ve ayd›nlar› karfl›laflt›r›lmaktad›r.
U¤ran›lan felaketler karfl›s›nda ‹stanbul halk›nda ve özellikle ayd›nlarda gördü¤ü duyars›zl›k Fatih Kerimî’yi rahats›z ediyordu. Ona göre, ‹stanbul’daki
iki-üç yüz
AMAÇLARIMIZ
ayd›n ve siyaset adam› sürekli bir parti oyunu oynuyorlard›. Ahlak› bozulmufl, tabiat› kokuflmufl eski Bizans bata¤›ndaki ‹stanbul halk›n›n ve bürokratlar›n›n gayretsizli¤i yüzünden bütün Rumeli Türkleri ve topraklar› gözden
Böyle
K ‹ç›kar›lm›flt›.
T A P
günlerde bütün halk›n tek vücut olup aya¤a kalkarak vatan savunmas›na giriflmesi, zenginlerin paralar›n›, kad›nlar›n mücevherlerini ç›kar›p savafl için vermesi gerekirken, kimsenin umurunda olmad›¤›n›, kahvehanelerin eskisi
kadar
T E L Egibi
V ‹ Z Ya¤z›na
ON
dolu oldu¤unu yaz›yordu. ‹stanbul ayd›nlar› Anadolu’daki köylerin ve insanlar›n
durumundan tamamen habersizdiler. Çünkü ayd›nlarda halka hizmet fikri, halk
sevgisi, vatan kayg›s› ve gelecek endiflesi yok gibiydi (Kerimî 1913: 252).
‹ N T E R N E T Yusuf AkKerimî, baz› gayretli ayd›nlar›n nas›l ç›rp›nd›klar›na da de¤iniyordu.
çura, Ahmed A¤ao¤lu, Ömer Naci, Mehmed Emin, Aka Gündüz ve Hamdullah
Subhi gibi milliyetçi ayd›nlar halk› harekete geçirmek için toplant›lar yap›yor, camilerde müderris ve hocalar vaazlar vererek dinî duygular› galeyana getiriyorlard›.
Yusuf Akçura Darülfünunda verdi¤i konferansta ö¤rencileri Rumeli’nin daha üçdört ay önceki haritas›yla o günkü durumu karfl›laflt›rmalar›n› istiyor, “e¤er kalplerimizde hamiyet, galeyan, heyecan bulunsa bunu görünce bafl›m›z› tafla vurmam›z,
ölmemiz gerekirdi” diyordu. Almanya ve ‹talya’daki ö¤rencilerin nas›l büyük hizmet ve fedakârl›kta bulunduklar›ndan örnekler veriyordu.
Osmanl› yazarlar›, dil konusunda ikiye ayr›lm›flt›. Süleyman Nazif, kardefli Ali
Faik ve Cenap fiahabeddin gibi bir k›s›m ayd›nlar halk›n seviyesine inerek yazmay› edebiyat› bozmak olarak görüyorlard›; onlar›n fikrince halk›n bu edebiyat› anlay›p anlamamas› önemli de¤ildi. Yusuf Akçura, Kazanl› Ayaz ‹shakî ve Celal Sahir
gibi halkç› görüflü savunan ayd›nlar ise halk›n anlayaca¤› bir dille yazmak gerekti¤ini savunuyorlard›. Onlarla ayn› görüflü paylaflan Kerimî, edebiyat›n halk taraf›ndan anlafl›lmas› gerekti¤ini savunanlar›n az›nl›kta oldu¤unu belirtiyor, ‹stanbul gazetelerini ve edebiyat›n› Anadolu halk›n›n yüzde beflinin bile anlamad›¤›n› söyledikten sonra, “bunlar havada uçuyor, di¤erleri yerde sürünüyorlar” diyordu (Kerimî 1913: 341).
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Türklerde iktisadi bilincin oluflmad›¤›n› da gözlemleyen Fatih Kerimî, ‹stanbul’daki ticaretin ve bankalar›n neredeyse tamam›n›n gayr-i Müslimlerin elinde oldu¤una iflaret ediyordu. Bununla beraber, Rusya’dan gelen giriflimci Müslümanlar›n, Tatar tüccarlar›n mesleklerinde güven kazan›p baflar›l› olduklar›n› kaydediyordu. ‹ç Rusya’dan gelip Anadolu vilayetlerine yerleflen Tatarlar, tar›m ifllerinde mükemmel bir flekilde çal›flmakta ve baflkalar›na örnek oluyorlard›. Rus t›rpanlar› getirerek befler onar kifli bir s›raya dizilip ekin biçiyor, topraklar›n› Rus sabanlar›yla
sürüyor, biçme makineleri kullan›yorlard›.
Osmanl› yazar ve siyaset adamlar›yla görüflen Fatih Kerimî, Türklerin gelece¤i
konusundaki kötümserli¤ini gizlemiyordu. Siyasi ve iktisadi bak›mlardan Osmanl›
Devleti Avrupa devletlerinin elinde esir gibiydi; Türk halk›nda uyan›fl ve e¤itim zay›ft›; buna karfl›l›k dinî taassup oldukça güçlüydü. Ticaret ve sanat Türklerin ellerinde de¤ildi; Türkler ziraat ifllerinde de çok geriydiler. Avrupa’daki anlam›yla milliyet duygusuna sahip de¤illerdi. Kerimî bütün bu durumlar dikkate al›nd›¤›nda
Osmanl› ülkesinin istikbalini karanl›k görüyordu.
Kerimî’ye göre bu durumdan ç›k›fl iki yolla mümkün olabilirdi. Birisi, o milletin içinden büyük bir adam›n ç›karak o milleti zorla ilerleme ve uygarlaflma yoluna sokmas›yd›. Rusya’da Büyük Petro’nun Ruslar› hizaya getirmesi böyle olmufltu.
‹kincisi, küçük bir milletin kendisinden büyük ve kendisine benzeyen bir milleti
örnek alarak ilerlemesiydi; Bulgarlar›n Ruslar› örnek almas› gibi. Osmanl›larda ikisi de yoktu. Kerimî, Türklerin yapmas› gerekenleri flu flekilde s›ral›yordu: ‹lkö¤retimi yayg›nlaflt›rmak, k›zlar›n okutulmas›na önem vermek, kad›nlara insan ve arkadafl olarak bakmay› ö¤retmek, halk›n iktisadi bak›mdan yükselmesine çal›flmak, ticaret ve sanat okullar›n› artt›rmak, gazete ve kitaplar› ‹stanbul beyleri ve flairleri
için de¤il, Anadolu halk› için ve onlar›n anlayaca¤› dilde yazmak.
Kerimî, Türk halk›ndaki fikir ve e¤itim düzeyinin düflük oldu¤u ve dinî taassubun ise çok güçlü oldu¤u kanaatine varm›flt›. Alfabenin ›slah edilmesi konusunda
bir yaz› yaz›ld›¤›nda, birileri fieyhülislama müracaat ederek “Müslümanlar aras›nda
tefrika ç›kar›ld›¤›” yolunda flikâyet etmekte, tedbir al›nmad›¤› takdirde halk›n galeyana gelece¤i tehdidinde bulunmaktayd›. Ayn› flekilde, resim, müzik ve medreselerin ›slah› gibi konular›n serbest bir flekilde tart›fl›lamad›¤›n›, bu gibi durumlarda
Dahiliye veya Adalet Bakanl›¤›na veya fieyhülislaml›k makam›na flikayet edilerek
“ahâliyi kötü etkileyecek” denilerek konunun kapat›ld›¤›n›, gazetelerin halk› galeyana getirecek durumlar› yazmamalar› konusunda uyar›ld›klar›n› belirtiyordu.

Dinî Islahat Fikirlerinin ‹stanbul’daki Etkileri
Kazan ulemas›ndan fiihabüddin Mercanî 1880’de ‹stanbul’a u¤rad›¤›nda devrin
önemli devlet adamlar› ve ulemas›yla görüflmüfltü. Osmanl› bas›n›nda ondan bahsedilirken onun dinî ›slahç› yönünden hiç söz edilmemesi bir rastlant› de¤ildi.
Çünkü ‹stanbul Hilafet merkeziydi; dinî merkezler dinde reform düflüncesine hep
uzak durmufllard›. Dinî reform fikirleri Osmanl› ülkesine bundan epey sonra,
1910’lu y›llarda kuzeyden, Kazan Tatarlar›ndan geldi.
1912 y›l›nda dinde reform (›slâhât-› diniye) fikri ‹stanbul’da hâlâ zay›ft›; aç›k fikirli ulema bu konuda fikirlerini ifade etmeye çekiniyordu. Baz› kimseler çok hür
fikirli olsalar bile Kur’an’›n tercüme edilmesini do¤ru bulmuyor veya flimdilik bunu ertelemek gerekti¤ini düflünüyorlard›. Rusyal› din âlimi Musa Cârullah’›n dinî
reform konusundaki fikirlerini be¤enerek okuyanlar, onu takdir edenler olsa da,
bu konularda düflündüklerini aç›ktan aç›¤a söylemekten ve yazmaktan çekiniyorlard›. Mesela, Mahmud Esad Efendi banka muameleleri ve faiz konular›nda cesur
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fikirler söylese de, bunlar› aç›kça yazam›yordu; Sebebi soruldu¤unda halk›n bu gibi sözleri anlayacak dereceye gelmedi¤ini ve ‹stanbul’daki ortam›n bu gibi fikirleri kald›racak durumda olmad›¤›n› söylüyordu (Kerimî 1913: 388).
Bütün bu çekincelere ra¤men, Kuzey Türklerindeki dinî ›slahat konusundaki
fikirleri ‹stanbul üzerinde etkili oldu. Hindistan, M›s›r, Kazan ve Orenburg gibi
merkezlere k›yasla yar›m as›r gecikmeyle de olsa, dinî ›slahat fikirleri sonunda
Hilafet makam›nda da ortaya ç›kt›. 1914’te yay›nlanmaya bafllanan dinî reform taraftar› ‹slam Mecmuas› ayn› do¤rultuda yay›nlar yapmaya bafllad›. Dergi, kuzeyin ›slahç› ulemas›ndan kad› R›zaeddin b. Fahreddin ve Musa Cârullah’›n eserlerine dayanarak, ‹slam aç›s›ndan kad›nlar›n özgürlüklerini savunma cesaretini
gösterdi.
Bu dergiyi ç›karan Kazanl› Halim Sabit ilim tahsil etmek niyetiyle ‹stanbul’a
gelip daha sonra burada yerleflip kalan Tatar ayd›nlardand›r. Bulundu¤u yerin
darl›¤›ndan b›k›p usand›¤›ndan dolay›, genifl bir muhitte serbestçe bulunmak, ruhunda varl›¤›n› hissetti¤i baz› yetenekleri gelifltirmek arzusuyla ‹stanbul’a yöneldi. Hayal etti¤i gelece¤in Karadeniz’in öte taraf›nda kendisini beklemekte oldu¤una inan›yordu. Bu ideal için ailesini, vatan›n› terk ederek birçok zahmetlere katland›. ‹stanbul’da geçirdi¤i 7 sene içinde çok çal›flt›¤›n›, çok yoruldu¤unu fakat bu
kadar gayretin karfl›l›¤›n› alamad›¤›n› düflünüyordu (Sabit 1912: 368-9). 1911 y›l›
yaz mevsiminde do¤up büyüdü¤ü yerleri ziyaret için yola ç›kt›¤›nda bu duygular
içindeydi.
Vatan›na vard›¤›nda Kazanl›lar›n Osmanl› kardefllerine karfl› derin bir alaka
duyduklar›n› gördü. Yoldaki Müslüman köylerine u¤rad›¤›nda herkes ona Osmanl› Devletinin durumunu ve ‹stanbul’u soruyordu. Fakir ve etraftaki köylere göre geride kalm›fl olan Müslüman köylülerin binlerce kilometre uzaktaki din ve dil kardefllerine böyle samimi, s›cak bir duyguyla ba¤l› olmalar› onu çok etkiledi. Çelyabinsk flehrindeki genç bir imam›n ‹stanbul’da olup bitenleri en az kendisi kadar
bilmesini hayretle karfl›lad›. fiehirdeki Müslüman mektebinin kütüphanesindeki
raflarda Osmanl› Devletinden gelen kitap, gazete ve dergiler oldu¤unu gördü (Sabit 1912: 501-2).

Kafkasya’dan Gelen Ayd›nlar
Kafkasya’dan gelen ayd›nlar da Osmanl› fikir hayat›na önemli katk›larda bulunmufllar, ayn› zamanda ‹stanbul’daki fikir hayat›ndan etkilenmifllerdir. Kafkasya’dan
gelenler içinde belki de en önemlisi Hüseyinzâde Ali Bey’dir (1864-1941). Bu zat,
Tiflis Müslüman mektebinde üç-dört sene e¤itim gördükten sonra Rus gimnazyumuna girdi ve orada 10 y›l okudu. Daha sonra Petersburg Üniversitesinin Tabii Bilimler flubesine girdi. 1899’da buradan diplomas›n› al›r almaz ‹stanbul’a geldi ve
Mekteb-i T›bbiye-i Askeriye’ye kay›t yapt›rd› (Akçura 1928: 415).
Hüseyinzade Ali Bey çok iyi bir e¤itim alm›flt›. Bat› düflüncesini, edebiyat›n› ve
medeniyetini çok iyi biliyordu. Ayr›ca, sanatkâr ruhlu bir insand›; ressamd› ve keman çal›yordu. “Sessiz, mütefekkir haliyle, esrarengiz yaln›zl›¤› ile” arkadafllar›
üzerinde büyük bir etki yarat›yordu. T›bbiyeden mezun olunca Osmanl›-Yunan savafl›na (1897) kat›ld›. Savafltan sonra Haydarpafla Hastanesinde, daha sonra Askerî
T›bbiye’de hizmet etti. Abdülhamid yönetimi polisi taraf›ndan takip edildi¤ine kanaat getirerek Kafkasya’ya dönmek zorunda kald›.
Birkaç y›l Kafkasya’da gazetecilik ve kültür faaliyetleriyle u¤raflan Ali Bey, Rus
hükûmetinin ülkede bask›lar› artt›rmas› üzerine faaliyet alan› daral›nca, 1910 senesinde yeniden ‹stanbul’a geldi. ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti genel merkezine üye se-
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Kazanl› Halim Sabit [fiibay]
(1883-1946): Son dönem din
âlimi ve ayd›nlar›ndand›r.
Simbir(sk)’e ba¤l› Küçük
Tarhanl› köyünde do¤du.
Mirzalar soyundan geliyordu.
Yeni usulle e¤itim veren bir
okulda okuduktan sonra, Ulu
Tarhan’daki bir medresede
ve Rus okulunda e¤itim
gördü. Tahsilini ilerletmek
için ‹stanbul’a geldi.
1906’da Mercan ‹dadisinden
mezun olduktan sonra
1910’da Darülfünûn’un
‹lahiyat fiubesini bitirdi. Bir
süre Gelenbevî ‹dadisinde
muallimlik yapt›ktan sonra
1914’te Darülfünunda
müderris oldu. 1919 y›l›nda
üniversiteden ayr›ld›. Avrupa
flehirlerinde 20 y›l ticaretle
u¤raflt›ktan sonra 1939’da
Türkiye’ye döndü. 1946’da
Ankara’da vefat etti.
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çildi. Bir taraftan da Türk Yurdu dergisinin ve Türk Oca¤› ileri gelenlerinin aras›na
girdi. Turanc› ve Türkçü olmakla beraber, Turanc›l›¤› ›srarla müdafaa eden biri de¤ildi. Onun flairane Turanc›l›¤› di¤er Türkçüleri ve Ziya Gökalp’i etkiledi (Akçura
1928: 419).
‹stanbul’a gelen ayd›nlardan biri de Azerbaycan Türklerinden A¤ao¤lu Ahmed
(1869-1939) idi. Rusya’da takip edildi¤ini ve sürgüne gönderilece¤ini anlay›nca
kaçmaya karar veren A¤ao¤lu 1908 y›l› sonuna do¤ru ‹stanbul’a geldi. ‹stanbul’da
onun için çok dolu ve verimli bir faaliyet dönemi bafllad›. Tan›d›¤› ‹ttihatç›lar sayesinde iyi yerlerde görev yapt›. Önce maarif müfettifli, arkas›ndan Süleymaniye
Kütüphanesi müdürü oldu. Bu arada, Üniversitede dersler verdi, tan›nm›fl dergilerde yaz›lar yazd›. Türk Yurdu dergisinin kuruluflunda görev ald›, Türk Oca¤›’n›n
kurucular› aras›nda yer ald›. 1912’de Ahmed Midhat Efendi vefat ettikten sonra,
Tercüman-› Hakikat gazetesinin baflyazar› oldu. ‹ttihat ve Terakki yöneticileri aras›na girdi, milletvekili oldu.
Bu önemli görevleri s›ras›nda Rusya Müslümanlar›n›n faydas› için çal›flt›; Türk
kavimleri aras›nda dayan›flma ve birlik duygusunun yerleflmesi için u¤raflt›. 1915’te
Rusya Müslümanlar› Türk-Tatar Milletleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurucular› aras›nda yer ald›. Cemiyetin Budapeflte, Viyana, Belin ve Sofya gezilerine kat›larak Rusya Müslümanlar›n›n dinî ve kültürel özerkli¤ini savundu. 1916’da Akçura,
Hüseyinzade ve Abdürreflid ‹brahim ile birlikte Avrupa’da Rusya Müslümanlar›n›n
haklar›n› savunan faaliyetler yürüttü. 1918’de Azerbaycan’›n ba¤›ms›zl›k mücadelesinde önemli bir rol oynad›. 1919’da ‹ttihat ve Terakki’nin önde gelen liderleriyle birlikte ‹ngilizler taraf›ndan Malta’ya sürüldü. 1921’de serbest kal›nca Ankara’ya
gitti ve milli mücadeleye kat›ld› (Shissler 2005: 250-5).
A¤ao¤lu, Meflrutiyet döneminde birçok dergi ve gazetelerde yaz›lar yazd›. Genifl bir co¤rafyaya yay›lan ve büyük bir nüfusa sahip olan Türk dünyas›n›n zay›fl›k sebeplerini tart›flt›. Daha yak›n zamanlara kadar de¤iflik Türk topluluklar› birbirini tan›maz ve kendi aralar›nda maddi ve manevi ba¤ oluflturmaktan âciz idi.
Ona göre, Türk dünyas›n›n da¤›n›k ve birbirinden kopuk olmalar› üç temel zaaftan kaynaklan›yordu: Türk halklar›n›n birinci zaaf› dinî ba¤l›l›klar›nda afl›r›ya gitmeleri, belli inançlara ba¤nazl›k derecesinde sar›lmalar›yd›. Bu özellik onlar aras›nda çat›flma ve ayr›l›klara sebep olmufltu. ‹kinci sebep Türklerin di¤er kültürlerden kolay etkilenmeleri (asimilasyona yatk›n olmalar›) idi; o kadar ki, edebiyat,
dil ve hatta milli geleneklerini unutuveriyorlard›. Bu durum onlar›n yerleflik kavimler içinde erimelerine yol aç›yordu. Üçüncüsü ise milli bilinç yoklu¤uydu; bu
zaaf, öncekilerin hem sonucu hem de sebebiydi. Sonucuydu, çünkü Türk do¤as›ndaki bu iki özellik milli bilincin oluflmas›n› engelliyordu. Sebebiydi, çünkü
Türk do¤as›nda olan özelliklerden dolay› Türkler aras›nda ç›kan yazarlar, düflünürler, flairler ve tarihçiler bu noksanlar› devam ettirmifller, Arapça ve Farsça yazmaktan gurur duymufllard›.
A¤ao¤lu baflka bir yaz›s›nda Osmanl› okullar›ndaki noksanlara dikkat çekti. Osmanl› okullar›ndaki e¤itim ve ö¤retim usulleri iki yüz sene evvel Bat› ülkelerinde
takip edilen skolastik metottu. A¤ao¤lu, dört ay boyunca ‹stanbul’da bulunarak
resmi ve özel bütün ilk mektepleri ve rüfltiyeleri dolafl›p incelemeler yapt›¤›n›,
okul ve ö¤renci say›s›n›, her ö¤retmene ortalama kaç ö¤renci düfltü¤ünü ve gerekli masraflar› hesaplad›¤›n› yazmaktad›r. Ayr›ca, mektep binalar›n›n durumunu, muallimlerin vaziyetini, halk›n e¤itime olan e¤ilimini tespit etmeye çal›flm›flt›. Ortaya
ç›kan tablonun hiç de iç aç›c› olmad›¤›n› söylüyordu. Kötü e¤itim yüzünden talebelerin ak›l ve zekâlar›n›n heder edildi¤i kanaatindeydi.
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Ahmed A¤ao¤lu’nun hayat› ve fikirleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi A. Holly
‹ki ‹mK ‹ Shissler’in
T A P
paratorluk Aras›nda Ahmet A¤ao¤lu ve Yeni Türkiye (‹stanbul, 2005) adl› kitab›nda bulabilirsiniz.

Türkistanl› Ayd›nlar

TELEV‹ZYON

‹stanbul, XIX. yüzy›lda Türkistanl› hac›lar, tacirler ve talebeler için de bir çekim
merkezi hâline geldi. Üsküdar, Sultanahmet ve Eyüp’te Türkistan tekkeleri faaliyet
TERNET
göstermekteydi. Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi fieyhi Buharal›‹ NSüleyman
Efendi
1877-78 Osmanl›-Rus harbi s›ras›nda elçilik göreviyle Buhara ve Hive hanl›klar›na
gönderildi. Buhara Emiriyle görüfltü, Türkmenlerin “cins ve miktar›n›” tespit edip
bunlar› bir rapor halinde Osmanl› hükûmetine sundu. Bu seyahatten sonra, Türkistanl›larla Osmanl›lar› birbirine tan›flt›rmak amac›yla Lügât-› Ça¤atay ve Türkî-i
Osmanî (‹stanbul, 1298/1881) adl› sözlü¤ü kaleme ald›. Bu eserde, Türkistan Türklerinin edebî dili olan Ça¤ataycay› tan›tt› ve Osmanl› Türkçesinin kökeninin bu dile dayand›¤›n› iddia etti. Dil ve soy aç›s›ndan Türklerin birli¤ini göstermeye çal›flan
Özbek fleyhi, Türkistan ve Osmanl› Türkleri aras›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesi için
u¤raflt›.
Ülkelerindeki siyasi rejimle ters düflen ve bu nedenle Osmanl› Devleti’ne s›¤›nan Türkistanl›lar›n oldu¤u da bilinmektedir. 1897-98 y›llar›nda ‹stanbul’da bulunan Türkistanl› tarihçilerden Kurban Ali Halidi, maddi durumu iyi olan Türkistanl›
ailelerin çocuklar›n› tahsil için ‹stanbul’a ve Kahire’ye gönderdiklerinden bahsetmektedir. Ayr›ca, ‹stanbul’a gelen ö¤rencilerin Ahmed Midhat Efendi’yi mutlaka ziyaret ettiklerini ve onu kendilerinden biri gibi gördüklerini belirtmektedir.
Buharal› ve Hiveli ayd›nlar›n ‹stanbul’a gelmeleri özellikle 1908 Meflrutiyet ‹nk›lâb›ndan sonra oldu. ‹stanbul’a gelen Buharal› ayd›nlar Genç Türk liderleriyle temas
kurdular; buradaki yeni fikirlerden etkilendiler. Genç Türklerin Sultan Abdülhamid
yönetimine karfl› verdikleri mücadeleden esinlenerek, onlar da Buhara ve Hive’de
benzer bir devrimi gerçeklefltirmek istiyorlard›. Tahsillerinden sonra ülkelerine döndüklerinde “Genç Buharal›lar” ad›nda gizli bir örgüt kurdular. Hive Hanl›¤›ndaki reform yanl›s› gençler ise “Genç Hiveliler” ad›nda bir araya gelerek örgütlendiler.
1909’da ‹stanbul’daki bir grup Türkistanl› “Buhara Tamim-i Maarif Cemiyeti”ni oluflturdular; amaçlar› e¤itimi yaymak ve bunun için Buhara’dan ‹stanbul’a ö¤renci getirmekti. Buhara’da gizli olarak kurduklar› “Terbiye-i Etfal” adl› dernek arac›l›¤›yla
1911-12 y›llar›nda 45 kadar ö¤renciyi tahsil için ‹stanbul’a getirmeyi baflard›lar.
Buhara’daki Cedit hareketinin önderlerinden Osman Hoca ve Hamid Hoca, yeni ö¤retim usulleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinmek üzere Bahçesaray’a ve ‹stanbul’a gittiler. Buharal› Ceditçi önderlerden Abdurrauf F›trat, ‹stanbul’daki e¤itimi
s›ras›nda Osmanl›lardaki reform fikirlerinden etkilenerek eserler yazd›; vatan, hürriyet ve meflrutiyet gibi Türkistanl› ayd›nlar›n henüz yabanc› olduklar› kavramlar›
dile getirdi. Münazara adl› eserinde Enver ve Niyazi Beylerin Osmanl› Meflrutiyeti konusunda gösterdikleri çabay› övdü. Buhara yönetimini elefltirerek, vakit geçirmeksizin reformlar yap›lmas›n› talep eden yaz›lar yazd›.
Buharal› ayd›nlardan Münevver Kari, ‹stanbul’a hiç gelmemifl olmakla birlikte,
‹stanbul’u kültür ve e¤itim merkezi olarak görmekteydi. Okulundaki ö¤rencileri
tahsillerini ilerletmek üzere ‹stanbul’a gitmeye teflvik etti. Semerkand’da müftü
Mahmud Hoca Behbudî (1874-1919), 1914’te ‹stanbul’a geldi ve izlenimlerini “Seyahat Hât›ralar›” adl› uzun yaz› dizisi halinde yay›nlad›. Seyahatnamesinin ‹stanbul’la ilgili k›sm›nda flehrin manzaras›n›, saraylar›n› ve camilerini tasvir etti.
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TELEV‹ZYON
fieyh Süleyman Efendi
(1821-1890) Nakflibendi
tarikat›na mensup olan fieyh
‹NTERNET
Süleyman Efendi aslen
Türkistan’dan, Kunduz
taraflar›ndand›r. Karagöl’de
do¤mufltur. Anne taraf›ndan
Ubeydullah ‹flan Karagölî ve
Yahya ‹flan Türkmânî ile
akrabal›¤› vard›r. Genç
yaflta ‹stanbul’a gelerek
1860’ta Üsküdar’daki
Özbekler Tekkesinin fleyhi
(postniflini) olmufltur.
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Ayaz ‹shakî SIRA
TatarS‹ZDE
ve Osmanl› yazarlar› aras›nda ne gibi zihniyet farklar› gördü?

RUSYALI AYDINLAR VE E⁄‹T‹M REFORMU

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Rusyal› Türk
ayd›nlar› zengin bir birikimle birlikte geliyorlard›. Rusya’da etkili olan
edebî, siyasi ve sosyal fikirlerin etkisi alt›nda yetiflmifllerdi. E¤itim reformu onlar
S O R U ve bu hususta genifl bir deneyimleri vard›. Onlar›n modernlefliçin çok önemliydi
me hareketi olan “Ceditçilik” tabiri bile ad›n› yeni tarz alfabe ö¤retimi metodundan
(usûl-i cedid)
alm›flt›. Rusya’dan gelen Türk ayd›nlar›, d›flar›dan bir bak›flla, OsD‹KKAT
manl› e¤itiminin noksanlar›n› daha farkl› noktadan görme ve daha de¤iflik çözüm
yollar› önerme avantaj›na sahiptiler. Bu ayd›nlar›n e¤itim reformu konusundaki yaSIRA S‹ZDE
z›lar› 1909-1914
y›llar› aras›nda yo¤unlaflmaktad›r. Bu y›llar Rusya ve Osmanl›
Türkleri aras›ndaki iliflkilerin en s›k oldu¤u zamand›. Yusuf Akçura, Abdürreflid ‹brahim ve ‹smail
Gasp›ral› Osmanl› e¤itim sistemine köklü elefltiriler getirdiler. fiimAMAÇLARIMIZ
di bu üç yazar›n elefltiri ve önerilerini ele alal›m.
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‹NTERNET
‹smail Gasp›ral›’n›n
mekteplerde uygulad›¤›
kolay okuma metodu olan
Usûl-i cedid, tedricî ve savtî
idi. Kolayl›¤› da bu iki
özelli¤inden geliyordu.
Tedricîden maksat,
çocuklara önce üç harf
vermek, sonra birer harf
ilave ederek devam etmekti.
Savtî (fonetik) demekten
maksat ise harfleri de¤il
sesleri ö¤retmekti.

‹smail Gasp›ral›’n›n
Tavsiyeleri
K ‹ T A P

Gasp›ral› de¤iflik vesilelerle ‹stanbul’a geldi¤inde dönemin tan›nm›fl ayd›nlar›yla görüfltü. Onun Osmanl› e¤itim sistemi hakk›ndaki görüflleri elefltiriden çok
tavsiye niteli¤indedir.
T E L E V ‹ Z Y O N 1889’da ‹stanbul’a geldi¤inde Dârülmuallimîn’i (Ö¤retmen Okulu) ziyaret etti ve kesinlikle ifle yaramad›¤›n› yazd›. Ona göre orada
terbiye ve talim verilmiyordu. Fakat bu okul Sât› Bey’in idaresine geçtikten sonra tamamen de¤iflmiflti. Gasp›ral›’n›n Sât› Bey’le kendi deneyimlerini paylaflt›¤›
‹NTERNET
bilinmektedir.
Osmanl› ilkokullar›ndaki verimsizlik Gasp›ral›’n›n derhal dikkatini çekti. Kendi
okullar›nda uygulad›¤› metodu Osmanl› e¤itimcileriyle paylaflmak istedi. 1909’da
‹stanbul’a geldi¤inde, Osmanl› mekteplerinin ›slaha muhtaç oldu¤undan bahseden
yaz›lar yazd›. Kendi tecrübesinden yola ç›karak Osmanl› ilkokullar›nda nas›l bir reform yap›labilece¤ini anlatt›. Osmanl› okullar›n› Avrupa e¤itim seviyesine yükseltmek için ne kadar okul, kütüphane, ö¤retmen ve ne kadar masraf yap›lmas› laz›m
geldi¤ini hesaplad›. Eski usul Osmanl› mekteplerinde 7-8 y›l gibi uzun sürede verilen bilgilerin yeni e¤itim metodu sayesinde 2-3 y›lda kazand›r›labilece¤inden söz
etti; bunu kendi tecrübeleriyle gördü¤ünü, program›n ›slah edilmesi ve elifban›n
k›sa zamanda ö¤retilmesi sayesinde büyük bir ilerleme sa¤land›¤›n› belirtti. Tedricî ve savtî metotlarla okuma-yazma ö¤retmenin nas›l kolaylaflt›r›labilece¤ini bütün ayr›nt›lar›yla izah etti. Osmanl› ülkesinde e¤itimden anlayanlar ön ayak oldu¤u takdirde, bir sene gibi k›sa bir süre içinde bütün ilkokullar›n ›slah edilebilece¤ine inan›yordu.
Gasp›ral›, 1911’de yazd›¤› bir baflka makalesinde Osmanl› ilk mekteplerinde
yap›labilecek reformlar› bir kere daha tekrarlad›. Fonetik metot (usûli savtiye) kullan›larak çocuklara 40-50 gün içinde okuma-yazma ö¤retilebilece¤ini söyledi. Yeni
ö¤retim metodunu ö¤retmek için ‹stanbul’da kurs açt›; bu derslere kat›lmak isteyen ö¤retmenlerin Ayasofya’daki Türk Yurdu idaresine baflvurmalar›n› istedi (Gasp›ral› 1911: 233-4).

Yusuf Akçura ve Osmanl› E¤itim Sisteminin Elefltirisi
Osmanl› e¤itim sistemine en esasl›s› elefltirileri yönelten kifli Yusuf Akçura oldu.
Onun elefltirilerini dört noktada toplamak mümkündür:
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Osmanl›lar›n e¤itim konusunda yazd›klar› ve çabalar› yetersizdi: Akçura, Osmanl› ülkesinde bilimsel anlamda e¤itim meselelerinin daha yeni yeni tart›fl›ld›¤›n›, gazete ve kitaplarda bunlardan çok az söz edildi¤ini, pedagojiye dair kitaplar›n
yok denecek kadar az oldu¤unu söylüyordu. Kuzey Türkleri e¤itim meseleleriyle
çok fazla u¤rafl›yor, bu konuya öncelik veriyorlard›. Ona göre, Osmanl› Türkleri
henüz yolun bafl›ndayd›lar; bu durumda ayd›n zümresine âcil ve ciddi görevler düflüyordu; onlar›n genifl halk kitlesine ö¤retmenlik etmeleri gerekiyordu. Ayd›nlar
e¤itim konusundaki modern teori ve uygulamalar› ö¤renmekle ve ona göre milleti e¤itmekle yükümlüydüler.
Osmanl›lar›n medreseleri ihmal etmelerini bir hata idi. Akçura, II. Mahmut ve
sonras›nda Osmanl› devletinin siyasi ve sosyal kurumlar› ›slah edilmeye u¤rafl›l›rken, medreseleri ›slah için ciddi bir giriflim yap›lmamas›n›n büyük bir yanl›fl oldu¤u görüflündeydi. Ona göre, Osmanl›larda e¤itim yeni temeller üzerine kurulup
düzenlenirken, medreselerin varl›¤› neredeyse unutuldu. Medreseler s›rf din ö¤renmeye mahsus kurumlar olarak görüldü; modern ilimlerin ö¤retilmesi için büsbütün ayr› kurumlar›n olmas› gerekti¤ine inan›ld›. Halk üzerinde en etkili kimseler
olan ulema kendi haline b›rak›ld›. Medrese talebeleri, 8-10 as›rdan beri dünyan›n
görüp geçirdi¤i de¤iflikliklere yabanc› bir halde yetifltiler. Di¤er taraftan, küçük bir
kesim modern okullarda (rüfltiye ve idadîlerde) e¤itim gördüler. Bütün bunlar›n
sonucunda, dünyaya büsbütün ayr› aç›lardan bakan iki zümre ve iki farkl› zihniyet
ortaya ç›kt›; bu iki zümrenin birbiriyle anlaflmas› beklenemezdi. Baz› devlet mevkileri önceleri medrese mezunlar›na mahsus iken, modern okullar›n kurulmas›yla
o makamlar bu okullardan mezun olanlara verilmeye baflland›. Bu yüzden araya
bir de iktisadi rekabet girdi. Anlaflmazl›k ve çat›flmalar›n kayna¤›, medreseleri ciddi bir flekilde ›slaha çal›flmadan, onlara tamamen yabanc›, fikir ve yaflay›flta rakip
modern okullar›n kurulmas›yd›. Bu ihtilaflar Tanzimat bafllar›ndan beri Osmanl›
toplumunun geliflme h›z›n› yavafllatt› (Akçura 1910: 5)
Osmanl› okullar›n›n ço¤u skolastik tarz›n etkisi alt›ndayd›. Akçura’ya göre ‹slam dünyas›ndaki ilimler ve düflünce sistemi, mektep ve medreselerdeki e¤itim
usûlü hep skolasti¤e dayan›yordu. Hatta skolastik gitgide bir tür kutsall›k kazanm›flt›. Yunan as›ll› Porfir (234-305) taraf›ndan yaz›lan ‹sagoci adl› eser adeta din kitaplar› aras›na girmiflti. Sadece medreselerde de¤il, modern okullarda da skolastik
düflünce hâkimdi. Medreselerde belli kitaplar›n sultas› egemendi; hatta yeni okullarda modern ilimler bile skolastik bir tarzda ö¤retiliyordu. Medrese hocalar› eski
üstatlar›n çizdi¤i s›n›rlar›n d›fl›na ç›km›yorlard›. Akçura, modern e¤itim görenlerin
de skolastik düflünceden kurtulamad›klar›n› görüflündeydi. Yeni ayd›nlar›n ço¤u
Avrupal› düflünürlerin fikirlerini düflünüp soruflturmadan, mutlak hakikatlermifl gibi kabul ediyorlard›. Skolastik tarz sadece e¤itim ve kitap yaz›m›nda de¤il, hayat›n
de¤iflik yüzlerinde, özellikle zihniyette görülmekteydi. Mesela okul kitaplar› yaz›l›rken, bir veya birkaç otoritenin fikirlerine tâbi olunmakta, onlar›n ifadeleri aynen
kabul edilmekteydi. Tarih yaz›m›nda da yabanc› tarihçilerin belirledi¤i çerçevelere
veya üstat kabul edilen tarihçilerin çizdi¤i s›n›rlara ba¤l› kal›n›yordu. Osmanl› tarihi konusunda Hoca Saadettin Efendi (1536-1599) hangi flemay› kabul etmiflse o takip ediliyordu. Türk dilini harap eden de skolastik tarz idi: Osmanl› yazarlar› beyinlerini kullanmaktan sürekli kaç›yor, kendi dilini gelifltirmek gibi yorucu ve zor
ifl yerine, haz›r ve geliflmifl dillerden (Arapça ve Farsçadan) kelime, tabir, terkip,
hatta cümle alma kolayl›¤›na sap›yorlard›. Hukuk alan›nda da skolastik anlay›fl
egemendi. Hayat›n zorlamalar›yla ortaya ç›kan de¤ifliklikleri anlamayarak, bir tür
k›s›r, hatta zararl› muhafazakârl›kta devam eden hukukçular vard›.
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Skolastik, ö¤renme,
düflünme ve ö¤retme
tarz›nda daima kitaplara,
üstatlara ve otoritelere
dayanmak ve onlar›n
bulduklar› do¤rular
dairesinde s›n›rl› ve ba¤l›
kalmakt›r.
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Skolastik tarz›n Osmanl› e¤itimini nas›l etkiledi¤ini göstermek için Akçura, ilginç bir gözlemini anlatmaktad›r: “Mesela denize nâz›r tepelerden birinde, bir ibtidaî mektebinde talebeye deniz, tepe ve bay›r› sormufltum. Kitaptaki ibareleri ezberden okuyarak deniz, tepe, da¤ ve bay›r› tarif eden çocuklar, bir türlü karfl›lar›ndaki denizi, mekteplerinin üstünde bulundu¤u bay›r›, tepeyi, karfl›da gördükleri
da¤› gösterememifllerdi. Çünkü muallim kitab›n sultas›na [otoritesine] istinaden,
skolastik usûl ile bunlar› ö¤retmiflti. Fakat bir kere ak›l edip de hayata ve tabiata
geçerek üstünde bulunduklar› tepe, karfl›daki deniz ve da¤lar› göstermemiflti.”
(Akçura 1925: 223-4).
Osmanl› okullar›ndaki en önemli noksanlardan biri de ideal eksikli¤iydi.
Akçura’ya göre, okullarda ideal afl›lanmas› önemliydi, zira zay›f imanl› insanlar büyük ifller göremezlerdi. Orta dereceli modern okullarda (rüfldî ve idadî mekteplerde) ö¤rencilere dinî, milli ve vatani idealler afl›lanm›yordu. Osmanl› mahalle mekteplerinde e¤itim kalitesiz olsa da, oralarda belli bir ideal vard›. Bu ideal küçük çocuklar› Müslüman yapmakt›. Medreselerin de ideali Müslüman yetifltirmekti. Yabanc› okullar›nda okuyanlar bütünüyle idealden yoksun yetiflmekteydiler. ‹dealist
yetifltiren okullar daha ziyade askerî mekteplerdi.

Abdürreflid ‹brahim ve Darülfünun Ö¤rencileri
Osmanl› e¤itim sistemine en ac› elefltirileri yazan Sibiryal› seyyah Abdürreflid ‹brahim idi. Abdürreflid ‹brahim’in e¤itim konusunda genifl bir deneyimi vard›. ‹stanbul’a geldi¤inde Osmanl› üniversite ö¤rencilerinin ülke sorunlar›na ilgisiz kalmalar› dikkatini çekmiflti. Ona göre, üniversite ö¤rencisinin görevi, ilim yolunda büyük
bir ciddiyetle çal›flmak oldu¤u gibi, bir yandan da yaflad›klar› ülkenin sorunlar›na
kafa yormakt›. Rus üniversite ö¤rencilerinin sadece okullar›ndaki derslerle de¤il,
ülke sorunlar›yla da yak›ndan ilgili olmalar›n› örnek gösterdi. Avrupa’da üniversite ö¤rencilerinin devletin idari ve siyasi uygulamalar› hakk›ndaki görüfllerinin ço¤unlukla göz önüne al›nd›¤›n› örneklerle anlatt›. (‹brahim 1910: 76). Avrupa’da sadece üniversite talebesi de¤il, lise son s›n›f ö¤rencileri bile millet meseleleri konusunda kafa yormakta ve bir kanaat sahibi olmaktayd›. Üniversiteye geçti¤i günden
itibaren ö¤renci nasyonalist, sosyalist veya anarflist görüflü benimsemekteydi. E¤er
talebe hiçbir fleye kafa yormadan, sadece verilen dersleri papa¤an gibi ezberleyip
s›navlar› geçerek maafla hak kazanmay› düflünecek olursa, o millet için ilerleme ve
yükselme de¤il, çökme ve yok olma yollar› görülmesi do¤ald›.
Abdürreflid ‹brahim’in gözlemlerine göre, Osmanl› e¤itimindeki bir di¤er noksan ise bilimsel kiflilik ve tav›r noksanl›¤› idi. Osmanl› okullar›nda hakk›yla e¤itim
verebilecek muallimler yoktu (‹brahim 1910: 88). Okullar, maafltan baflka hiçbir
fley düflünmeyen, ilmin yüksek karakterinden yoksun muallimlerin eline b›rak›l›rsa böyle ö¤renciler yetiflece¤ini söylüyordu. Oysa Rus üniversitelerinde profesörler ö¤rencilerin ruhuna eriflircesine onlarla meflgul oluyorlar, yaln›z derslere girip
ç›kmakla yetinmiyorlard›.
Abdürreflid ‹brahim, ‹stanbul Üniversitesi ile Petersburg Üniversitesini de karfl›laflt›rmaktad›r. Rus üniversitesinin ileri durumunu göstererek Osmanl› ö¤rencilerinin onlardan ibret almalar›n› istiyordu. Petersburg Üniversitesinde derslerin ve
program›n profesör ve talebelerin kat›l›m› ve tart›flmalar›yla kararlaflt›r›ld›¤›n›, ö¤rencilere serbest bir flekilde hareket etmeleri için uygun bir ortam sa¤land›¤›n› söylüyordu. Rus üniversitelerinin ne kadar geliflmifl oldu¤unu göstermek için, oralarda Avrupa dillerine ihtiyaç duyulmad›¤›n›, matematikte dünya çap›nda tan›nm›fl
profesörler yetifltirdi¤ini belirtiyordu. Rus üniversitelerinin halka yapt›¤› siyasi ve
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iktisadi hizmetleri Avrupa üniversitelerinin bile yapamad›¤›na, hepsinden de önemlisi, Rusya’da hürriyetin üniversiteden do¤du¤una dikkat çekiyordu. Petersburg
üniversitesi ö¤rencilerinin ciddiyet ve kararl›l›¤›n›, ö¤rencilerin onurlu davran›fllar›n›, kendilerine olan güvenlerini ve ülkenin kurtuluflunu düflünmelerini büyük bir
hayranl›kla anlat›yordu. Sonra sözü ‹stanbul’daki üniversite ö¤rencilerine getiriyor,
Darülfünun ö¤rencilerinin uyufluk hallerinden, dalkavukça davran›fllar›ndan söz
ediyordu. Akl›-fikri ileride ne kadar maafl alaca¤›, kimler taraf›ndan kay›r›labilece¤inde olan, daha ders döneminde bile ileride kendine arac›l›k edebilecek hocalara dalkavukluk eden ö¤rencileri gördükçe üzülüyor, “üniversite ö¤rencileri çocuk
gibi büzüldükçe, okullar hiçbir zaman milletin ihtiyac›na hizmet edemez” diyordu.
Avrupa’da üniversite ö¤rencisi hayat› konusunda son derece genifl bir literatür oldu¤una iflaret ettikten sonra, Rus okullar›ndan yetiflip Osmanl› ülkesine gelen ö¤rencileri örnek gösteriyordu.
Abdürreflid ‹brahim, Osmanl› Devletinin epey bir zamandan beri Avrupa’ya ö¤renci gönderdi¤ine, fakat bunlardan beklenen faydan›n tam olarak görülmedi¤ine
de dikkat çekti. Avrupa’ya her sene talebe gönderilmesi makul ve faydal› bir giriflim olmakla beraber, yararlar›n›n oldukça s›n›rl› kald›¤› görüflündeydi. Ona göre,
Maarif Nezareti yabanc› eserlerin tercümesi için komisyonlar kurup Osmanl› ülkesinde Bat› medeniyetini ve e¤itimini yayg›nlaflt›rmaya çal›flsa daha iyi hizmet etmifl
olacakt›.

‹L‹fiK‹LER‹N ZAYIFLAMASI VE KES‹NT‹YE U⁄RAMASI
I. Dünya Savafl›n›n bafllamas›yla Osmanl› ve Rusya Türkleri aras›ndaki iliflkiler s›k›nt›l› bir döneme girdi. ‹ki devlet aras›nda yay›nlar›n gidip gelmesi kesildi. Rusya’daki Müslüman bas›n› kat› bir sansüre u¤ruyor, Osmanl› Devleti hakk›nda en
ufak bir olumlu haber bile verilemiyordu. Rus parlamentosunda Türk-karfl›t› fikirler dile getiriliyordu. Bu durum Rusya Müslümanlar›n› rahats›z etmekle beraber,
bunu yaz›l› veya sözlü ifade etmeleri mümkün olam›yordu. Savafl, Rusya Müslümanlar›n› oldukça zor bir duruma sokmufltu: Bir tarafta tebaas› olduklar› Rusya
Devleti, di¤er yanda dindafllar› ve soydafllar› olan Osmanl› Türkleri bulunuyordu.
Müslüman vekillerin ›l›ml› istekleri bile Ruslar›n tutucu ve milliyetçi kesimini kuflkuland›r›yor, Pan-Türkist olarak suçlanmalar›na yol açabiliyordu.
Savafl y›llar›nda Rusya Müslümanlar›n›n yetkili kiflileri de¤iflik vesilelerle Rusya’ya olan ba¤l›l›klar›n› vurgulad›lar. Orenburg Müftüsü Muhammedyar Sultanov,
savafl›n bafl›nda bir bildiri yay›nlayarak bu savafl›n sorumlular›n›n Türkiye’de gücü
ele geçiren Alman taraftar› üç-befl kifli oldu¤unu ve dolay›s›yla Rusya Müslümanlar›n›n vatanlar›n› savunmalar› gerekti¤ini duyurdu. Kazan’da, K›r›m’da ve Türkistan’da Osmanl› Türklerini destekleyen s›n›rl› baz› giriflimlerin oldu¤u bilinmektedir. Tatar ulemas›ndan Musa Carullah, Rusya Müslümanlar›n›n böyle bir savaflta tarafs›z kalmalar› gerekti¤i görüflündeydi.
Bu savafl vesilesiyle Rusya Müslümanlar›n›n Osmanl› Devletine olan ba¤lar›n›n
boyutlar› da sorguland›. Baz› Bat›l› araflt›rmac›lar Osmanl› Sultan›n›n ayn› zamanda ‹slam Halifesi olmas› sebebiyle ona belli bir sempati duyuldu¤u, fakat bunun
duygusal olmaktan ileri girmedi¤i görüflündedirler. Frans›z Araflt›rmac› Paul Dumont, Rusya Müslümanlar›n›n büyük ço¤unlu¤unun kendilerini Türkiye’den çok
Rusya ‹mparatorlu¤u’na ba¤l› hissettiklerini, I. Dünya Savafl›nda tereddüt etmeksizin Çar’›n yan›nda savaflt›klar›n› iddia etmektedir. Ukraynal› tarihçi Serge A. Zenkovsky ise Rusya Müslümanlar›n›n her iki tarafa da ba¤l›l›k duyduklar›n›, fakat genelde mütereddit kald›klar›n› yazm›flt›r.
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Kazanl› Ayaz ‹shakî Rusya Türklerinin, baz› zorunluluklar d›fl›nda, tereddütsüz
Osmanl› Türklerinin yan›nda yer ald›klar› görüflündedir. Ona göre, Kuzey Türklerinin subay ve erleri mecburen bu savafla kat›lm›fllard›. Kafkas hududunda olan
SIRAOsmanl›
S‹ZDE
Müslümanlar,
Türkleriyle iflbirli¤i yapabilecekleri flüphesiyle oradan al›n›p Almanya ve Avusturya cephesine gönderilmifllerdi. Savafl s›ras›nda Rusya Türkleri, Rusya’ya
getirilen Türk esirlerine kardefl gibi davranm›fl, devletin bask›lar›na,
D Ü fi Ü N E L ‹ M
hatta idam tehditlerine ra¤men yüzlerce Türk subay›n›n kaçmas›na yard›m etmifl,
binlercesine maddi ve manevi destek vermiflti. Bu sempatinin Türklük ve MüslüS O R U
manl›k duygular›ndan
kaynakland›¤› aç›kt›.
Rusya Türklerinin Osmanl› Türklerine olan sempati ve ilgilerine karfl›l›k, ayn› ilgiyi Osmanl›
göremediklerinden yak›nan Ayaz ‹shakî, Meflrutiyet
D ‹ ayd›nlar›ndan
KKAT
devrinde Osmanl› Türkleri içinde hariçteki Türklerin ruhlar›n› anlayan büyük bir
yazar, flair veya sanatç› ç›kmad›¤› ve Osmanl›lar›n onlar› kendi eksenlerinde dönSIRA S‹ZDE
dürecek bir çekim gücüne sahip olamad›klar› görüflündeydi. Abdülhak Hâmid ve
Tevfik Fikret gibi dili ve ruhu Türklü¤e yabanc› olan yazarlar›n Kuzey Türklü¤ünde yer tutmad›klar›n›,
AMAÇLARIMIZ fakat Türk Yurdu dergisinin Kuzeyde büyük bir ciddiyetle
takip edildi¤ini belirtti.
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1920’li y›llarda
d›fl Türkler siyaseti hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi A. Ahat AndiK ‹ TTürkiye’nin
A P
can’›n Osmanl›’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya (‹stanbul, 2009) adl› eserinde bulabilirsiniz (s. 426-442).
TELEV‹ZYON

‹dil-Ural’da Bolflevik Siyaseti
Birinci Dünya Savafl›n›ndan sonraki geliflmeler de Osmanl› ve Rusya Türklerinin iliflkilerini giderek zay›flatt›. 1918 y›l›ndan bafllayarak Bolflevik yönetimi Kuzey Türkleri‹NTERNET
nin milli kazan›mlar›na
büyük bir darbe vurdu. Bolflevik yönetiminin ‹dil-Ural’daki
uygulamalar› Çarl›k dönemini mumla aratacak durumdayd›. Çarl›k döneminde devlet
bask›c› olsa da, hiç olmazsa gazete, dergi veya kitap yay›nlanmak ve milli okullar açmak gibi faaliyetler tamamen yasaklanm›yordu. Çarl›k yönetiminin as›rlarca yapamad›¤›n› Bolflevikler 6 y›l içinde gerçeklefltirdiler. Milli olan ne varsa ortadan kald›rmaya
çal›flt›lar. Milli okullar› ve medreseleri kapatt›lar. Tatar tüccar s›n›f›n› ve milli sermayeyi bitirdiler. ‹dil-Ural ayd›nlar›n›n oluflturmaya çal›flt›¤› milli birli¤i ortadan kald›rd›lar.
Matbaa ve gazeteleri Ruslar›n veya Rus yanl›s› Tatarlar›n eline verdiler (‹shakî 1924:
11-12). Bütün bu uygulamalardan sonra Kazan, Rusya Türkleri için ilim ve kültür merkezi olma özelli¤ini yitirdi. ‹lmî ve kültürel faaliyetler Tataristan s›n›rlar›yla s›n›rland›.
Kazan Tatarcas› Rusya Türkleri için ortak bir edebî dil olma imkân›n› kaybetti.
1920’lerin ortalar›na do¤ru Sovyet yönetimi Türk kavimlerini ayr›flt›rma siyasetine giriflti. Bunun ilk ad›m›, reform edilmifl Arap alfabesinin kullan›lmaya bafllamas›yd›. Yerel dildeki telaffuzun esas al›nd›¤› bu alfabede, öncekinden farkl› olarak
harfler ayr› ayr› yaz›lmaktayd›. Bu tuhaf alfabe Türkiye Türklerinin ve di¤er Türk
topluluklar›n›n iletiflimini güçlefltirdi. Fakat bu sadece ilk ad›md›. As›l önemli olan
alfabenin tamamen de¤ifltirilmesiydi.
Alfabe meselesi Türk dünyas›n›n birli¤i aç›s›ndan çok önemliydi. Arap alfabesi
farkl› Türk boylar›n›n flive farkl›l›klar›n› gizlemek gibi bir avantaja sahipti: Harfler
ayn› kalmakla beraber her bir boy bunu kendi flivesine göre telaffuz ediyordu. Bu
durum Türk boylar› aras›ndaki iletiflimi kolaylaflt›r›yordu. Türkiye’de yay›nlanan
kitaplar›n di¤er Türk topluluklar›nca okunmas› bu harf birli¤ine ba¤l›yd›. Türk
topluluklar›n›n Latin harflerini kabul etmesi bu birli¤i k›racakt›. Latin alfabesi kabul edildi¤inde her toplulu¤un kabul etti¤i alfabe baflka baflka olacakt›. Dolay›s›y-
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la, her boyun yay›nlad›¤› kitap sadece o boyda okunacak, komflu kabilelere tamamen yabanc› olacakt›. Böylelikle, her boy ayr› mektepli, ayr› edebiyatl› küçük bir
milletçik olarak kalacak, Rus kültürü karfl›s›nda direnemeyerek asimile olacakt›.
Rusya’da Arap harflerinin Türk dillerine uygun olmad›¤›n› meydana atan flahsiyet, meflhur misyoner N. ‹. ‹lminski (1822-1891) idi. Bu zât, Arap harflerinin Türk
diline uymad›¤›n› gerekçe göstererek Kazaklara Rus harflerinden uydurma bir alfabe meydana getirmifl, bu alfabeyle ilkö¤retim için kitaplar yay›nlam›flt›. Onun
amac›, ‹dil Boyu, Türkistan, Kazak-K›rg›z kabileleri ile Türkiye’yi birbirinden ay›rmakt›. Yerli ayd›nlar›n›n elbirli¤iyle çal›flmas› sonunda bu giriflim sonuçsuz kalm›flt›. Kazakistan’da Rus harfleri kabul edilmemifl, aksine Kazak talebeleri Tatarlar›n
mektep ve medreselerini doldurmufl, diline ve harflerine milli bir taassupla sar›lm›flt› (‹shakî 1926: 428).
1926 y›l›ndaki en önemli mesele Rusya’daki Türk topluluklar›n›n Latin harflerine
geçirilmesi tart›flmalar›yd›. Lenin, Do¤uda komünizmin yay›lmas›na engel olan eski
medeniyetleri ortadan kald›rmak için en önemli arac›n alfabe siyaseti olaca¤› fikrindeydi. Sovyet ruhuyla yo¤rulmufl yeni edebiyat›n oluflturulabilmesi için eski medeniyete ait ba¤lar›n kopar›lmas› gerekiyordu. Latin harflerinin Pan-Türkizm ve Pan-‹slamizmi temelinden y›kaca¤› düflünülüyordu. ‹ktisadi durumu bozuk olan Rusya Latin harfleri projesine cömertçe para deste¤i veriyordu. Bu siyasete karfl› ç›kanlar devrim-karfl›t› ve proletaryan›n düflmanlar› olmakla suçlan›yordu (Togan 1927: 35-50).
1920’lerin sonunda Sovyetlerin talimat›yla alfabe konusu kesinlefltirildi; her bir
Türk boyu ayr› Latin alfabeleri kullanmaya bafllad›. Fakat bu durum sadece 10 y›l sürdü. 1939-40 y›llar›nda bütün Türk halklar› (yine birbirinden baz› farkl›l›klar tafl›yan)
Rus alfabesine geçirildiler. Böylece Sovyetler as›l amac›na eriflti: Hem Türkiye ile olan
kültürel ayr›flma sa¤land›, hem de Sovyetlerdeki Türk topluluklar›n›n kendi aralar›nda anlaflmalar› güçleflti. Rus alfabesinin kabulü Rusçan›n yay›lmas›n› da kolaylaflt›rd›.

Türkiye’deki Geliflmeler
Birinci Dünya Savafl›ndan sonra ‹stanbul, h›zla Türk dünyas›n›n cazibe merkezi olma özelli¤ini kaybetti. Savafl›n yenilgiyle bitmesi ve ‹ttihat ve Terakkinin da¤›lmas›yla Türkçü ayd›nlar s›k›nt›l› bir döneme girdiler. Türk dünyas›na ilgi duyan ayd›nlardan birço¤u Malta’ya sürgün edildiler. Ülkenin içinde bulundu¤u durumdan
sorumlu tutuldular.
1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Türk birli¤i siyasetinden uzak durmaya
özen gösterdi. Atatürk’ün izledi¤i milli siyaset, Türkiye s›n›rlar› içinde, kendi gücüne dayanarak, milletin ve ülkenin bay›nd›rl›¤› için çal›flmakt›. Türkiye’de flekillenen yeni ortamda Türkçülük ‹ttihatç›l›¤›n bir devam› olarak alg›lanmaya baflland›.
Türk birli¤i gibi konular› serbestçe tart›flma ortam›n› kalmad›. 1925 y›l› gazetelerinde s›kl›kla Türk-Sovyet yak›nlaflmas›ndan söz edilmekte, Sovyetler hakk›nda olumlu yaz›lar yay›nlanmaktayd›. Moskova’ya gidip dönen yazar ve sanatç›lar izlenimlerini yazarak Türkiye’nin Ruslardan neler ö¤renebileceklerini yazmaktayd›lar.
Böyle bir dostluk havas› içinde Sovyetleri rahats›z edebilecek her türlü yay›n ve faaliyetler k›s›tland›. 1920’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren Türkiye’deki Türkistanl› ve
Azerbaycanl› liderler çeflitli zorluklar ve engellemelerle karfl›laflt›lar. Rusyal› Türk
göçmenlerin faaliyetleri k›s›tland›, ç›kard›klar› dergiler zararl› yay›nlar olduklar› gerekçesiyle kapat›ld›. Rusya ve Türkiye Türkleri aras›ndaki iliflkiler durma noktas›na geldi. Bu durum, Sovyet döneminin sonuna kadar devam etti.
Rusya ve Osmanl› Türkleri aras›ndaki iliflkilerin zay›flamas›na etki eden
SIRAunsurlar
S‹ZDE nelerdir?
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Türklerde soydafll›k duygusu ve bilincinin ortaya ç›k›fl›n› aç›klamak
Savafllar ve siyasi bask›larla kesintiye u¤rasa da
Rusya ve Osmanl› Türkleri aras›ndaki dinî, etnik
ve kültürel ba¤lar varl›¤›n› sürdürdü; elveriflli zemin buldu¤unda yeniden ortaya ç›kt›. Osmanl›
ve Rusya Türkleri aras›nda din kardeflli¤i duygular›n›n ve soy bilincinin oluflmas› süreci 1870’li
y›llardan itibaren bafllat›labilir. K›r›m, ‹dil Boyu
ve Türkistan’dan gelen hac›lar, Rusyal› Müslüman talebeler ve Rusya’ya giden Osmanl› muallimleri bu iliflkilerin geliflmesinde etkili oldular.
Türk halklar› aras›nda geliflen bu yak›nl›klar zaman zaman Rusya’y› endifleye ve bir tak›m tedbirler almaya sevk etti. 1907 y›l› ortas›ndan itibaren Rusya’da özgürlükler k›s›tland›, yeniden bask› rejimine dönüldü. Milli gayeler arkas›ndan giden Rusyal› Türk ayd›nlar› takibe u¤rad›lar, K›r›m ve ‹dil-Ural okullar›nda çal›flan Osmanl› muallimleri görevlerinden uzaklaflt›r›ld›lar.

ayd›nlar taraf›ndan getirildi. Gasp›ral›, Osmanl›
ilk mekteplerinde yeni usulle e¤itimin (usûl-i cedit) yayg›nlaflt›r›lmas› için tavsiye ve önerilerde
bulundu. Yusuf Akçura, Osmanl› e¤itim sistemi
hakk›nda esasl› elefltiriler getirdi. Ona göre, Osmanl› devletinin siyasi ve sosyal kurumlar› modernlefltirilirken, medreselerin yeniden yap›land›r›lmas› konusunda ciddi bir giriflim olmamas›
büyük bir hata idi. Kuzey Türklerinin e¤itim
reformu konusunda genifl bir birikime sahip
olduklar›n› dile getiren Akçura, Osmanl›lar›n bu
konudaki noksanlar›na ve Osmanl› okullar›ndaki skolastik zihniyete dikkat çekti. Abdürreflid
‹brahim ise Darülfünun talebesinin davran›fllar›
hakk›nda köklü elefltiriler getirdi. Rusya’da gördü¤ü e¤itim hayat›yla karfl›laflt›rmalar yaparak
Osmanl› yüksek e¤itiminin noksanlar›n› ortaya
koydu.

N
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Rusya Türklerinin Osmanl› ülkesindeki rollerini
tan›mlamak
XIX. yüzy›l›n son çeyre¤inden bafllayarak ve özellikle 1908’den sonra, K›r›m, ‹dil-Ural, Sibirya, Kafkasya ve Türkistan’dan gelen ayd›nlar için ‹stanbul bir cazibe merkezi hâline geldi. Tahsil amac›yla veya siyasi mülteci olarak gelen bu ayd›nlar
zengin bir donan›ma sahiptiler. Kurduklar› dernekler ve ç›kard›klar› dergilerle Osmanl› ülkesinin kültür hayat›n›n flekillenmesinde önemli bir
rol oynad›lar. Rusya’dan gelen Türk ayd›nlar›
Rusya’da etkili olan edebî, siyasi ve sosyal hareketlerin etkisi alt›nda yetiflmifllerdi; kad›n haklar›, e¤itim reformu ve dinî ›slahat konular›nda zengin bir birikime sahiptiler. Dolay›s›yla, Rusya
Türkleri, Osmanl› toplumundaki noksanlar› daha
farkl› noktadan gördüler. fiartlar›n her bak›mdan
uygun oldu¤u 1908-1914 y›llar› aras›nda, Rusya
ve Osmanl› Türklerinin iliflkileri en üst düzeye
ulaflt›; zengin bir kültürel etkileflim ortaya ç›kt›.
Rusyal› Türk ayd›nlar›n Osmanl› e¤itimine katk›lar›n› belirlemek
Osmanl› e¤itim sistemine yönelik en köklü elefltiriler Tatar-Baflkurt, K›r›m ve Kafkasya kökenli

Rusya Türkleri ile olan iliflkilerin zay›flamas›
sürecini de¤erlendirmek
Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas›yla Osmanl›
ve Rusya Türklerinin iliflkileri k›s›tland›. Savafltan sonra her iki ülkede ortaya ç›kan yeni geliflmeler alakalar› derinden etkiledi. Bolflevikler
‹dil-Ural’da ve di¤er Türk illerinde radikal bir
dönüfltürme siyaseti uygulad›lar. Ceditçi ayd›nlar›n oluflturmaya çal›flt›klar› birlik giriflimlerini
ortadan kald›rd›lar. Matbaalar, gazeteler, mektep ve medreseler kapat›ld›. Kazanl› tüccarlar›n
ticareti ve sermayeleri bitirildi. Yeni oluflturulan
özerk cumhuriyetlerdeki kültürel etkinlikler sadece o cumhuriyet s›n›rlar› içine hapsedildi; Türk
halklar›n›n her birine ayr› millet olma bilinci yerlefltirmeye çal›fl›ld›. Her bir Türk toplulu¤una ayr› alfabeler belirlenerek aralar›ndaki iliflkiler zay›flat›ld›; Türkiye ile olan ba¤lar kopar›ld›. Di¤er
yandan, yeni kurulan Türkiye devletinde hariçteki Türklerle ilgili siyaset yeniden belirlendi.
Sovyetlerle kurulan dostluk iliflkileri çerçevesinde Türk birli¤i siyaseti terk edildi. Muhaceretteki Türk ayd›nlar›n›n kültürel faaliyetleri k›s›tland›. Rusya Türklerine iliflkin ilgisizlik ve uzak durma siyaseti Sovyet rejiminin sonuna kadar devam etti.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi Rusya Türklerinin Osmanl›
Devleti’ne olan ilgilerinin kayna¤›d›r?
a. Osmanl› ülkesinin sa¤lad›¤› ticari kolayl›klar
b. Osmanl› sultan›n›n ayn› zamanda tüm Müslümanlar›n halifesi olmas›
c. Osmanl› Devleti’nin Avrupa ile yak›n iliflkiler gelifltirmifl olmas›
d. ‹stanbul’un bir ticaret merkezi olmas›
e. Kutsal Emanetler’in Osmanl› Devleti’nde olmas›
2. XX. yüzy›l›n bafl›nda Rusya Türklerinin en çok be¤enip takip ettikleri Osmanl› yazar› afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. Ahmed Midhat Efendi
b. Nam›k Kemal
c. Recaizâde Mahmud Ekrem
d. Yahya Kemal
e. Abdullah Cevdet
3. K›r›ml› mollalar›n, K›r›m’a giden Osmanl› ö¤retmenlerine ve onlar›n faaliyetlerine karfl› olmalar›n›n nedeni
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Osmanl› e¤itim sisteminin kötü olmas›
b. Osmanl› ö¤retmenlerinin yerel lehçeyi bilmemeleri
c. K›r›m ve ‹stanbul ulemas› aras›ndaki anlaflmazl›klar
d. Rus misyonerlerin zararl› faaliyetleri
e. Mollalar›n, Osmanl› ö¤retmenlerini rakip olarak
görmeleri
4. Rusya ve Osmanl› Türklerini birbirine yaklaflt›ran
as›l etken afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Ticari iliflkiler
b. Hükümet politikalar›
c. Savafllar
d. Din ve soy birli¤i
e. E¤itim faaliyetleri
5. Afla¤›dakilerden hangisi Osmanl› Devletine gelen
Rusyal› Türk ayd›nlardan biri de¤ildir?
a. Yusuf Akçura
b. Ayaz ‹shakî
c. Sultan Galiyev
d. Osman Kocao¤lu
e. Hüseyinzâde Ali Bey

6. Rusyal› Türk ayd›nlar›n Osmanl› fikir hayat›na etkileriyle ilgili afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?
a. Pan-Slavist fikirleri Osmanl› ülkesine tafl›m›fllard›r.
b. Türk Milliyetçili¤i fikrinin geliflmesine katk› sa¤lam›fllard›r.
c. Rus halkç›l›k ak›m›n› Osmanl› fikir hayat›na getirmifllerdir.
d. Türk Ocaklar›n›n faaliyetlerine etkin olarak kat›lm›fllard›r.
e. ‹ttihat ve Terakki Cemiyetinde görev alm›fllard›r.
7. Yusuf Akçura’n›n fikrî oluflumuna en çok etki eden
Türk ayd›n› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. fiihabüddin Mercanî
b. Gasp›ral› ‹smail Bey
c. Kayyum Nâs›rî
d. Hüseyinzâde Ali Bey
e. Ziya Gökalp
8. Afla¤›dakilerden hangisi Rusyal› Türk ayd›nlar›n
1908’den sonra ‹stanbul’a yönelmesindeki temel etkendir?
a. Balkan Harbi’nin yaklafl›yor olmas›
b. 93 Harbi’nin ortaya ç›kard›¤› siyasî durum
c. Rusya’da ink›lâpç› hareketlerin bafllamas›
d. Bolflevik ‹htilâli’nin meydana getirdi¤i bask› ortam›
e. II. Meflrutiyet’in ilan edilmesi
9. Afla¤›dakilerden hangisi Türk Yurdu dergisinin
amaçlar›ndan biri de¤ildir?
a. Türk kamuoyunu Rusya Türkleri hakk›nda bilgilendirmek
b. Türk dünyas›nda geliflen fikir ak›mlar›n› tan›tmak
c. Rusya Türkleri ile Osmanl› Türkleri aras›nda kültürel bir ba¤ kurmak
d. Osmanl› ve Rus hükümetleri aras›nda köprü olmak
e. Osmanl› ve Rusya Türkleri aras›nda ortak bir dil
gelifltirmek
10. Afla¤›daki yazarlardan hangisinin halkç›l›k ak›m›ndan etkilendi¤i söylenemez?
a. Yusuf Akçura
b. Ayaz ‹shakî
c. Süleyman Nazif
d. Abdürreflid ‹brahim
e. ‹smail Gasp›ral›
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b

2. a
3. e

4. d

5. c

6. a

7. b
8. e

9. d
10. c

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türklerde Soydafll›k Duygusunun Uyanmas›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tatar Talebeler” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rusya’ya Giden Osmanl›
Muallimleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türklerde Soydafll›k Duygusunun Uyanmas›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Meflrutiyet ve Rusya’dan
Gelen Türk Ayd›nlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Meflrutiyet ve Rusya’dan
Gelen Türk Ayd›nlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yusuf Akçura” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Meflrutiyet ve Rusya’dan
Gelen Türk Ayd›nlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yusuf Akçura” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Meflrutiyet ve Rusya’dan
Gelen Türk Ayd›nlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
1907’de Astrahan’a giden Osmanl› muallimi Halil Sami,
oralardaki durumun hiç de hayal etti¤i gibi olmad›¤›n›
gördü. Dindafl ve soydafl olmakla birlikte Rusya Müslümanlar› farkl› baz› kültürel özelliklere sahiptiler. E¤lencelerinde ve dinî hoflgörü anlay›fllar›nda ve al›flkanl›klar›nda Osmanl›lara göre bariz farklar vard›. E¤itim sistemleri geleneksel Müslüman e¤itiminin bir parças›yd›.
Rus okullar› ise muntazam sistemi ve modern görüntüsüyle derhal fark ediliyordu. Bütün bunlar Osmanl› ayd›nlar›n›n asl›nda Rusya ve Müslümanlar› hakk›nda ne
kadar az fleyler bildiklerini göstermekteydi.

S›ra Sizde 2
Teârüf, tan›flt›rma demektir. Rusya ve Türkistan’dan gelip Osmanl› ülkesine yerleflen Türk ayd›nlar›n›n amaçlar›ndan en önemlisi Türk topluluklar›n› birbiriyle tan›flt›rmak, aralar›nda dayan›flma duygusu uyand›rmakt›.
Onlar, Osmanl› Türklerinin Kuzey ve Do¤u Türkleri
hakk›nda çok yüzeysel ve yanl›fl bilgilere sahip olduklar›n› görüyorlard›. Buharal› fieyh Süleyman Efendi, kaleme ald›¤› Ça¤atayca-Osmanl› Türkçesi lügatinde bunu sa¤lamaya çal›flt›. Yusuf Akçura’n›n birçok yaz›s› ve
Türk Yurdu dergisi bu ideali amaçlad›. Abdürreflid ‹brahim’in Teârüf-i Müslimîn dergisi de bu amaca hizmet
etti.
S›ra Sizde 3
Rusya’daki ink›lapç› ve halkç› hareketin içinden gelen
Ayaz ‹shakî, Osmanl› fikir hayat›n›n çok farkl› oldu¤unu fark etti. Ona göre, Osmanl› edebiyat› Frans›z edebiyat›n›n tesiri alt›ndayd›, milli edebiyat pek geliflmemiflti. Servet-i Fünûn dergisi çevrelerinin sanat sanat
içindir anlay›fl›yla seçkin bir edebiyata yönelmelerini
anlams›z buldu. Edebiyat halk için olmal› ve halk›n dilinde yaz›lmal›yd›. Osmanl› gazete ve dergilerinin belli
bir ideolojik çizgisi olmamas›n› da yad›rgad›. Oysa Tatar gazeteleri belli bir siyasi ve fikir durufla sahiptiler;
her gazete ayn› zamanda belli bir grubun sözcüsüydü.
S›ra Sizde 4
Birinci Dünya Savafl›n›n ç›kmas› Rusya’daki Türklerin
faaliyetlerini ve ‹stanbul’la olan temaslar›n› k›s›tlad›.
Yay›nlar›n gidip gelmesi kesildi. Fakat iliflkilerin zay›flamas›n›n as›l sebebi Rusya ve Türkiye’de yeni rejimlerin kurulmas›ndan sonra oldu. Rusya, 1918’den sonraki
y›llarda Türk kavimlerini dönüfltürme siyaseti izledi. K›sa zamanda al›nan radikal kararlarla Türk kavimlerinin
Türkiye ve kendi aralar›nda olan iliflkilerini zay›flatt›.
Alfabe reformlar› alakalar›n kesilmesinde önemli bir rol
oynad›. Savafltan sonra Türkiye’deki geliflmeler de iliflkileri durma noktas›na getirdi. ‹ttihat ve Terakki hükûmetinin Türk birli¤ini destekleyen siyasetine karfl›l›k,
Türkiye Cumhuriyeti sadece milli s›n›rlar içinde bir siyaset izledi; d›fl Türklerle siyasi anlamda ilgilenmedi.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Azerbaycan sermayedarlar›n›n kültürel faaliyetlere etkisini aç›klayabilecek;
Azerbaycan kültür hayat›n›n dinamiklerini belirleyebilecek;
Azerbaycan’da e¤itimin önemini tan›mlayabilecek;
Azerbaycan bas›n›nda meydana gelen de¤iflimleri aç›klayabilecek;
Azerbaycan toplumunda ayd›n hareketi ve kültürel ideolojiyi de¤erlendirebileceksiniz.
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RUSYA’NIN KAFKASYA S‹YASET‹
M‹LL‹ SERMAYEN‹N OLUfiUMU
KÜLTÜREL UYANIfi
E⁄‹T‹MDE YEN‹LEfiME
BASININ GEL‹fiMES‹
AYDIN HAREKET‹ VE KÜLTÜREL
‹DEOLOJ‹

Azerbaycan’da Yenileflme
Hareketleri
RUSYA’NIN KAFKASYA S‹YASET‹
XVIII. yüzy›ldan bafllayarak Rusya’n›n d›fl siyasetinde Kafkasya mühim bir rol oynad›. Rusya bu dönemde güneyde kendi stratejik mevkilerini güçlendirmeye, Orta
Asya ve Yak›n Do¤u’ya giden ticaret yolunu ele geçirmeye çal›fl›yordu.
Büyük Petro’nun (1672-1725) s›cak denizlere inme politikas› dahilinde Kafkasya ve Azerbaycan ile Hazar Denizi de yak›ndan ilgilendirmekteydi. Çünkü bu bölgeler Rusya sanayini dünya pazarlar› seviyesine yükseltecek bir maden niteli¤i tafl›yordu. Ayr›ca buralar›n fethi di¤er bölgelerin de ele geçirilmesini kolaylaflt›racakt›. Petro, Hazar Denizi’ne özel bir önem vermekte ve buray› askerî-stratejik
yönden yeni topraklar ele geçirmenin teminat› olarak görmekteydi. 26 Temmuz
1723’de General M. A. Matyuflkin komutas›ndaki Rus ordular› Bakü’yü ele geçirdi. Bundan sonra Rusya, Kafkasya’n›n ele geçirilmesi yönündeki ilgisini sürekli
canl› tuttu.
I. Aleksandr zaman›nda (1800-1825) Kafkasya’n›n al›nmas› meselesi yine gündeme geldi. General Sisianov Kafkasya Ordular›n›n Baflkumandanl›¤›na atand›.
1796’da Zubov’un Azerbaycan’a yapt›¤› sefere kat›lan Sisianov, Bakü Kalesi’nin
kumandanl›¤›n› yapt›. I. Aleksandr onu flahsen tan›d›¤› için 1802’de Kafkasya Ordular› Baflkumandanl›¤›na getirildi. 1803’de Rusya için Osmanl› Devleti ve ‹ran’a
karfl› önemli bir stratejik mevki durumunda olan Car-Balaken iflgal edildi. Böylece di¤er hanl›klar da süratle Rus hakimiyeti alt›na girdi. 1804’de Gence Han› olan
Cevad Han ve o¤lunun ölümünden sonra Gence Hanl›¤› Ruslar›n eline geçti.
1804’de Rusya ve ‹ran aras›nda savafl ç›k›nca ‹ran ordular›n›n Karaba¤ Hanl›¤›na
girece¤ini düflünen ‹brahim Halil Han, Kürekçay sahilinde bulunan Sisianov’un
yan›na gitti. 14 May›s 1805’de Sisianov ile ‹brahim Halil Han aras›nda Karaba¤
Hanl›¤›’n›n Rusya’n›n hakimiyetini kabul etti¤ini belirten Kürekçay Antlaflmas›n›
imzaland›. Ancak zamanla bu anlaflma ile Karaba¤ Hanl›¤›’n›n topraklar›n›n bütünlü¤ünün korunmas› amac›yla, Han ve ailesinin ve varislerinin Hanl›¤›n üzerindeki hakimiyetlerinin üstünlü¤ü için Çarl›k Rusyas›n›n verdi¤i taahhüdün geçersiz
oldu¤u anlafl›ld›.
Bir liman flehri özelli¤i tafl›yan Bakü’nün ele geçirilmesi Rusya’n›n askeri planlar›n›n bir bölümünü oluflturuyordu. fiirvan Hanl›¤›’n›n ele geçirilmesi ile Ruslar
Bakü ve Tal›fl hanl›klar›n› iflgal etmek için kara ve deniz yollar›n› temin etme imkan›n› kazand›lar. Bu tarihten sonra Çarl›k Rusyas› 1812’de Karaba¤ Hanl›¤› da dahil olmakla Azerbaycan hanl›klar›n› ele geçirdi. 12 Ekim 1813’de Karaba¤’›n Gülis-
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tan Köyü’nde Gülistan Antlaflmas› imzaland›. Buna göre, Erivan ve Nahçivan hanl›klar› d›fl›nda Aras Nehri’nin kuzeyinde bulunan hanl›klar›n (Bakü, fiirvan, fieki,
Gence, Karaba¤, Lenkeran, Kuba, Derbend) Rusya’ya kat›ld›¤› bildirildi. 1826’da
‹ran ordusu Azerbaycan’›n kuzeydeki topraklar›na girdi. 1827’de General Paskeviç
kumandas›ndaki Rus ordusu Tebriz, Mara¤a, Urmiye ve Erdebil’i iflgal etti. 10 fiubat 1828’de Tebriz’in güneyindeki Türkmençay mevkiinde Azerbaycan’› kuzey ve
güney olmak üzere ikiye bölen Türkmençay Antlaflmas› imzaland›.

‹dari Reformlar
1820’lerde tasfiye edilen hanl›klar›n yerine Rus vilayetleri kuruldu: Bakü, Derbend,
fieki, Karaba¤, fiirvan ve Tal›fl. Bunlar›n her biri, “naçalnik” denilen askeri kumandanlar taraf›ndan yönetiliyordu. Bu yeni yönetim birimlerinin bafllar›nda han olmamas›n›n d›fl›nda eskisinden farkl› bir taraf› yoktu Bu vilayetlerin s›n›rlar› da hanl›k
s›n›rlar›n›n hemen hemen ayn›s›yd›. Ayr›ca mahaller fleklindeki yerel idari bölünmeler ve fier’î mahkemeler de eski flekliyle b›rak›lm›flt›. Farsça, yerel yönetim ve
hukuk dili olarak kalmaya devam ediyordu. Fakat benimsenen bu yeni uygulama
flekli de çarl›¤›n, özellikle daha kat› ve merkeziyetçi yönetim taraftar› olan idarecileri taraf›ndan yetersiz bulunarak de¤ifltirilmesine karar verildi. 1841’de ilan edilen
ve Baron P. V. Hahn’›n ad›yla an›lan askeri idareleri ve dolay›s›yla tüm hanl›k idaresini kald›ran reformla, tek tip sivil idare sistemine geçifl öngörülüyordu. Buna göre yedi vilayet “uyezdler”e dönüflüyor, s›n›rlar› ise önceki s›n›rlar, yeni hanl›k döneminden kalma s›n›rlar dikkate al›nmaks›z›n belirleniyordu. Reform, ayn› zamanda, yerleflik afliret birimleri olan “mahaller” yerine, daha küçük birimler olan “uçastek”leri getiriyordu. Böylece, Azerbaycan’›n eskiden beri mevcut olan co¤rafi arazi bölünmelerine son verilmifl, ayn› zamanda yerel yöneticiler kitleler halinde görevlerinden uzaklaflt›r›lm›flt›.
Bu idari yap› da k›sa zaman aral›klar›yla birkaç kez de¤iflikli¤e u¤rayarak, en
son fleklini Rusya’da Büyük Reform dönemi olarak bilinen 1860’l› y›llarda alm›fl oldu. Liberalizme do¤ru gidifl olarak alg›lanan yeni siyaset Çar’›n yerel yönetimlerle
ilgili yeniden bir tak›m de¤ifliklikler yapmas›na neden oldu. 1859’da, daha önceki
idari yap›lanma sonucu gubernatörlük (vilayet) merkezi olan fiamah›’n›n bir depremle harap olmas› sonucu, merkez Bakü’ye tafl›nd› ve vilayetin ismi bu düzenlemeye uygun olarak de¤iflti. 1867’de de Elizabetpol Gubernatörlü¤ü oluflturuldu.
Bu eyaletin oluflturulmas›yla Azerbaycan topraklar›n›n büyük bir k›sm› Bakü ve
Elizabetpol guberniyalar›n›n terkibine dahil oluyordu. Bu idari yap› XX. yüzy›l›n
bafllang›c›na kadar devam etti.

M‹LL‹ SERMAYEN‹N OLUfiUMU
XIX. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren Azerbaycan hanl›klar›n›n Ruslar taraf›ndan kald›r›larak yerine merkezi sistemin kurulmas› Azerbaycan toplumunda önemli de¤iflikliklere neden oldu. Cemaatten milletleflmeye geçifl dönemi olarak nitelenen bu
dönemde Bat› hayat anlay›fl› toplumda yayg›nlaflmaya bafllad›. Yeni dönemde
Azerbaycan’›n soylu ve zengin aileleri çocuklar›n› fiii kimli¤inin ve Arap ve Fars
kültürünün egemen oldu¤u medreselere de¤il, Rusya’n›n ve Avrupa’n›n ça¤dafl
e¤itim kurumlar›na yönlendirdiler. Bu dönemde yenileflme hareketinin bafllamas›na öncülük edenler de bu ayd›nlar oldu.
‹dari yap›lanmalar, yerel ekonomik unsurlar›n tertibi, belirgin burjuvazi unsurlar›n›n geliflmesi Azerbaycan’›n toplumsal yap›s›nda bir tak›m de¤iflimlere neden
oldu. Feodal idare anlay›fl›n›n sadece idari anlamda ortadan kalkmas›n› de¤il, zih-
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ni anlamda da bertaraf olmas›n› sa¤layan bu giriflim, milli yap›lanma sürecinin bafllamas›nda etken olmufltu. Bunda, bölgenin siyasal ve sosyal anlamda geliflime aç›k
bir sanayi de¤erine sahip olmas›n›n da önemli bir rolü vard›.
Milletin, kendi varl›¤›n› idrak edebilmesi için gereken flartlardan biri olarak
ekonomide belirli bir geliflme çizgisinin yakalanmas› gerekti¤i görüflü yayg›nd›. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda Azerbaycan’da XIX. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru ekonomide olumlu atmosferin oluflmas›n›n milli bilincin uyan›fl› aç›s›ndan önemli tesiri oldu¤unu
görüyoruz. Nitekim, XIX. yüzy›l›n ortalar›na kadar süren uzun bir duraklaman›n
ard›ndan, 1859 y›l›nda Bakü ve civar›nda petrol rafinelerinin kurulmas›n›n bir neticesi olarak ç›kar›lan ve ifllenen petrolün beklenmedik bir oranda artmas›, ekonomide önemli geliflmelere yol açt›. Co¤rafi olarak s›n›rl› bir alanda kalmakla birlikte, bu art›fl›n dalgalar halinde yay›lan etkileri kökten dönüflüme sebep oldu. On
binlerce tar›m d›fl› iflçiye ifl imkan› sa¤laman›n yan› s›ra, emek göçü gibi ekonomik
modernleflme belirtilerinin oluflmas›, eyaletlerde ticaretin geliflmesi tren ve buharl› gemi ulafl›m›n›n kullan›lmaya bafllamas›, petrol boru hatt›n›n ve demir yollar›n›n
çekilmesi, bu geliflmenin bir sonucuydu.
Petrol sanayisinin geliflmesi, Bakü’nün bir metropol haline gelmesine de sebep olmufltu. XIX. yüzy›l›n ortalar›nda Apfleron Yar›madas›’nda küçük bir liman
olan Bakü, 1870’lerde Çarl›k Rusyas›n›n en yüksek oranda nüfus art›fl› gösteren
flehri haline gelmiflti. fiehir Azerbaycan’›n önemli merkezi, ayn› zamanda yükselmekte olan yerli sanayi burjuvazinin p›nar bafl›yd›. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
Azerbaycan’da ticaret ve sanayinin geliflmesiyle flehirler ve vilayetler aras›nda ticari iliflkilerin artmas›, Bakü baflta olmak üzere flehirlerin büyümesi ve flehirlerde
Azerbaycan halk›n›n ticaret ve sanayi hayat›na aktif olarak kat›lmalar›, halk›n birbiriyle çok s›k› sosyal ve kültürel münasebetlerde bulunmalar›n› sa¤lam›fl ve bu
durum Azerbaycan edebi dilinin teflekkülünde önemli bir rol oynam›flt›.
Bu süreci etkileyen bir di¤er önemli faktör milli burjuva s›n›f›n›n ortaya ç›kmas›yd›. Petrol patlamas› daha
önceden Bakü civar›nda petrol kuyusu, rafineleri veya
toprak sahibi olanlar›n h›zla
zenginleflmesine sebep olmufltu. Tagiyev, Nagiyev,
Asadullayev, Muhtarov, Sultanov ve bunlar›n aileleri bu
flekilde zengin oldu. Bunlar
ayn› zamanda Azerbaycan’›n
ilk milli burjuvazileri olarak
kabul edilmektedir.
Yabanc› sermaye ilk zamanlarda yeni kaynaklar›n
oluflumunu, farkl› bir ticarî
anlay›fl›, yat›r›mc›l›¤› ve bu
alana yönelik getirdikleri
teknolojik yeniliklerin ötesinde petrolden sa¤lad›klar›
muazzam bir servet yüzün-

Hac› Zeynelabidin Tagiyev:
Bakü zenginlerindendir.
Bakü’de do¤du. 1873’de
petrol ç›kan arazileri sat›n
ald›. Sat›n ald›¤› bu
parsellerde tulumbas›z
f›flk›ran petrol kuyular›
mevcuttu. Bu da onu güçlü
sermayedarlar aras›na katt›.
Tagiyev, petrol ve ticaretin
yan›s›ra kültür ve e¤itim
faaliyetlerine bilhassa önem
verdi. 1883’de Bakü’nün ilk
tiyatro binas›n› kurarak,
1901’de ilk Türk k›z
mektebini açt›. Gazetelere ve
cemiyetlere maddi yard›m›n›
esirgemedi.

Resim 5.1
Hac› Zeynelabidin
Tagiyev (1838?1924)
Kaynak: Hac›
Zeynelabidin
Tagiyev (Bak›,
1993).
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den Azerbaycan halk› taraf›ndan istismar edildikleri düflüncesiyle zamanla tepki
SIRA S‹ZDE
görmeye bafllad›. Fakat Bakü’deki yabanc›lar konusu sadece ekonomik alamdaki
tepkilerden meydana gelmiyordu. Kültürel hayatta da yabanc› sermaye temsil ettikleri Bat› medeniyetinin
AMAÇLARIMIZ ve hayat tarz›n›n Bakü’de yerleflmesine sebep oldu. fiehre
gelen Nobeller, Rothschildler kendi kültür flemsiyelerini de beraberinde getirdiler.

N N

Yabanc› sermaye
ayr›nt›l› bilgi için bkz. Nesrin Karagür, Petrolün Sihirli DünK ‹ T hakk›nda
A P
yas› Bakü (‹stanbul, 2007), s. 92-125.

K ‹ T A P

TNobeller:
E L E V ‹ ZNobeller,
Y O N Bakü’ye

gelen ilk yabanc› petrol
sanayicisiydi. Aslen Isveçli
olan bu sülalenin bafl›nda
Emmanuel Nobel vard›. Rus
hükümetinin
‹ N T E R N E Tdaveti üzerine
1837’de Rusya’ya giden
Nobel’in, daha Isveç’te iken
keflfetti¤i sualt› may›nlar›
Rus askerî idarelerinin
dikkatini çekti.

SIRA S‹ZDE

1

Rusya’ya göç ettikten sonra
D Ü fi Ü N E L ‹ M
St. Petersburg’da infla
ettirdi¤i fabrikada may›n ve
bunun gibi teknik
S O R Uüretmeye
malzemeler
bafllad›. 1853 ve 1856
y›llar›nda yani K›r›m Savafl›
s›ras›nda
emriyle
D ‹ K Khükümetin
AT
Nobel Rus ordusunu silah ve
may›nlarla teçhiz etti. Savafl
bittikten sonra siparifllerin
SIRA S‹ZDE
azalmas›
dolay›s›yla
Emmanuel fabrikay›
kapatarak ülkesine döndü.
Emmanuel’in Ludwig, Robert
AMAÇLARIMIZ
ve Alfred Nobel ad›nda üç
o¤lu vard›. Nobel kardefller
petrol üretimini teknik
bak›mdan
K ‹ T A P
mükemmellefltirmek
için ifle
çok ilkel metotlarla
bafllad›lar. Baflka bir ifade
ile Bakü petrolünü bilimsel
bir
T E laboratuara
L E V ‹ Z Y O Nçevirdiler.
Önce Bakü’de daha sonra
Petersburg’da kimya
laboratuarlar› kurdular.
Elbette bu çal›flmalarda
‹sveç’te
‹ N T E Ryaflayan
N E T kimyac›
Alfred Nobel’in büyük
yard›mlar› oldu. Keflfedilen
her yenilik maden ve
fabrikalarda tatbik edildi.
Böylece asr›n sonlar›nda
petrol üretiminin % 20’sini,
gerosin (gazya¤›) üretiminin
% 40’›n› Nobel kardefllerin
flirketi veriyordu.

Milli sermayedarlar›n
bir k›sm› milli ve kültürel hareketleri maddi bak›mdan
TELEV‹ZYON
destekleme yoluyla milletleflme sürecine katk›da bulunuyorlard›. 1789 Frans›z ‹htilali’nden sonra burjuvazi adland›r›lan sosyal grup, Bat› toplumlar›nda da milletleflmeyi h›zland›rm›flt›r. Bat› Avrupa’n›n tarihi içinde burjuvazi ile ortaya ç›kan ve
‹ N T E ile
R N Edesteklenen
T
Frans›z ‹htilali
milliyetçilik ak›mlar›n›n milli devlete do¤ru bir ilerlemeyi ortaya koydu¤u bilinmektedir. Bu idrak ve fluur içerisinde, Azerbaycan yerli sermayesinin himayesinde Azerbaycan kültürü, bas›n›, vb. alanlarda ilerlemeler
sa¤lanacakt›r.
S‹ZDE yaflanan de¤iflimler ayd›n-sermaye iliflkisi nas›l etkiledi?
XIX. yüzy›ldaSIRA
ekonomide

Azerbaycan’da Milli Bilincin Geliflim Süreci
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Çarl›k Rusyas› Azerbaycan’› hakimiyeti alt›na ald›ktan sonra (Türkmençay Antlaflmas› 1828) milli kimliklere karfl› bir siyaset yürütüldü (Azerbaycan Türklerine TaS Ogibi).
R U Rus hakimiyeti alt›nda Azerbaycan’da XIX. yüzy›l sonlar›na
tar denilmesi
do¤ru devlet ve toplum yap›s›n› yenilefltirmek ve müdahalelere engel olmak esas
amaçlardan biriydi.
XIX. yüzy›l›n sonundan itibaren Azerbaycan’da Rus siyaseti söD‹KKAT
mürgecili¤in ötesinde, iflgalin sonuçlar›n› kendi ad›na kal›c› ve sürekli hale getirmeye çal›fl›yordu.
SIRA S‹ZDE
Azerbaycan’da yenileflme veya de¤iflme öncelikle Bat› ile ba¤lant› kurmakt›.
Ancak konu Rus hakimiyeti nedeniyle kimi zaman Rusya’n›n giriflimlerinin desteklenmesi veya
mevcut duruma uyum biçimi olarak da kendini göstermekteydi. BüAMAÇLARIMIZ
tün bu de¤iflim ve yenilikçi giriflimlere ra¤men Azerbaycan ayd›n› ba¤›ms›zl›¤›n›
kaybetmifl olman›n verdi¤i tedirginlikle de¤iflme ve yeniliklere karfl› belli kayg›lar
da tafl›yordu.
K ‹ T A P
Ruslar›n e¤itim ve dil politikalar› Azerbaycan halk›n›n farkl› beklentilerini ve ihtiyaçlar›n› gündeme getirdi. Rusçan›n hâkim dil olmas›n›n ötesinde tamam›n› Azerbaycan Türklerinin
bölgelerdeki mahkemelere tayin edilen tercümanT E L E V ‹ Z Y Ooluflturdu¤u
N
lar vas›tas›yla Rusça zorunlu hale geldi. Çarl›k Rusyas›n›n Azerbaycan Türklerine
karfl› di¤er bir uygulamas›, s›n›r boylar›nda bilhassa ‹ran ve Osmanl› Devleti ile temas›n› yasaklamakt›. Onun için buralara Ermeni, Alman ve Rusya’dan Hahol ve
‹ N Tadlarla
E R N E T an›lan göçmen köylülerinin yerlefltirilmesi sa¤land›.
Malakan gibi
Bu göçmenlerin iskân ettirilmesini kolaylaflt›rmak için, Muhacerat Müdürlü¤ü
kuruldu. Gence’de ve Mugan’da Handorf, Malagan, Slovakiya adlar›n› tafl›yan H›ristiyan köyleri bu flekilde meydana geldi. Uygulanan bu siyasetin bir baflka amac› da Azerbaycan’daki ‹ran nüfuzunu ortadan kald›rarak, Rus nüfuzunu yerlefltirmekti. Fakat bu kültürün ve Farsçan›n Azerbaycan’daki etkisini kaybetmesi, ancak
asr›n sonlar›nda gerçekleflebildi.
XIX. yüzy›lda Azerbaycan Türk ayd›nlar› milletin içinde bulundu¤u cehaleti ve
geri kalm›fll›¤› görerek bu durumdan kurtulma ve millete millet oldu¤unu hat›rlat-
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man›n gere¤ini duymaya bafllad›lar. Bu yüzy›lda Azerbaycan Türk ayd›nlar›n eserlerinde ve fikirlerinde bu çabalara rastlanmaktad›r. Özellikle Kafkasya ve Azerbaycan tarihine ait yaz›lan eserlerle yazarlar, milletin geçmiflini tan›mas›n› ve millet oldu¤unu hat›rlamas›n› sa¤lamak istediler. Abbas Kulia¤a Bakihanov (Bakühanov),
Mirza Fethali Ahundov, Seyid Azim fiirvani ve Hasan Melikzade Zerdabi gibi ayd›nlar›n yapmak istedikleri halk›n e¤itim ve kültür seviyesini yükseltmek, milli bas›n
ve milli dilin en yüksek seviyede olmas›n› sa¤layarak onu baflka dillerin tesirinden
kurtarmakt›. Böylece halka milli bir ruh da kendili¤inden afl›lanm›fl olacakt›. Ayd›nlar, bütün güçleriyle ‹ran’›n nüfuzunu ve kültürünü Azerbaycan’dan uzaklaflt›rmak için mücadele verdiler. XX. yüzy›lda ortaya ç›kan ayd›n tipi sadece Fars kültürüne de¤il, etkisini gün geçtikçe daha da artt›ran Rus kültürüne de karfl› halk›
teflkilâtland›rmaya, Rusya’n›n baflka yerlerinde yaflayan Türklerle birlikte kuracaklar› bir Türk kültürünü yaratmaya çal›fl›yordu.
Azerbaycan’da ilk milli uyan›fl hareketini bafllatan Mehmet Ali Mirza Kaz›m
Bey, Abbas Kulia¤a Bakühanov oldu. Bu ayd›nlar taraf›ndan temelleri at›lan ve genifl toplum kitleleri taraf›ndan desteklenen ayd›nlanma düflüncesi, XIX. yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru milli bilincin oluflma sürecine önemli katk›da bulunmufltu. Rus istilas›ndan sonra Rusça ö¤renen ve bu dilin yard›m› ile Bat› düflüncesi ile temasa
geçen bu ilk ayd›n kufla¤›n›n üzerinde Frans›z ‹htilalinden sonra Avrupa’da oluflmufl bulunan hürriyetçi düflüncelerin, milliyetçi idealinin, halkç›l›k prensiplerinin
ve Rusya’daki ihtilalci Dekabristlerin büyük ölçüde tesiri vard›r. Halk›n e¤itilmesi,
cehaletten kurtar›lmas›, gelecekte kendi kendini idare etmeye haz›rlanmas›, tarih
ve öz dilinin canland›r›lmas› ilk ayd›n kufla¤›n›n program›n›n esas›n› teflkil eder.
Mirza Fethali Ahundov ise halk dilinde yazd›¤› komedileriyle, fliirleriyle ilk kültür hareketini bafllatan flah›s olarak ün kazand›. Bu piyesler ideolojik olmay›p, sadece eskiyi ve gerili¤i tenkit ve alay için yaz›lm›flt›.

Tatar: “Tatar” kelimesiyle
kastedilen Azerbaycan
Türkleridir. Ruslar, Cengiz
Han’dan bafllayarak
Mo¤ollarla Türklere Tatar
ad›n› verdikleri gibi Alt›n
Orda Devleti’nin halk›n› da
Tatar olarak adland›rd›lar.
Bu ad daha sonra genifl
çapta kullan›lmaya
baflland›. Mesela Kafkasya
savafllar› s›ras›nda Rus
askerleri Kafkasyal› bütün
yerli ahaliye istisnas›z
olarak Tatar dediler; onlar
sadece mahallî veya baflka
yerlerden göç ederek gelmifl
olan Türk ›rk›na mensup
olanlar› de¤il, hatta
Kafkasya’daki gayri Türk
Müslüman unsurlar› da bu
isimle adland›rd›lar.
Kafkasya’da yerleflen ayd›n
Ruslar bile ayn› yanl›fll›¤› I.
Dünya Savafl›’n›n bafllar›na
kadar yapmaya devam
ettiler. 1909’da
Kafkasya’daki Türk ve Tatar
halklar›n› Mo¤ol as›ll› olarak
kabul ettiler (Jäschke, G.
(1938). s. 26-29).

KÜLTÜREL UYANIfi
XIX. yüzy›l›n ilk yar›s› Azerbaycan’da tarih ilminin geliflim kaydetti¤i bir devirdi.
Bu dönemin ayd›nlar› Kafkasya ve Azerbaycan tarihine dair yazd›klar› eserlerle
milletin geçmiflini tan›mas›n› ve hat›rlamas›n› sa¤lamak istediler.
Azerbaycan’da millet kavram›n›n oluflumunda önemli roller üstlenenler XIX.
yüzy›l›n ilk yar›s›ndan bafllayarak ‹slam ve Bat› medeniyetlerinin karfl›l›kl› etkisiyle ortaya ç›kmakta olan ayd›n kesim ve onlar›n yetifltirdi¤i kurumlard›. Yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru art›k birkaç bireyden oluflan, grubun ötesinde topluluk fleklini almaya çal›flan, daha teflkilatl› olan ayd›nlar›n temel felsefesi, e¤itim ve laiklik öncelikli ayd›nlanma idi. Bu dönemde milli hareket esasen kültürel ak›m niteli¤indeydi; okullar ve bas›nda anadilinin kullan›lmas›na, Dini ‹darenin polis denetiminden
kurtar›lmas›na, Müslümanlar aras›nda e¤itim ve yard›m cemiyetlerinin oluflmas›na,
Müslümanlara eflit seçme hakk› ve di¤er haklar›n kazand›r›lmas›na yönelmiflti. Yenileflme hareketi önce e¤itim, bas›n ve ana dilde edebiyatta kendini gösterdi.
Mirza Ad›güzel Bey, Mirza Cemal, Kerim A¤a Fateh, Seyid Abdül Hamid gibi
flahsiyetler, yazd›klar› tarih kitaplar›yla öne ç›kt›lar. Hanl›klar devrinin tarihine hasredilen bu yazarlar›n eserlerden farkl› olarak Azerbaycan milli uyan›fl devrinin
önemli flahsiyetlerden biri olan, Bakü hanlar›ndan II. Mirza Mehmet Han’›n o¤lu
Abbas Kulia¤a Bakühanov (1794-1846) taraf›ndan kaleme al›nan Gülistan-› ‹rem’in
özel bir yeri vard›r. fiirvan ve Da¤›stan’›n umumi tarihini yazd›¤› bu Farsça eser
(1841), Azerbaycan tarihi aç›s›ndan önemli bir kaynak niteli¤ine sahiptir. Abbaskulu A¤a, bu eserini Rus Çar›’na da sunmufltur. Bu s›rada Çar’a eseri hakk›nda yazd›-
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¤› mektupta, vatan›n›n ve mensup oldu¤u ülkenin tarihini yazmak için kendisini
mecbur hissetmesinden dolay› bu eserini kaleme ald›¤›n› belirtmektedir. fiirvan ve
Da¤›stan hakk›nda co¤rafya ve etnografya bilgisinin yer ald›¤› kitapta, bölgede yaflayan halkalar›n kavmi durumlar›, dilleri, din ve mezhepleri ana hatlar›yla anlat›lmaktad›r. Bakühanov eserine kaynak olarak dönemin önemli co¤rafi, tarihi çal›flmalar›n› ve edebi ‹slam eserlerini alm›flt›r. Farsça ve Arapçay› iyi kullanabilen, engin bilgiye ve kuvvetli ‹slam kültürüne sahip olan Bakühanov, flair, edip ve e¤itimci kiflili¤iyle de ün kazanm›flt›r. Abbas Kulia¤a Bakühanov’ün yazd›¤› baz› eserlerde dinin güçlü tesiri olup daha sonraki eserlerinde pedagojik fikirler ön plana ç›km›flt›r. Lirik gazellerinde aflk ve derin insani hislere yer verilmifltir.
XIX. yüzy›lda Azerbaycan’da zaman anlay›fl›na ba¤l› tarih anlay›fl› görüflünün
en önemli temsilcisi Mirza Kaz›m Bey olmufltur. Rus ve dünya edebiyat›nda ad›ndan söz ettirmeyi baflaran, Güney Azerbaycan’›n Reflt kentinde do¤mufl flarkiyatç›
Mirza Kaz›m Bey (1802-1870) Derbent-name adl› eseri ile XIX. yüzy›lda ilk olarak
Azerbaycan ve Kafkasya tarihi üzerine e¤ilmifltir. Bu eser ‹ngilizceye çevrilmifl ve
birden çok uluslararas› akademik ödül kazanm›flt›r. Mirza Kaz›m Bey, Türkoloji çal›flmalar›na öncülük eden ayd›nlardan biridir. Azerbaycan Türk lehçesi üzerine bilimsel incelemelerin yok denecek kadar az oldu¤u bir ça¤da, ilmin bu bölümünü
kendisine meslek edinmifl ve mukayeseli Türk dili grameri haz›rlam›flt›r. Umumi
Türk-Tatar Grameri (Kazan, 1839) adl› eseri bu konuda dünyada yaz›lan ilk mukayeseli Türk lehçeleri grameridir. Kitap büyük bir ilgi görmüfl, birçok Avrupa dillerine çevrilerek ders kitab› olarak kullan›lm›flt›r.
Kaz›m Beyin dikkati çeken önemli faaliyetlerinden biri de Rusya Türkleri aras›nda ortak Türkçe oluflturma çabalar›d›r. 1854’te Nikolski adl› bir kifli Kazan’da
Tatar lehçesinde bir Türkçe gazete ç›karma¤a teflebbüs etmifltir. Çarl›k Rusyas› bu
iflin incelenmesini Mirza Kaz›m Bey’e b›rakm›flt›. Mirza Kaz›m Bey bu vesile ile Rus
hükümetine sundu¤u raporda, Rusya’da bulunan Türkler için müflterek bir Türk
dili yarat›lmas› gerekti¤inden söz etmifl ve flunlar› söylemifltir: “Kazan lehçesinde
olmay›p temizlenmifl Tatar dilinde gazetenin neflri, tevazu etmifl bir dil fleklini alacak ve di¤er Tatar Türkleri için bir örnek olacakt›r. Nihayet ümit edebiliriz ki, bütün Tatar lehçeleri bu dil vas›tas›yla ifllenmifl ve temiz bir dil flekline girecektir”.
Mirza Kaz›m Bey’in bu devirde müflterek Türk dili yarat›lmas› tezini ortaya atmas›
onu “ilk Azerbaycan Türk milliyetçisi” olarak görülmesi anlam›na gelmektedir.
Mirza Kaz›m Bey, milliyetçi Rus tarihçilerinin özellikle Do¤u halklar›yla ilgili
yanl›fl teorilerine itiraz etmifl, aç›kça Ruslar›n müstemlekecilik politikas›n› tenkit
edemedi¤i için ‹ran Hükümeti hakk›nda yaz›lar yazm›flt›r. Zaman ve zemin de¤ifltirilerek, yine üstü kapal› da olsa Rus emperyalizminin tenkit edilmesi, o devir Rusya’s›ndaki Türk münevverlerinin al›fl›lm›fl usullerindendir.
XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Azerbaycan edebiyat› romantik ve realist olmak üzere iki ak›m›n etkisi alt›ndayd›. Afl›k edebiyat› ise geleneksel lirik konular›n d›fl›nda
kahramanl›k ve vatanseverlik temalar›na yer vermekteydi. Romantik edebiyat›n
temsilcilerinden Mirza fiefi Vazeh (1794-1852) Gence’de do¤du ve ilk e¤itimini
mektep medresede ald›. Azerbaycan edebiyat›, Do¤u’nun klasik edebiyat› ve Rus
edebiyat›n› iyi bilen Mirza fiefi, Gence’den Tiflis’e gelince burada Ahundov ile tan›flt›. Tiflis kaza mektebinde Azerbaycan dili muallimi olarak çal›flt›. Yazd›¤› lirik fliirlerde özgürlük müjdeleyicisi olarak ortaya ç›kt›. Kad›n meselesini ve yoksullar›n
durumunu tamamen de¤ifltirecek sosyal de¤iflikliklerden bahsetmekteydi. Filozof
diye de tan›nan Mirza fiefi’nin lirik ve tasavvuf fliirleriyle kazand›¤› flöhreti Rusya’y›
aflarak Bat› Avrupa’ya ulaflm›flt›. Onun Avrupa ve bilhassa Almanya’da flöhret sahibi olmas›na sebep ö¤rencisi Alman yazar F. Bodenstedt oldu.
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Realist edebiyat›n di¤er bir temsilcisi ‹smail Bey Kutkafl›nl›’d›r. Reflid Bey ve
Saadet Han›m eserinde halk›n yaflam› ve gelenekler aksettirilmifltir. Azerbaycan
hiciv fliirinde Kas›m Bey Zakir’in (1774-1857) önemli bir yeri vard›r. Ancak Zakir
farkl› konularda ve farkl› edebiyat ak›mlar›n› kullanarak da fliirler yazm›flt›r. fiiirlerinin birço¤unun bas›ld›¤›n› görmemifltir. Azerbaycan’›n milli ve medeni uyan›fl›n›n
en gözde flahsiyetlerindendir. Çarl›k Rusyas›na karfl› mücadelesi ile tan›nan Kas›m
Bey Zakir kendi toplumundaki cehalet ile de savaflm›fl, bundan dolay› kendisine
Azerbaycan’›n milli flairi ad› verilmifltir.
Azerbaycan’da milli fluurun teflekkül etmesinde önemli rol oynayan Mirza Fethali Ahundov (1812-1878), kendisinden sonra milli düflünceye yön veren ayd›nlar
üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Kafkasya Genel Valili¤i’nde bir tercüman olan
Ahundov, öncelikle Azerbaycan Türkçesinde Bat› edebi üslubunu yans›t›r tarzda
yazd›¤› oyunlar›yla ün kazand›. O, 1850-1855 y›llar› aras›nda Azerbaycan toplumunun hasta ve aksak yönlerini alayc› bir dille anlatan bir dizi komedi yazd›. Eserlerinde halk›n yüzleflti¤i problemlerin büyük bir k›sm›n› cahillik ve bat›l inançlardan
kaynakland›¤›n› dile getirdi. Felsefi içerikli yaz›lar›nda ise XVIII. yüzy›l›n Frans›z filozoflar›n› hat›rlatan bir tarzda rasyonalizm ve ayd›nlanmac› bak›fl aç›lar›ndan toplumsal elefltiriye giriflti.
“Kendi halk›m için ben her fleyimi kurban vermeye haz›r›m” diyen Mirza Fethali Ahundov, onu dünyan›n geliflmifl halklar› aras›nda görmek arzusuyla yafl›yordu. Kendi halk›n›n sahip oldu¤u do¤al yetene¤in Avrupal›lardan daha fazla
oldu¤una inanan Mirza Fethali Ahundov, onlar› taklit etmelerine de karfl› ç›k›yordu. Ona göre d›flar›dan ithal edilecek her fley halk›n milli ve manevi de¤erlerine
ters düflmemeliydi.
Türk dilinin birçok özelliklerini kaybeden Azerbaycan Türkçesi, Mirza Fethali
Ahundov’dan bafllayarak temizleme dönemine girdi. Ahundov ilk defa olarak sosyal yaz›lar› halk›n anlayaca¤› dilde, kendi deyifliyle Türkçe yazm›flt›. Ahundov, konusunu milli hayattan ald›¤› modern piyeslerini Türk dilinde yazmakla, as›rlarca
ülkede üstün say›lan, ra¤bet beslenen Fars edebi ananelerine de a¤›r darbe indirdi. Ahundov, 1857 y›l›ndan itibaren, fikri hayat›n›n en büyük hadiselerinden birini
teflkil eden “alfabe” meselesini gündeme tafl›d›. Herkesin güçlük çekmeden kendi
anadilinde okuyabilmesi için önce, uzun dönem Azerbaycan topraklar›nda kullan›lmakta olan ve kanaatince okunmas› ve yaz›lmas› çok zor olan Arap harflerinin
›slah edilmesini önermifl, daha sonra tamamen Latin harflerine geçifli savunmufltu.
Bu hususta büyük emek harcayan Ahundov, 1863’te konuyla ilgili önerilerini sunmak için ‹stanbul’a geldi. Arap harflerinin kendi esaslar› içerisinde ›slah etmeyi düflündü¤ü proje, Cemiyet-i ‹lmiyye-i Osmaniyye’de Münif Pafla’n›n ve kendisinin de
haz›r bulundu¤u bir komisyonda görüflüldü. Fakat, proje özellikle kitap basma konusundaki zorluklar› ortadan kald›rmad›¤› ve okumayla yazmay› pek de kolaylaflt›rmad›¤› gerekçesiyle reddedildi. Alfabe ›slah› konusundaki çabalar›n›n sonuçsuz
kalmas›na ra¤men Ahundov, flimdi olmasa bile “gelecek nesiller mutlaka bu ifli yapacaklard›r” diyerek bu husustaki inanc›n› dile getirmiflti. Bir tür kültürel milliyetçilik olarak da nitelendirilebilecek bu hareket, ayn› zamanda reformist aç›l›m› da
desteklemifltir.
Azerbaycan’da milli fluurun oluflmas›nda ayd›nlar›n rolü nedir?
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E⁄‹T‹MDE YEN‹LEfiME
XIX. yüzy›l›n birici yar›s› Azerbaycan sosyal ve kültürel hayat›ndaki geliflmelerin
ilk aflamas›d›r. Özellikle 1850’den sonra ticaretin geliflmesi, demiryolu gibi nakliyeyi kolaylaflt›racak birçok yollar›n yap›lmas›, fabrikalar›n aç›lmas›, Bakü baflta olmak üzere Azerbaycan’› büyük bir pazar haline getirdi. Bakü bir petrol ve liman
flehri özelli¤i tafl›mas›n›n d›fl›nda bir kültür ve medeniyet merkezine de dönüfltü.
Ekonomiye ba¤l› olarak bu geliflmeler yaflan›rken kültürel hayat da de¤iflti. Yeni
düflüncelerin ve ça¤dafl bir edebiyat›n meydana gelmesiyle ayd›nlar toplumun aksayan ve acil tedbirler al›nmas› gereken konular›nda ortaya ç›kmaya bafllad›lar.
Halk›n e¤itilmesi, cehaletle mücadele, sosyal reformlar›n yap›lmas› yönündeki fikirlerini e¤itim, cemiyetçilik, bas›n yay›n, neflriyat ve kütüphanecilik gibi halk›n
sosyal ve kültürel geliflimini sa¤layacak faaliyetlerle desteklediler.
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda e¤itim daha önceki y›llarda oldu¤u gibi mektep
ve medreseler vas›tas›yla yürütülüyordu. Bu devirde tahminen 500-700 kadar mektep ve medrese vard›. Esas olarak mescit veya küçük binalarda e¤itim yapan mekteplerin her birinde, say›lar› 10’dan 100’e kadar ö¤renci tahsil görmekteydi. Dersleri mollalar vermekte, medreselerin masraf› ise k›smen mescitler veya ana babalar taraf›ndan karfl›lanmaktayd›. Çocuklara alfabe ve Kur’an ö¤retmek birkaç y›l sürer, daha sonra kitap okunmas›na ve Farsça ö¤retilmeye bafllan›rd›. Baz› mekteplerde tarih dersi de vard›.
1843’de Bakü’de bir Müslüman mektebi aç›ld›. Bu mektebin üç muallimi ve 50
ö¤rencisi vard›. Dersler, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, Arapça ve Farsça yap›lmaktayd›. Sadece Rus dili mualliminin maafl› hükümet taraf›ndan karfl›lan›rd›. Di¤er
muallimlerin maafllar› ise halktan toplanan paralarla ödenirdi.
1887’den itibaren Bakü’de yeni Avrupa tarz›nda mektepler aç›lmaya baflland›.
Bunlar halk aras›nda usul-i cedit mektepleri olarak adland›r›l›yordu. ‹lk teflebbüs
ayn› y›l Tiflis’de Aleksandr Enstitüsü’nü bitirip Bakü’ye dönen Sultan Mecid Ganizade ve Habib Bey Mahmudbeyov taraf›ndan ileri sürülmüfltü. Okulda ana dili ve
Farsça ile birlikte Rusça da vard›. Bunun için de mektep “Russko-Tatarskaya fikola” (Rus-Tatar Mektebi) olarak adland›r›ld›. Haftada birkaç saat Türkçe dersleri veriliyordu. Yabanc› memleketlerden bilhassa Türkiye’den getirilen Türkçe kitaplar› okutmak yasakt›. Bunun için Azerbaycan Türkçesine dair Rusça gramer yaz›lmas›na müsaade edildi. K›sa zaman içerisinde Azerbaycan’da kurulan Rus-Tatar
okullar›n›n say›s› bir hayli artt›. 1890’l› y›llara gelindi¤inde Bakü, Elizavetpol ve
fiamah› flehirlerinde birçok Rus-Tatar okullar› aç›lm›fl bulunuyordu. Ruslarla yerli
Türkleri birlikte okutma suretiyle, baz› kabiliyetli Türklere Rus kültürünün afl›lanmas› ve bunun yan›nda halk kitleleri aras›nda Rus dili ve kültürünün genifl ölçüde yay›lmas›n› hedef alan bu okullarda milli düflünceye sahip olan insanlar da yetiflmemifl de¤ildi.
Daha sonra, ilkö¤retim okullar›nda ö¤retmen ihtiyac›n› karfl›lamak için, yeni
yeni “Darülmuallim Mektepleri” aç›lm›fl ve buradan mezun olanlar, ilkö¤retim
okullar›nda ö¤retmenlik görevine tayin edilerek, gösterdikleri müspet hizmet karfl›l›¤›nda halk ve aile birli¤i muhitinde “Mirza” ad›n› alm›fllard›r. Azerbaycan e¤itim
tarihinde Mirzalar›n, yani yerli ö¤retmenler s›n›f›n›n özel bir yeri vard›r. Halktan
yetiflme bu ayd›n tabakas›, yaln›z ö¤retimle meflgul olmam›fl, genifl halk kitlesinin
sosyal ve kültür kalk›nmas›n›n, bir nevi yönlendiricileri olmufllard›r.
XIX. yüzy›l›n sonlar›nda önce tek s›n›fl› daha sonra ise iki, üç ve dört s›n›fl›
olan bu mekteplerde ticaretle ilgili bütün müesseselerde yaz›flmalar Farsça yap›ld›¤› için bu dilin ö¤retilmesi önemli görülmekteydi. Okulda ders veren muallim-
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lerden mutlaka Gori Seminaryas›n› bitirmek flart› aran›rd›. Bu okullar s›ras›yla fiufla’da, Nuha’da, Bakü’de, Gence’de, fiamah›’da ve Nahçevan’da aç›ld›. Abbas Kulia¤a Bakühanov Kas›m Bey Zakir gibi ayd›nlar Azerbaycan’da milli e¤itimi gelifltirmek, halk›n cehaletten kurtulmas›na yard›m ederek kültür seviyelerini yükseltmeyi amaçlad›lar.
Abbas Kulia¤a Bakühanov, Çar hükümetinin halk›n e¤itim meseleleriyle u¤raflmayaca¤›n›, çünkü cahil bir halk› itaatkâr olarak tutman›n daha kolay olaca¤›n› anlay›p bu düflüncelerini halkla paylaflt›lar. A. Bakühanov’dan sonra Azerbaycan’da
yeni bir e¤itimcilik ak›m› ortaya ç›kt›. Bunun ilk temsilcilerinden biri de Mirza Fethali Ahundov’du. Kafkasya ve Azerbaycan’da usul-i cedit ile e¤itim yapan ilk mektep 1890’da Ordubad’da Mehmet S›tk› Sefero¤lu taraf›ndan aç›ld›. S›tk› Bey daha
sonra 1894’te Nahçivan’da “Terbiye” ad›n› verdi¤i bir mektep daha açt› ki, buran›n
mevcudu üç muallim ve 93 talebeden ibaretti.
Mekteplerin d›fl›nda camilere ba¤l› özel dinî mektep ve medreseler de mevcuttu. Buraya ana dilini ve Farsçay› bilen 16 yafl›ndan büyükler kabul edilirlerdi. Medreselerde e¤itim paras›zd›. Arapçadan baflka dinî bilgiler, edebiyat, felsefe, mant›k,
psikoloji ve bilhassa ‹slam tarihi, verilen dersler aras›nda bulunuyordu E¤itim 6-8
y›ldan 10-15 y›la kadar olan çeflitli kademelerdeki medreselerde verilmekteydi.
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Azerbaycan’da ortaya ç›kan ayd›nlanma
hareketinin önderleri, e¤itim sisteminin yetersizli¤ini ve eksiklerini görüyor halk›n
uyan›fl›n›n ancak modern e¤itim kurumlar›n›n aç›lmas›yla mümkün olabilece¤ini
düflünüyorlard›. Ayd›nlar bu düflünce ile halk› ve zenginleri e¤itim seferberli¤ine
davet ediyorlard›. Azerbaycan için ö¤retmen kadrolar›n›n haz›rlanmas›nda 1876’da
aç›lan Gori Ö¤retmen Okulunun (Gori Seminaryas›) büyük rolü oldu. 1879’da bu
okulun Azerbaycan flubesi faaliyete geçti. Bu flubenin aç›lmas›nda en büyük eme¤i Müftü Hüseyin Efendi Gay›bov gösterdi. 1881’den ömrünün sonuna kadar Kafkasya ötesi Müftülü¤ünü yapan Gay›bov, okulun Azerbaycan flubesinde bir müddet ders vermifl, edebiyatla ilgilenmifl, klasik ve ça¤dafl flairlerin eserlerinden meydana gelen bir antoloji haz›rlam›flt›.
Hükümet 1850’de ilim ve kültür merkezi Bakü’de Müslüman çocuklar için bir
ilk mektep açt›. Buraya üç muallim tayin ederek, Rusça ö¤retmenlerinin maafl›n›
devlet hazinesinden ödedi. Geriye kalan iki Müslüman ö¤retmenin geçimini ise,
kendisi temin etmekteydi. Halk, genelde e¤itim meseleleriyle pek fazla ilgilenmezdi. Herkes çocuklar›na kendi mesle¤ini ö¤retmeyi daha önemli görürdü. 1872’de
alt› y›ll›k flehir mektepleri aç›ld›. Maarif müfettiflleri anne-babalar›n maddi durumlar›na göre çocuklar›n e¤itimini belirledi. Dördüncü s›n›f› pekiyi derece ile bitirenler lise ve realni mekteplere gitme hakk›n› elde ettiler. Petrol sanayi gelifltikçe ve
flehir büyümeye bafllad›kça e¤itime verilen önem de artmaya bafllad›. 1890’da Bakü mekteplerinin say›s› 40’›, ö¤rencilerin say›s› 10 bini aflt›. H›ristiyan k›zlar için
Marinski ve Kutsal Nina ad›nda iki mektep daha aç›ld›.
1892’de belediye idaresi flaraphanelerin, flarap satan dükkânlar›n dinî yap›lar›n
(cami, kilise ve mektep binalar›ndan) 130 metre uzakta olmas› hakk›nda bir kanun
ç›kartt›. fiehirde Cemiyet-i Hayriye’nin birkaç mektebi mevcuttu. Belediye idaresi ile
karfl› karfl›ya bulunan Kutsal Nina K›z Mektebini, Rus Cemiyet-i Hayriyesi açt›. Binan›n inflas›na ve mektebin harcamalar›na Hac› Zeynelabidin Tagiyev’in büyük yard›mlar› dokundu. Bu mektepte k›zlara orta e¤itimle beraber ça¤dafl ilimler ve kültür dersleri de verilmekteydi. Azerbaycan’da toplam olarak 7 Mariya k›z mektebi
vard› ve buradaki 1827 k›z ö¤rencinin 37’sini Azerbaycanl› k›zlar teflkil ediyordu.
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Üzeyir Bey Hac›beyov
(1885-1948): Azerbaycan’›n
en önemli bestecisidir.
Karaba¤’da do¤mufl, ilk ve
orta ö¤renimini do¤du¤u
yerde yapt›ktan sonra
Tiflis’te Gori Ö¤retmen
Okuluna (seminarya) girmifl
ve 1904’de buradan mezun
olmufltur. Bu okulda iken
keman çal›flmalar›n›
ilerletmifl, pratik ve teorik
dersler alm›flt›r. ‹lk eseri
olan Leyla ile Mecnun’u
1907’de yazm›flt›r. Üzeyir
Hac›beyov Azerbaycan’›n
istiklali için mücadele
edenlerle birlikte çal›flm›fl,
1920’de Azerbaycan milli
marfl›n› bestelemifltir. Bu
arada Hayat, ‹rflad, Terakki,
Hakikat gibi gazetelerde
yaz›lar› ç›km›flt›r. fieyh
Senan, Rüstem ve Suhrap,
fiah Abbas, Kerem ve Asl›
gibi opera ile son y›llarda
Türkiye’de de flöhret bulan
Arfl›n Mal Alan gibi operetler
onun taraf›ndan yazm›flt›r.

Müslüman k›zlar için bu tip bir mektep yine Tagiyev taraf›ndan 1901 y›l›nda
aç›ld›. Mektebin nizamnamesi Hasan Melikzade Zerdabi taraf›ndan düzenlendi.
Böyle bir okulun aç›lmas› için çarl›k hükümeti uzun y›llar gerekli izni vermemiflti.
Tagiyev, II. Nikola’n›n tahta ç›kmas›ndan istifade ederek tekrar hükümete müracaat etti ve bu sefer mektebin aç›lmas› iznini ald›. Mektebin inflaat›n› süratlendirmek
amac›yla k›z mektebine Çariçe Aleksandra Fyodorovna’n›n ad› verildi. Hasan Melikzade Zerdabi’nin efli Hanife han›m›n müdür oldu¤u okulun kontenjan› 50 ö¤renci olarak belirlenmesine ra¤men ilk y›l 58 ö¤renci kabul edildi. Uzak bölgelerden gelen ö¤renciler için bir pansiyon vard›. Burada yatakhane, yemekhane ve
hastane için özel odalar teflkil edilmiflti. Aleksandriyevski K›z Mektebi’ni bitiren
k›zlar Azerbaycan’›n ilk ve esas muallimler kadrosunu meydana getirdiler. ‹lk olarak bir s›n›ftan ibaret olan bu mektep 1913’de iki s›n›fl› hale geldi. 1916’da mektebin 104 k›z talebesi vard› ve bunlar›n 95’ini Türk k›zlar meydana getiriyordu. K›sa
bir süre sonra bu mektepler Aktafl’ta, Kazah kazas›n›n Salahl› köyünde, Göyçay kazas›n›n Zeyelu köyünde, fiufla’da, fiamah›’da, Karyakin kazas›nda ve di¤er baz› yerlerde de aç›lmaya baflland›. Cemiyet-i Hayriye’nin ilk olarak erkek çocuklar için açt›¤› mektebe Saadet ad› verildi. Tagiyev’in yard›mlar› burada da kendini gösterdi.
Toplanan paralar›n yetmemesi üzerine Tagiyev taraf›ndan 5 bin rublelik ilave bir
yard›m yap›ld›.
Saadet’ten sonra Çembere köyünde Sefa Mektebi kuruldu. Bundan sonra ‹ran’da
yaflayan Azerbaycan Türkleri Sabuncu’da Temeddün, Çemberekend’de ise ‹ttihad
mekteplerini açt›lar. 1881’de Bakü’de Denizcilik Mektebi aç›ld›. Bu mektep ayn›
zamanda günden güne denizcili¤e artan ihtiyac›n da bir göstergesiydi.

Resim 5.2
K›z Mektebi Binas›.
Bugünün El
Yazmalar›
Enstitüsü
Kaynak: Farid
Alakbarov,
“Memories Baku’s
Institute of
Manuscripts”,
Azerbaijan
International, x/3,
(2002).

Usul-i cedite geçifl aflamas›nda ayd›nlar›n üzerinde en çok durduklar› konu dil
meselesi oldu. 1905 I. Rus ‹htilali y›llar›nda imla ve gramer konular›nda çeflitli eserler yaz›lmaya baflland›. 1907’de halk e¤itiminin gelifltirilmesi için yeni mekteplerin
aç›lmas› hususunda Üzeyir Hac›beyov, Hasan Melikzade Zerdabi, Sultan Mecid
Ganizade gibi ayd›nlar faaliyet gösterdiler. Bu y›llarda Üzeyir Hac›beyov’un Türk
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Rus ve Rus Türk Lügati eseri, Abdullah fiaik’in Uflag Çeflmeyi, Mahmudbey Mahmudbeyov’un Abbas S›hhat’le birlikte kaleme ald›¤› Yeni Mekteb, Türk Edebiyat›na ‹lk Kedem adl› ders kitaplar› neflredildi.
Azerbaycan’da e¤itim faaliyetlerinin sosyal ve kültürel hayata etkisini
de¤erlendiriniz.
SIRA
S‹ZDE

BASININ GEL‹fiMES‹

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Azerbaycan’›n sosyal ve kültürel hayat›nda en mühim olaylardan birini bas›nda yaflanan geliflmeler oluflturmaktad›r. 1832’de Tiflis’te Tatar Haberleri gazetesi yay›nS O R ek
U olarak nefllanmaya bafllad›. Tiflisskiye Vedomosti (Tiflis Haberleri) gazetesine
redilen bu gazetede esasen resmi belgeler yay›nlan›yordu. 1840’l› y›llar›n bafl›nda
Tiflis’te Zakafkasskiy Vestnik (Kafkasya Ötesi Belleteni) gazetesine
D ‹ K K A T Azerbaycan
Türkçesinde bir sayfa ilave edildi ve burada resmi belgeler bas›lmaya baflland›.
1850’in sonlar›nda ise fiamah›’da iki küçük matbaa faaliyet göstermekteydi.
SIRA S‹ZDE
Azerbaycan bas›n› bir yerde Hasan Melikzade Zerdabi’nin (1842-1907) ad›yla
paraleldir. Hasan Bey Zerdabi, ilk hayriye cemiyetinin kapanmas›ndan sonra topAMAÇLARIMIZ
lumu bilgilendirmek ve ona yön vermek için bir gazete ç›kartman›n
gereklili¤ini
düflünmekteydi. Ona göre bir milletin sadece kendi dilinde konuflup ilerleme kaydetmesi mümkündü. Bunun için ilmin mekteplerde hatta gimnazyumlarda ana di‹ T A Pilimleri ça¤linde yap›lmas›n› isteyen Zerdabi, millete ça¤dafl mekteplerdeK ça¤dafl
dafl metotlarla yapacak ana dilde kitaplar›n ve eserlerin yay›nlanmas›n› teklif etti.
Zerdabi ilk say›s› 1875 tarihinde ç›kan Ekinci gazetesiyle Azerbaycan’da ilk
T E Lredaksiyon
EV‹ZYON
Türkçe gazeteyi neflretmeye muvaffak oldu. Gazetenin bütün
heyeti
sadece tek kifliden yani H. M. Zerdabi’den ibaretti. O, hem yazar, hem redaktör
hem de mürettipti. 1875-1877 y›llar›nda gazetenin toplam 56 say›s› ç›km›fl bulunuyordu. Bu arada Hasan Melikzade Zerdabi, etraf›na Seyid
‹ N T EAzim
R N E T fiirvani, K.
Mehmandarov, A. Ad›gözelov, Koranî gibi devrin ayd›nlar›n› toplamay› baflard›.
Gazete isminden de anlafl›laca¤› üzere Rus hükümet memurlar› karfl›s›nda özellikle savunmas›z durumda bulunan Türk köylülerine sosyal, ekonomik ve milli
meselelerinde yard›m etme amac›n› tafl›maktayd›. Ekinci, 1877-1878 Osmanl›Rus Savafl› s›ras›nda Azerbaycan Türklerinin birlik olarak isyan edecekleri gerekçesiyle Rus hükümeti taraf›ndan kapat›ld›. Bu savafl gazeteye büyük zarar verdi.
Bütün Rus gazeteleri savafl hakk›nda etrafl› bilgi verirken Ekinci ’ye bu konuda
tek bir sat›r dahi yazmak için izin verilmedi. Hatta savafl›n bafllad›¤› haberini bildirmek bile yasaklanm›flt›. Bu y›llarda gazete üzerinde sansür daha da artt›. Ekinci ’nin üzerinde “iki haftal›k gazete” yazmas›na ra¤men Hasan Bey Zerdabi bir
süre sonra gazeteyi haftada bir defa yay›nlad›. Dilinin sade olmas›na önem veren
gazete halk›n kolayca anlayabilece¤i sade Türkçeyi benimsedi. Bu daha sonra
Azerbaycan’da yay›nlanan di¤er gazetelerin de bu istikamette ilerlemesine yol
açt›. Ekinci, köy ekonomisinden ve köylü hayat›ndan bahsetmekle birlikte devrin baz› siyasi ve sosyal olaylar› hakk›nda da bilgi vermekteydi. Gazetenin ad› bir
anlamda sembolik bir mana da tafl›yordu. Azerbaycan köylüsünü daha iyi, ça¤dafl usuller esas›nda daha verimli çal›flmaya yöneltmeyi de¤il, ayr›ca onun kalbine, bilincine e¤itim sevgisini de serpmeyi amaçlamaktayd›. Mollalar, hükümet
memurlar› ve sadece kendi menfaatlerini düflünen Duma üyeleri de Hasan Bey’in
makalelerinde tenkit edilen unsurlar aras›ndayd›.
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Resim 5.3
Ekinci Gazetesi
(1875-1877).
Kaynak:
Azerbaycan Milli
Kitaphanas›.

Ali Merdan Topçubaflov
(1865-1934): 1889’da St.
Petersburg Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
Tiflis ve Bakü
mahkemelerinde yard›mc›,
daire mahkemelerinde
sekreter, vekil vs. olarak
çal›flt›. 1897-1917’de Kaspi
gazetesinin redaktörü olup,
I. Devlet Dumas›’nda
milletvekili ve “Müslüman
Grup”un Baflkanl›¤›
vazifelerinde bulundu.
Rusya Müslümanlar›n›n I. ve
IV. Kurultaylar›na temsilci
olarak kat›ld›. Daha sonra
“Müslüman ‹ttifak›
Partisi”nin kurucular›
aras›nda yer ald›. 19171920’de Bakü Müslüman
fiûras› Geçici ‹cra
Komitesi’nin baflkan›, Paris
Bar›fl Konferans›’nda
Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti’nin temsil
heyeti baflkan› oldu.
Azerbaycan’›n uluslararas›
arenada de-facto olarak
tan›nmas›nda büyük
u¤rafllar verdi. Hasan Bey
Zerdabi’nin k›z›, Peri
Melikova ile evlenen A. M.
Topçubafl›, Rusya’daki Türk
ve Müslüman topluluklar›n
siyasi özgürlüklerini
savunmufl ve hukuksal
eflitli¤i teflvik etmifltir.

Ekinci’ den sonra tafl basma (litografya) usulü ile 1879’da Tiflis’de Ziya, 1880’de
ise Ziya-i Kafkaziye ad› alt›nda iki gazete daha yay›nland›. Ziya gazetesinin nafliri
Seyid Ünsizade, müdürü ve muharriri ise Celal Ünsizade idi. 1880’de yay›nlanmaya bafllayan Ziya-i Kafkaziye bask› sistemiyle ç›kmaya baflland›. 1883’de Tiflis’de
Azerbaycan Türkçesinde olarak yay›nlanan Keflkül dergisi 1891’e kadar devam etti. Dergi Türkçe d›fl›nda Arapça ve Farsça da yay›nlan›yordu. Bu dergiye Azerbaycan Türklerinin d›fl›nda di¤er Türk boylar›ndan birçok yazar da yaz›lar›yla ifltirak
etti. Milliyetçilik ve vatanseverlik fikirlerini yaymada büyük rol oynayan dergi, siyaset, ticaret, sanayi ve edebiyat konular›na sayfalar›nda yer veriyordu.
Rusça ç›kan ikinci büyük gazete olan Kaspi siyasi ve edebi bir gazete idi. XX.
yüzy›l bafllar›nda Tagiyev gazeteyi sat›n alarak Topçubaflov’un idaresine verdi. Kaspi gazetesi 1881-1919 y›llar› aras›nda gündelik olarak yay›nlanan bir gazete oldu.
Bu gazetenin etraf›nda Ali Bey Hüseyinzade, Ahmed Bey Agayev Ali Merdan Topçubaflov, Feridun Bey Köçerli, Mehmeda¤a fiahtahtinski gibi ayd›nlar toplanm›flt›.
1905 ‹htilaline kadar yay›nlanan gazetelerden biri de 30 Mart 1903’den itibaren
Tiflis’de Mehmet A¤a fiahtahtinski taraf›ndan ç›kar›lmaya bafllanan fiark-i Rus
gazetesiydi. Gazete sayfalar›nda resmi hükümet haberlerinin d›fl›nda sosyal, siyasî
ve kültürel hayat›n birçok yönünü gözler önüne seren makaleler, yorumlar, hikaye, piyes vs. yay›nlanmaktayd›. Bu gazete Ekinci’den sonra ç›kar›lan ikinci siyasî
gazete olma özelli¤ine sahipti. fiark-i Rus ilk önce haftada üç defa (Çarflamba, Cuma ve Pazar) daha sonra günlük neflredilmeye bafllayarak, ilk Türkçe günlük, siyasî ve içtimai gazete olma vasf›n› da kazand›. 1904’de ç›kan 232. say›s›na kadar gazetenin redaktörü Mehmet A¤a fiahtahtinski, daha sonra ise Celil Mehmed Kulizade oldu. fiark-i Rus bilhassa kad›n meselesi, alfabe ›slah›, dil ve edebiyat meselesine önem vererek, e¤itimin tebli¤i, yoksul köylülerin zor durumlar›, gerilik ve cehaletin tenkidi gibi konularla da meflgul oldu. Gazete Mart 1904’de kapand›. Böylece Azerbaycan bas›n tarihinin haz›rl›k dönemi olan 1905 öncesi devir sona erdi
ve 1905’den itibaren canlanan bas›n hayat› bu özelli¤ini 1920’ye kadar sürdürdü.
1905’den bafllayarak Bakü’de bas›n süratle geliflmeye bafllad›.
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XIX. yüzy›l›n bafllar›nda ortaya ç›kan kültürel hareketlilik çabalar› ayn› yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru flekil ve biçim kazanarak Bat›, Osmanl› ve Rusya ile iliflkilere ba¤l› olarak kültürel bir milliyetçilik hareketine dönüfltü. Ali Bey Hüseyinzade’nin
“Türkleflmek, ‹slamlaflmak, Muas›rlaflmak” fleklinde formüle etti¤i görüfller kültürel
milliyetçilikten siyasi milliyetçili¤e geçiflte en önemli eylem slogan› oldu. Azerbaycan’›n kültürel ve siyasal düzeyde görülen yenileflme hareketinin temel kaynaklar› XIX. yüzy›lda ortaya ç›kt›. Yenileflme görüflleri do¤rudan bir siyasete dönüflmeden önce ayd›nlar taraf›ndan çeflitli yay›n organlar›nda gündeme getirilmekteydi.
1905’de Azerbaycan Türkçesinde yay›nlanan di¤er bir gazete Hayat oldu. Ahmed Bey Agayev, Ali Bey Hüseyinzade, Necef Bey Vezirov, Hakverdiyev, Hasan
Sabri Ayvazov, Mehemmed Hadi, Mehdi Bey Hac›nski ve din adamlar›ndan Ahund
Mirza Ebu Turab, Ahund Molla Elekber vb. gazeteye yaz›lar›yla ifltirak eden ayd›nlardand›. Hayat ayr›ca bir dönem Ekinci için yasak olan d›fl haberleri de düzenli
olarak neflretmekteydi. Bir di¤er gazete olan ‹rflad, Agayev taraf›ndan yay›nlanan
siyasi, sosyal ve iktisadi bir gazete hüviyetinde olup Hafl›m Bey Vezirov’u, Mehmed Emin Resulzade’yi, Üzeyir Hac›beyov’u Ali Abbas Müznib’i etraf›nda toplam›flt›. Terakki gazetesi ‹rflad ’›n kapanmas›ndan sonra yine Ahmed Bey Agayev taraf›ndan ç›kart›lmaya baflland›. ‹lk say›s› 1908’de yay›nlanan gazetede hürriyet,
eflitlik ve adalet fliarlar› yer ald›. Siyasi, edebi, sosyal ve iktisadi bir gazete idi.
Füyuzat dergisi Hayat’ tan sonra Ali Bey Hüseyinzade taraf›ndan neflr edildi.
‹lk say›s› 1906’da ç›kan dergide Ali Bey. Hüseyinzade, Mehemmed Hadi, Abbas
S›hhat, Ahmed Kemal, Mehmed Emin Resulzade, Sabir ve Hasan Sabri Ayvazov yaz›lar yazmaktayd›lar. Füyuzat edebi ekolü XX. yüzy›l›n bafl›nda özgürlük ve ba¤›ms›zl›k idealleri tafl›yan Azerbaycan edebiyat›n›n teflekkülünde ve gelifliminde büyük rol oynad›. Bundan sonra s›ras›yla Debistan, Tekamül, Molla Nasreddin, Taze
Hayat, Behlül, ‹ttifak, Koç-Davet, Zenbur ve Rehber adlar›ndaki gazete ve dergiler
yay›nland›. Rus dilinde de pek çok gazete ve dergi yay›nlan›yor ve Azerbaycan ayd›nlar› buraya ço¤u zaman yaz›lar›yla ifltirak ediyorlard›.
Azerbaycan bas›n tarihinde ilk mizahi dergi olan Molla Nasreddin 1906’da Tiflis’de yay›nlanmaya baflland›. Redaktörü Celil Mehmed Kulizade idi. Dergi, Rusya
ve Azerbaycan’da mevcut olan son derece kar›fl›k sosyal ve siyasi atmosferde yarat›ld› ve k›sa zamanda büyük ün kazand›. Azerbaycan sosyal hayat›n›n bir anlamda ansiklopedisi say›lan bu dergi, k›sa aralarla 25 y›l yay›nland›. Önce Tiflis’de
(1906-1918), k›sa bir süre Tebriz’de (1921), daha sonra ise Bakü’de (1922-1931) faaliyet gösterdi. Dergi ilk say›s›ndan itibaren dilin varl›¤› ve safl›¤› için mücadele etti. Ayr›ca kad›n haklar› ve k›z çocuklar›n›n e¤itilmesi konusuna da önem verdi.
Dergi yazarlar›, her tür gerili¤in, tembelli¤in, gaflet uykusunun düflman› olduklar›
gibi kendine yabanc›laflman›n, asl›ndan uzaklaflman›n, milli adlar› ve milli gelenekleri de yabanc›laflt›rman›n aleyhinde idi.
Molla Nasreddin’in etraf›nda devrin en güçlü kalem sahipleri yazarlar, flairler,
ressamlar toplanm›flt›. Bu kifliler ayn› zamanda XX. yüzy›l Azerbaycan edebiyat›n›n
önemli isimleri idiler. Bunlar Sabir, Ali Nezmi, Ömer Faik Numanzade, Mehmed
Said Ordubadi, Salman Mümtaz gibi ayd›nlard›. Ayr›ca devrin ihtilalci yazarlar›,
e¤itimcileri de yaz›lar›yla dergiyi desteklediler. Derginin halk taraf›ndan çok sevilmesinin bir sebebi ise dergide yer alan karikatürlerdi. Dergi, savundu¤u fikirler ve
bunlar› büyük bir cesaretle ifade etmesi yüzünden sadece Azerbaycan’da de¤il,
bütün Yak›n ve Orta Do¤u ülkelerinde de ün kazand›. Daha sonra ad›na “Molla

Mehmet A¤a fiahtahtinski
[fiahtahtl› (1846-1931)]:
Gazeteci, flarkiyatç›, dilci ve
pedagog. St. Petersburg’da
ve Paris’te e¤itim gördükten
sonra fiark-i Rus (19031904) gazetesinin redaktörü
oldu. Moskova ve St.
Petersburg gazetelerinde de
çal›flan fiahtahtinski,
1907’de Erivan’dan II.
Devlet Dumas›’na üye
seçildi. ‹lmî çal›flmalar›na
Almanya’da fiark tarihine
dair araflt›rmalarla bafllayan
fiahtahtinski, alfabe ›slahat›
konusunda Mirza Fethali.
Ahundov’un fikirlerini devam
ettirdi. Sovyetler zaman›nda
Azerbaycan Devlet
Üniversitesi’nde profesör
olarak çal›flt›.

Fikir Hürriyetinde ‹lk Ad›mlar
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Ömer Faik Numanzade
(Nemenzade) (1872-1938):
Gürcistan’›n Ahalsih
kazas›n›n Azgur köyünde
do¤du. ‹lk tahsilini burada
yapt›ktan sonra day›s›
taraf›ndan ‹stanbul’a
gönderildi. Burada
Darüflflafaka Medresesini
bitirerek bir süre
Galatasaray postanesinde
çal›flt›. Devrin ayd›nlar›yla
iliflkide bulundu, fakat
tutuklanma tehlikesi
karfl›s›nda Kafkasya’ya geri
döndü. Bas›n hayat›ndaki ilk
tecrübesi fiark-i Rus
gazetesiyle bafllayan
Numanzade, daha sonra
Celil Mehmed Kulizade ile
birlikte Gayret matbaas›n›
(1905) açt›. Ömrünün
sonlar›na do¤ru hat›ralar›n›
yazmaya bafllad›. Hayat
hikayesi (tercüme-i hal)
fleklinde bafllad›¤›
hat›ralar›n›n XIX. yüzy›l›n
sonlar›ndan-çocukluk
y›llar›ndan bafllayarak 1917
Ekim ‹htilali ve Sovyet
hakimiyetinin ilk y›llar›na
kadar olan devri içermesi
amaçl›yordu. 1930’lu
y›llarda bafllayan olaylar
Numanzade’nin hat›ralar›n›
tamamlamas›na engel oldu.
Böylece hat›ralar›n›n sadece
1906’ya kadar olan k›sm›
kaleme al›nabildi. Buna
ra¤men son derece önemli
bir kaynak eser olan
Hat›ralar iki asr›n
kavfla¤›nda meydana gelen
baz› mühim olaylar›n y›ll›¤›
olarak çok önemli bilgiler
vermektedir. Ömer Faik
Numanzade, 1937 yaz›nda
Ahalsih’te dinlenirken bölge
savc›s›n›n emriyle
hapsedildi ve üç ay sonra 10
Ekim’de kurfluna dizildi.

Nasreddinciler” denilen bir ak›m do¤du. Çok güçlü mizah kabiliyetine sahip olan
Sabir, milli ve siyasi konularda hükümetin takibat›na u¤ramamak için “Hop-Hop”,
“Din Dire¤i”, “Mirat”, “Faz›l” gibi müstear adlar kullanm›fl olsa da yaz›lar›ndaki dil
ve üslupla hemen tan›nmaktayd›. Sabir, dergide yaz› yazmaya bafllad›ktan sonra
dergiyle ayr›lmaz bir ikili oluflturdu.
Molla Nasreddin’in yay›nland›¤› Gayret matbaas›, fiark-i Rus gazetesinin borçlan›p kapanmas› ve M. fiahtahtinski’nin matbaay› satma karar›ndan sonra aç›ld›.
Matbaa sadece halka hizmet etmeyi gaye edinmifl bir kurumdu. 1905’in Mart ay›nda faaliyete bafllad› ve 1907’ye kadar devam etti. Matbaa Türkçe, Farsça, Arapça,
Rusça ve bat› dillerinde her türlü kitap, dergi ve ticarete ait ka¤›tlar› en iyi harf ve
bask› tekni¤iyle bas›yordu. Bast›¤› kitaplar›n ço¤unu paras›z, bazen de çok ucuza
satarak halk›n kitap al›p okumas›n› sa¤lamaya çal›flmaktayd›. Molla Nasreddin, ço¤u zaman bu kitaplar› müflterilerine hediye olarak da veriyordu. Gayret matbaas›
Azerbaycan halk›n›n sosyal fluurunun uyanmas›na yard›m maksad›yla aç›lm›fl ilk
kültürel müesseseydi. Ömer Faik Numanzade, 1906’da ‹rflad gazetesine yazd›¤›
bir makalede Gayret matbaas›n›n program›n›, amac›n› izah ederek, kalem sahiplerine sesleniyordu. Matbaaya Gayret ad›n›n verilmesi bile tesadüfî de¤ildi. Çünkü
devir, vatan›n herkesten gayret bekledi¤i bir devirdi. Ömer Faik’in ilk ve son eseri olan ve bu matbaada bas›lan Davet adl› kitap eli kalem tutanlar›, imkân› ve nüfuzu olanlar› milli gayrete ça¤›r›yordu.
1907 ve 1917 y›llar› aras›nda yay›nlanan gazete ve dergilerde ayd›nlar›n yo¤un
faaliyetleri devam etti. Bu y›llar aras›nda devrin ileri gelen ayd›nlar› sosyal olaylar› yaz›lar›nda do¤rudan de¤il dolayl› olarak aks ettirmekteydi. Siyasi ve sosyal
olaylarla birlikte dini meseleler ve özellikle dil ve kültür konular›nda devam eden
tart›flmalar da burada kendini gösteriyordu. Bu gazete ve dergilerden olan Hakikat’ de Üzeyir Hac›beyov, Malumat’ da ise Mehemmed Hadi’nin yaz›lar› ve fliirleri yer almaktayd›. Ifl›k dergisi kad›nlara mahsus olup e¤itim ve sa¤l›k konular›nda
makaleler ve tavsiyeler vermekteydi. Hak Yolu gazetesi ise Feridun Bey Köçerli’nin, M. E. Resulzade’nin baz› önemli makalelerini yay›nlam›flt›. Bunlardan baflka
Ali Fehmi ve Mehmed Sad›k Ahundov vb. ayd›nlar da gazeteye düzenli yaz›lar›yla
katk›da bulunmaktayd›lar. 19 Ocak 1913’de yay›nlanan fielale dergisi edebi, sosyal
ve ilmi bir yay›nd›. Ayda iki defa ç›kan fielale’ nin özellikle Osmanl› edebiyat›na ilgisi büyüktü. Bu amaçla dergide yer alan makalelerin ço¤u Osmanl›ca kaleme al›nmaktayd›. fielale nispeten muhafazakar çizgide olup kad›n özgürlü¤ünün de tamamen karfl›s›ndayd›. Bu konuda ‹kbal gazetesi ile fielaleciler aras›nda zaman zaman
fliddetli tart›flmalar yaflan›rd›. Derginin muharriri Sabribeyzade Halil Hürrem Bey
dergiden ayr›ld›ktan sonra yay›nlanan makalelerde Azerbaycan Türkçesine daha
fazla önem verilmeye baflland›.
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Azerbaycan’da
bas›n
yenileflme hareketlerine nas›l etki etti?
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AYDIN HAREKET‹ VE KÜLTÜREL ‹DEOLOJ‹

D Ü fi Ü N E L ‹ M
1905’den 1920’ye
kadar gazetelerin etraf›nda toplanan yazar, flair ve gazetecilerin
milli fluurun uyanmas›ndaki rolü büyüktür. Mehmed Emin Resulzade, Nesib Bey
S O R U Hac›beyov, Mirza Elekber Sabir, Celil Mehmed Kulizade, AbYusufbeyli, Üzeyir
durrahman Hakverdiyev, Necef Bey Vezirov, Süleyman Sani Ahundov, Mehemmed Hadi, Hüseyin
Cavid, Abbas Sehhat, Abdullah fiaik, Seyid Hüseyin Sad›k,
D‹KKAT
Yusuf Vezir Çemenzeminli milli edebiyat›n oluflmas›n› sa¤lam›fllard›r.
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Füyuzat ve fielale gibi dergilere yazd›¤› fliirlerle ifltirak eden flair Mehemmed
Hadi vatan ve hürriyet temal› fliirleriyle tan›nd›. 1902 fiamah› zelzelesinden sonra
Kürdemir’e gelen Hadi, burada muallimlik yapt› ve 1905’ten sonra ise Heflterhan’a
giderek burada Burhan-› Terakki mecmuas›nda çal›flt›. Bir süre sonra mecmuan›n
redaktörü oldu, Heflterhan’dan döndükten sonra Bakü’de yine Füyuzat mecmuas›n›n redaktörlerinden biri olarak çal›flt› ve Taze Hayat, ‹ttifak, Terakki gazetelerinin
sayfalar›nda coflkulu vatan, millet fliirleri kaleme alm›flt›. 1911-1914 y›llar› aras›nda
‹stanbul’a gelerek burada yay›nlanan Tanin, Servet-i Fünun gazetelerinde çal›flt›.
II. Abdülhamid dönemini elefltiren fliirleri yüzünden tutuklanarak Selanik’e sürgüne yolland›. I. Dünya Savafl› bafllad›¤›nda Bakü’ye dönerek buradaki Müslüman
alay› ile birlikte muharebeye gitti. Daha sonra bu alay›n imam› olarak alayla birlikte Karpatlar’daki savafla kat›ld›. 1918’de savafltan döndükten sonra bir süre Gence’de yaflay›p daha sonra tekrar Bakü’ye döndü. Halk›n içinde bulundu¤u zor koflullar, ülkedeki a¤›r siyasi ve ekonomik kriz onun üzerinde çok kötü izler b›rakm›flt›. fiairin maddi ihtiyaç içindeki s›k›nt›larla geçen hayat› Gence’de sona erdi.
Varl›¤›n›n müspet ve ayd›nl›k yönlerinden daha fazla menfi ve gölgeli taraflar›n›
gören, bunlardan asabilik derecesine gelene kadar heyecanlanan bir ayd›nd›. Azerbaycan edebiyat›nda “romantik flairimiz” de denilen Hadi, t›pk› Nam›k Kemal gibi
vatan, millet flairi, hürriyet afl›¤› olarak bilinmektedir. Devrin siyasi ak›mlar›ndan
uzak duramam›fl, milletinin karanl›ktan, cehaletten kurtulup ayd›nl›¤a, hürriyete ve
medeniyete ulaflmas› için çal›flm›flt›r.
Azerbaycan ayd›nlar› aras›nda Abbas S›hhat’in de ayr› bir yeri vard›r. As›l ad›
Abbaskulu Mehdizade’dir. Bir hekim olmas›na ra¤men yapt›¤› tercümelerle ön plana ç›km›flt›r. 1900’de Tahran’da T›p Enstitüsü’nü bitirmifl ve fiamah›’ya döndükten
sonra burada hekimlik yaparken Bakü’de yay›nlanan gazete ve dergilerde de lirik
fliirleri yay›nlanm›flt›r. Tercümeleri duygusall›¤› ve do¤rulu¤u ile paralellik göstermektedir. Rusça, Farsça, Arapça ve Frans›zcaya hakim oldu¤u için tercümelerini
do¤rudan do¤ruya orijinalinden yapm›fl, özellikle, Lermantov’dan, Kr›lov’dan, Gorki’den, Goethe’den yapt›¤› tercümeler ona büyük flöhret kazand›rd›. Ehmedin Geyreti (1911) poemas› ‹ran Azerbaycan’›nda halk›n milli ba¤›ms›zl›k mücadelesine,
Bedbeht Aile, Garagünlü Helime hikayeleri ise aile ve ahlak konular›na hasredilmifltir. S›hhat’in ayr›ca çocuklar için birçok fliir, temsil ve piyesleri mevcuttur.
Geçen yüzy›l›n sonlar›nda Azerbaycan ayd›nlar›ndan baz›lar› 1883’de K›r›m’›n
Bahçesaray flehrinde yay›nlanan Tercüman gazetesinden de etkilenmifllerdi. Gazete Rusya’da yaflayan Türklerin bir anlamda gayr-i resmi organ› haline geldi.
Gasp›ral› Türk halklar›n›n birleflmesinden bahsederken bunun siyasi faaliyetle
birlikte, ruh, dil ve kültür yönlerinden olmas› gerekti¤ini de belirtiyordu. Bunun
için “dilde, fikirde, iflte birlik” fliar› onun esas hareket alan›n› teflkil etmekteydi. Bu
amaçla çok genifl bir co¤rafyaya yay›lan gazete bütün Türk halklar›n›n anlayabilece¤i tek bir dilin yarat›lmas› için çal›flt›. Bu dilin esas›n› ise Osmanl›ca meydana
getirmekteydi.

Mehemmed Hadi (18791920): Siyasi aç›dan
çalkant›l› bir dönemde
yaflayan Mehemmed Hadi,
Azerbaycan’›n Çarl›k
Rusyas›n›n hakimiyeti
alt›nda oldu¤u bir dönemde
fiamah›’da do¤mufltur.
Azerbaycan romantik fliirinin
önderlerinden biri olarak
kabul edilen M. Hadi,
1905’ten itibaren Bakü’de
Hayat, Füyûzât mecmualar›
ile Taze Hayat ve ‹ttifak
gazetelerinde baflar›l› bir
flair ve yazar olarak ortaya
ç›km›flt›r. Hayat›, maddi ve
manevi s›k›nt›larla dolu
geçen Mehemmed Hadi, bir
müddet ‹stanbul’da da
yaflam›fl, May›s 1920’de
Gence’de ölmüfltür.
Abdullah fiaik (Abdullah
Mustafao¤lu Tal›bzade
(1881-1959): XX. yüzy›l
Azerbaycan
edebiyatç›lar›ndand›r.
Hikayeleri ve lirik fliirleri ile
meflhurdur. Mektup
Yetiflmedi (1908) ve Göç
(1901) adl› hikayeleri ile
Hepimiz Bir Güneflin
Zerresiyik ve Asr›m›z›n
Kahramanlar› adl› eserleri
ilk y›llardaki çal›flmalar›d›r.
Aras (1938) roman› ve
Y›ld›r›m (1936) dram›nda
halk›n sosyal hayat›
ayr›nt›lar›yla anlat›l›r.
Azerbaycan’da çocuk
edebiyat›n›n kurucular›ndan
olan Abdullah fiaik’in Güzel
Bahar (1910), El O¤lu
(1939), Vatan (1941),
Nüflabe (1945), Ana (1946)
piyesleri, Tilki Hacca Gidiyor,
T›k-T›k Han›m, Yahfl› Arka
adl› eserleri çocuk
edebiyat›n›n en önemli
eserleri aras›nda yer al›r.
Abdullah fiaik ayn› zamanda
ö¤retmen oldu¤u için
ö¤rencilere yönelik Uflak
Çeflmeyi (1907), Milli Giraet
Kitab› (1922) ve Giraet
Kitab› (1924) gibi ders
kitaplar› da kaleme alm›flt›r.
Bunun d›fl›nda Nizami’nin,
Sheakespeare’in, Puflkin’in,
Lermantov’un eserlerinden
tercümeler yapm›flt›r.
Yazar›n seçilmifl eserleri befl
cilt halinde neflr edilmifltir.
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Resim 5.4
Soldan sa¤a: ‹smail
Bey Gasp›ral›,
Hasan Melikzade
Zerdabi, Ali
Merdan Bey
Topçubafl›.
Kaynak: T. Ezizov,
Azerbaycan XX
Esrin Evvellerinde
(Bak›, 1997), s. 97.

Gasp›ral›’n›n fikirleri Bakü’de Ali Bey Hüseyinzade taraf›ndan savunulmaktayd›. St. Petersburg’da t›p e¤itimi almas›na ra¤men Bakü’ye döndükten sonra Türkçülük fikrinin ancak Osmanl› Devleti ile mümkün olaca¤›n› düflünen Ali Bey Hüseyinzade 1889’da ‹stanbul’a gelmifl, fakat II. Abdülhamid devrinde faaliyetleri için
gerekli ortam› bulamam›flt›. 1905 I. Rus ‹htilali’nden sonra nispi bir söz yaz› ve konuflma ortam› oluflmaya bafllay›nca Bakü’ye döndü ve burada gerek muallimlik gerekse gazetecilik yapt›¤› y›llarda Türkçülü¤ün yay›lmas› için çal›flt›. Ali Bey Hüseyinzade Füyuzat’ ta yay›nlanan “Mecnun ve Leyla-i ‹slam” adl› makalesinde milliyetçili¤ini bilhassa Türkçülü¤ünü ön plana ç›kararak, ‹slam dinini güzel bir kad›n
fleklinde tasvir edip, onun beyninin Osmanl› Devleti’nden ibaret oldu¤unu gösteriyordu. Ayr›ca Türkçülük ve milliyetçilik ideallerine sad›k kalarak ›srarla bütün ‹slam alemi için Osmanl› Devleti’nin bir merkez oldu¤u düflüncesinde idi. Ali Bey
Hüseyinzade’ye göre, ruhun beynin merkezinde bulunmas› gibi Osmanl› Devleti’nin baflkentinde oturan padiflah da ‹slam aleminin ruhuydu. Ali Bey Hüseyinzade, “‹slam’›n beynini muayene ederken bunun... ‘Türk taht›’ oldu¤unu keflfettim...
Ruhun dima¤›n merkezinde bulunmas› icap etti¤inden anlad›m ki, müflahede etmekte oldu¤um zat beden-i ‹slam’›n ruhudur” diyordu. Hayat gazetesi milletin hayat›n› ikiye, manevi ve ruhani hayatla, maddi ve cismani hayata bölüp, Müslüman
halklar›n bir millet oldu¤unu ve onlar›n manevi hayatlar›n›n ‹slam dininden ibaret
oldu¤unu, bu dinin de halklar›n ruhunu meydana getirdi¤ini ifade etmekteydi.
Azerbaycan’da pan-Türkizm ve pan-‹slamizm taraftarlar›n›n Osmanl› Devleti’ni siyasi ve dini bir reis olarak gördüklerini belirtmifltik. Ali Bey Hüseyinzade milletler
hakk›ndaki görüfllerine kan ba¤lar›n› da ilave etmekte ve bu hususiyetin milleti
meydana getiren en mühim sebeplerden biri oldu¤unu düflünmekteydi.
Azerbaycan’da Türkçülü¤ün bir baflka temsilcisi Ahmed Bey Agayev’dir. Yüksek
e¤itimini Fransa’da tamamlayan Agayev Fransa’da yaflad›¤› y›llarda pan-‹slamizm
konusunda da baz› risaleler kaleme alm›flt›. Onun görüfllerinin flekillenmesine Cemaleddin Afgani’nin büyük etkisi vard›. Afgani müstemlekecili¤e karfl› mücadele
edilmesi için milliyetçilikten bir silah gibi faydalan›lmas›n› düflünmekteydi. Agayev’i
Afgani’ye yaklaflt›ran da bilhassa bu husustu. 1885’de Osmanl› Devleti’nden Azerbaycan’a döndükten sonra ‹ran hakk›ndaki düflünceleri tamamen de¤iflti ve bunun

5. Ünite - Azerbaycan’da Yenileflme Hareketleri

yerini Osmanl› Devleti’nin büyük ve müstakil bir devlet olarak kabul edilmesi ve
bütün dünyada ‹slam Devletlerinin en önemli deste¤inin yine bu devlet olmas› gerekti¤i ald›. Bu de¤iflimin sebepleri aras›nda A¤ao¤lu’nun büyük ‹slam filozofu Cemaleddin Afgani’nin görüfllerinden ve Paris’ten Azerbaycan’a dönerken dört ay kald›¤› ‹stanbul’da temas etti¤i Jön Türk ayd›nlardan etkilenmesi gösterilmektedir.
A¤ao¤lu e¤itim yoluyla Azerbaycan Türklerinin en önemli sorunlar›ndan biri olarak
gördü¤ü fiii-Sünni ihtilaf›n›n ortadan kalkaca¤›na inan›yordu. A¤ao¤lu da, Hüseyinzade gibi dini milleti teflkil eden önemli bir unsur olarak görüyor, çal›flmalar›nda ‹slam’›n ›slah› sorunu üzerine e¤iliyordu. A¤ao¤lu’nun en önemli faaliyetlerinden biri milliyetçili¤in siyasal alana intikali için verdi¤i mücadeledir.
Azerbaycan ayd›nlar›n›n ço¤u Rusya’da veya Avrupa’n›n de¤iflik ülkelerinde
e¤itimlerini tamamlam›fl olan liberal ayd›nlard›. Bunlar aras›nda hukukçular, ö¤retmenler, gazeteciler, doktorlar da vard›. Dönemin en önemli hukukçular›ndan biri
1888’de St. Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Ali Merdan Topçubaflov idi. 1898’de Hac› Zeynelabidin Tagiyev taraf›ndan al›nan Kaspi gazetesinde redaktör olarak çal›flmaya bafllad›. Bu dönemde ayd›nlar gazete etraf›nda toplan›rken Kaspi’nin konular›nda da de¤iflimler ve geliflmeler görülmekteydi. Bilhassa
Azerbaycan halk›n›n tarihi ve etnik kökeni ile ilgili son derece ciddi makaleler yay›nlanmaya baflland›. Topçubaflov ayn› zamanda halk›n yarar›na faaliyetlerde bulunan bir hizmet adam›yd›. I. Devlet Dumas›na (Millet Meclisine) milletvekili seçildi ve “Müslüman Grup”un baflkan› olarak Rusya Müslümanlar›n›n I. ve IV. Kurultaylar›na temsilci olarak kat›ld›. Duma toplant›lar›nda Rus hakimiyeti alt›nda yaflayan halklara milli muhtariyet verilmesi yönünde yapt›¤› konuflmalarla dikkat çekti. Topçubaflov özellikle sosyal adaletsizli¤e karfl›yd›. 1905’de Bakü’de yap›lan genel grev s›ras›nda iflçilerin bilinçlenmesine çal›flt›. Ayr›ca sermayedarlara da milliyet ve dinine bak›lmaks›z›n bütün iflçilerin maafllar›n›n artt›r›lmas›n›, ayda 4 gün tatil yapt›r›lmas›n› y›ll›k izin verilmesini ve ödüllerle iflçilerin mükafatland›r›lmas›n›
tavsiye etmekteydi. 1917-1920 y›llar› aras›nda Bakü Müslüman fiûras› Geçici ‹cra
Komitesi’nin baflkan› s›fat›yla Paris Bar›fl Konferans›’nda Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti’nin temsil heyeti baflkanl›¤›n› yapt›.

Kütüphanecilik Çal›flmalar› ve Özel Yay›nc›l›k
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Azerbaycan tarihçili¤inde önemli ad›mlar at›lmaya
baflland›. Mirza Yusuf Nersesov Karaba¤i, Mir Mehdi Hazani, R›zakulu Bey Mirza
Cemalo¤lu, Ahmet Bey Cevanflir gibi ayd›nlar›n kaleminden ço¤u Karaba¤’›n tarihine hasredilmifl birçok eser kaleme al›nd›. Bu dönemde edebi tenkit konusunda
ilk ad›mlar Mirza Fethali Ahundov taraf›ndan at›ld›. Azerbaycan halk› ideoloji yönünden de, felsefi ve siyasi fikir yönünden de kendi ayd›nlar›n› yetifltirecek seviyeye ulaflm›flt›. Bu ayd›nlardan biri M. F. Ahundov’du. Avrupal› elefltirmenlerin
“Do¤unun Molyeri”, Ruslar›n “Do¤unun Gogolü” dedikleri Ahundov, ‹slam dünyas›n›n ilk dramaturgudur. Ortaça¤ görüfllerini elefltiren eserlerini, halk dilinde yazmaya özen gösteren Ahundov’un komedileri Rusça ve Farsçadan baflka Avrupa dillerine de çevrilmifltir. 1905 y›l›na kadar olan edebiyat onun etkisi alt›nda geliflti.
Ahundov’un dünyas› bütün kökleriyle milli zemine ba¤l›yd›. Do¤u halklar›n›n felsefi miras› ile kendi devrinin felsefî fikrine vukufu tamd›.
Azerbaycan’›n sosyal, iktisadi ve siyasi hayat›nda meydana gelen de¤ifliklikler
edebiyatta da kendisini gösterdi. Realizm ön saflara ç›kmaya bafllad›. Temeli M. F.
Ahundov taraf›ndan at›lan Azerbaycan edebiyat›ndaki demokratik fikirler Seyid
Azim fiirvani, Celil Mehmed Kulizade, Necef Bey Vezirov, Neriman Nerimanov vb.
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daha da gelifltirdiler. Bu dönem edebiyat›nda Azerbaycan’da kendine yeni bir yol
açan kapitalist cemiyetin tenkit edilmesine genifl yer verildi. Yazarlar da, eserlerinde burjuva s›n›f›n› anlat›rlarken tipleri müspet yönleriyle beraber menfi, halka z›t
yönleriyle gösterdiler.
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›, Azerbaycan tiyatrosu ile karakterize edilmektedir.
Ahundov’u takip ederek halk›n hayat›ndan al›nm›fl eserlerle milli tiyatroya ulaflan
Necef Bey Vezirov, Abdurrahman Bey Hakverdiyev, Neriman Nerimanov, edebiyata büyük hizmetlerde bulundular. Bu devrin mühim flairelerinden biri halk aras›nda Han K›z› ad›yla bilinen Karaba¤’›n son hakimi Mehdikulu Han›n k›z› Hurflidbanu Natevan (1830-1897)’d›r. Natevan’dan bugüne sadece gazelleri kalm›flt›r.
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Azerbaycan’da ilk genel kütüphane ve k›raathaneler aç›lmaya baflland›. Ahundov ve Zerdabi’nin çal›flmalar›yla Azeri ayd›nlar matbaa, neflriyat vs. meselelerle birlikte milli kütüphaneler açman›n gerekli oldu¤u
fikrini ciddi olarak ileri sürdüler. Yüzy›l›n sonlar›nda flehirlerde 10’dan fazla kütüphane ve k›raathane mevcuttu. Bunlar›n en mükemmeli ve görkemlisi Neriman Nerimanov’un Nisan 1894’de kurdu¤u kütüphaneydi. Kitaplar›n çeflitlili¤i ve zenginli¤i, ça¤dafl e¤itimcilerin çal›flmalar›, kataloglar›n meydana getirilmesi, çocuk edebiyat› flubesinin kurulmas›, kütüphanenin maddi ihtiyaçlar›n›n ödenmesi için tedbirler al›nmas› gibi üstünlükleriyle fark ediliyordu. Kütüphanenin kurulmas›na yard›mc› olanlar›n bafl›nda H. Z. Tagiyev, ‹. Nagiyev, ‹. Dimitriyev gibi zenginler geliyordu. Nerimanov, birçok defa bas›n yoluyla bu flah›slara teflekkürlerini bildirdi.
H. Mehmedov, bu kütüphanenin sadece Bakü’de de¤il, bütün Rusya Müslümanlar› aras›nda, belki Yak›n ve Orta Do¤u’da ilk zengin medeniyet oca¤› oldu¤unu
söyleyip, Sultan Mecid Ganizade, H. Mahmudbeyov, S. Velibeyov, S. S. Ahundov
ve E. Ahundov’un kütüphanenin kurulmas› s›ras›nda gösterdi¤i büyük hizmetlerden, maddi ve manevi yard›mlardan bahsetmekteydi.
Bu ayd›nlar vas›tas›yla kütüphaneye çeflitli dillerde yay›nlar›n gelmeye bafllamas›, maarif ve medeniyet evine bambaflka bir hususiyet kazand›rd›. Bu kütüphaneye Nizami, Fuzuli, Vak›f, A. Bakihanov, M. Kaz›mbek, Ahundov, Zakir, fiirvanî
gibi yazarlar›n klasik eserleri ile Ekinci, Ziya-i Kafkaziye ve Keflkül gibi gazeteler
de gelmekteydi. Ayr›ca Anadolu’dan 12 gazete ve dergi de gönderiliyordu. Haftal›k Tercüman-› Hakikat ile onbefl günde bir ç›kan resimli Melamet, haftal›k Hazine-i Fünun, Maarif, Ahbar gibi yay›nlar Anadolu’dan paras›z getirilerek Azerbaycan’a da¤›t›lmaktayd›. Bilhassa Servet-i Fünun’ daki yaz›lar, makaleler, sohbetler
Azerbaycan’da ilgiyle karfl›lan›yordu. Türk yazarlar›n›n ve Tevfik Fikret’in baz›
eserlerini Azerbaycan Türkleri ilk defa bu dergide okumufl oldular. Böylece Nerimanov’un bu faaliyetleri iki kardefl halk›n birbiriyle kaynaflmas›nda çok önemli bir
ad›m oldu. Bu kütüphaneye ayr›ca Kahire’den haftal›k el-Nil, Sofya’dan Türkçe
gündelik ‹ttifak, Kalküta’dan Farsça haftal›k Heblül-Metin, Tebriz’den haftal›k Nesihe gazeteleri de gelmekteydi.
Azerbaycan’da bir Kütüphane fiûras› açma fikri ilk olarak Nerimanov’dan geldi.
fiûrada Neriman. Nerimanov, E. Caferzade, Sultan Mecid Ganizade, H. Mahmudbeyov, Ahmed Bey Agayev, A. M. Topçubaflov gibi ayd›nlar vard›. 1897-1898 y›llar›nda flûran›n en genç üyesi 18 yafl›ndaki Mehmed Emin Resulzade idi. Nerimanov’un
kütüphanesine sadece ilim ve medeniyet erbaplar› de¤il, dindarlar da geliyordu.
Her biri de¤iflik mesleklere sahip bu insanlar› birbirlerine yak›nlaflt›ran, Do¤u ve
dünya halklar›n›n kitaplar›ndan, gazete ve dergilerinden bir fleyler ö¤renme arzu-
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suydu. Bunu daha iyi anlamak için okuyuculara -molla ve seyitler- eve verilen kitaplar›n, gazete ve dergilerin elden ele geçti¤ini, okumaktan eskiyerek y›rt›ld›¤›n›
söylemek kâfidir. Devrin dindarlar›n›n ço¤u kütüphaneye gidememekte, baz› din
adamlar› da takibata u¤rama tehlikesine karfl› ihtiyatl› olmak mecburiyetindeydi.
Ça¤dafllaflman›n karfl›s›nda olanlar›n küçümseyen bak›fllar›na karfl›, kütüphanenin
prensipleri sa¤lamd›. Bütün bu flartlar göz önüne al›narak Nerimanov ve arkadafllar› eve kitap verme hususunda önemli çal›flmalarda bulundular. Kütüphanenin bu
faaliyetlerinden haberdar olan din adamlar›, okumak istedikleri yay›nlar› kütüphane flûras›n›n yard›mlar›yla evlerine getirip okudular. E¤itim-ö¤retim ve halk›n bilgilendirilmesi yolunda al›nan bu tedbirlerden rahats›z olanlar, “Bakü’de aç›lmas›na
sehven izin verilen Nerimanov kütüphanesi küfür ve itaatsizlik oca¤›d›r” diyerek
faaliyetleri baltalamaya çal›flt›lar. 1894 tarihinde büyük umutlarla aç›lan kütüphane
dört y›l sonra kapat›ld›.
Nerimanov’dan sonra S. M. Ganizade Bakü’deki ikinci zengin kütüphaneyi açt›. Ganizade 1883-1887 y›llar›nda Tiflis’te Aleksandriyevski Muallimler Enstitüsü’nde okurken Ahundov ve Zerdabi’nin miras›n› devam ettirmeye karar verdi. Seleflerinin içtimai ve medeni arzular› onu derinden etkilemiflti. Matbaa, kütüphane,
k›raathane açma faaliyetleri de bunlardan biriydi. Ganizade’nin açmay› düflündü¤ü kütüphane, okudu¤u enstitünün kütüphanesinden ayr› olmal›, dilleri ve dinleri
farkl› olan okuyucular›n hepsine hizmet edebilmeliydi. Nihayet o, uzun zamand›r
arzulad›¤› kütüphanenin aç›lmas›na 1890’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru muvaffak olabildi. Ganizade, asr›n taleplerine uygun kütüphanelerin aç›lmas›n› ve okuyucular›n bütün dillerdeki kitaplardan istifade etmesinin gerekti¤ini belirtiyordu. Böylece
çeflitli ülkelerin milletlerini birbirine yak›nlaflt›racak, kültürel münasebetler köprüsünü kuracak kütüphane, büyük zorluklarla meydana getirildi. Moskova, St. Petersburg, Harkov, Tiflis, Kazan, ‹stanbul, Tebriz gibi yerlerden gelen yay›nlarla
zenginleflen kütüphane fiubat 1890’dan, Mart 1897’ye kadar her gün sabah saat
8:00’den akflam saat 22:00’ye kadar faaliyet gösterdi.
Daha sonra kütüphaneye birçok engel ç›kart›larak süresiz kapat›lmas›na karar
verildi. Ganizade bununla da y›lmayarak ça¤dafl› olan N. Nerimanov, E. Caferzade, H. Mahmudbeyov, E. Ahundov, S. S. Ahundov, M. Efendiyev gibi ayd›nlar›n
yard›mlar›yla milli bas›n-yay›n› kurmak için gayret gösterdi ve 1870’li y›llardan itibaren çal›flmakta olan Tiflis Neflriyat fiirketi prensiplerine dayanarak nüfusu 112
bin olan Bakü’de bir matbaa açmay› baflard› (1898), fakat matbaa k›sa bir süre sonra kapanmak zorunda kald›. M. F. Ahundov’un ça¤dafl› ve dostu olan Kafkasya’n›n
ilk fieyhül‹slam› Ahund Molla Ahmed Hüseyinzade’nin Tiflis’te zengin bir kütüphanesi vard›. Bu kütüphane Ahundov taraf›ndan methedilerek örnek gösterilmifltir. fieyhülislam›n varisleri taraf›ndan kütüphanedeki yüzlerce el yazmas› kitap S.
M. Ganizade’nin kütüphanesine hediye edilmifltir. Bahsi geçen fieyhülislam, Alibey
Hüseyinzade’nin dedesidir.
Benzer kütüphaneler daha sonra Azerbaycan’›n birçok flehirlerinde aç›ld›. Mirza Mehmedali Kas›mov’un 14 Haziran 1895’de Kuba’da bir kütüphane ve k›raathanesi faaliyete geçti. Kütüphane zaman›n›n neflriyatlar›ndan 21 tanesini al›yordu ki,
bunlar›n 13 tanesi Türkçe ve Farsçayd›. Böylece Kas›mov’un kütüphanesi bir halk
mektebine dönüfltü. Bu kütüphane Konakkend (burada mektep ve kütüphane
1887’de kurulmufltu) istikametine do¤ru bütün köylerde coflkuyla karfl›land›. Kuba’ya ba¤l› Rustov, Çiçi, H›nal›g, Afurça, Haltan, Rük, Çimi köylerindeki halk 1897-
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Neriman Necefo¤lu
Nerimanov (1870-1925):
Yazar, gazeteci, doktor ve bir
siyasetçi olarak XX. yüzy›l›n
önemli simalar›ndan biridir.
Gori Seminaryas›n›
bitirdikten sonra Borçal›’da
ö¤retmenlik yapm›fl ve
1891’den itibaren Bakü’de
siyasi, sosyal, kültürel ve
e¤itim faaliyetlerine
bafllam›flt›r. Odesa
Üniversitesi T›p Fakültesini
bitirince (1908) doktorluk
yapm›flt›r. Azerbaycan’›n
önde gelen komünist
liderlerinden biridir. Yeralt›
Hümmet Bolflevik teflkilat›na
girmifl ve bu teflkilat
1917’de resmileflince de
burada çal›flmalar›na
devam etmifltir. 28 Nisan
1920’de K›z›l Ordu
Azerbaycan’a girerken ihtilal
komitesinde rol oynam›flt›r.
1921’de Azerbaycan SSC’nin
milli komitesinin
baflkanl›¤›n› yapm›flt›r.
Nerimanov, Hümmet, Hayat,
Kaspi, Bakinski Raboçi,
‹rflad, ‹kbal, Basire, Aç›k
Söz, gibi birbirinden çok
farkl› gazetelerde yaz›lar
yazm›flt›r. Bir Kendin
Sergüzeflti, Pir, Bahad›r ve
Sona, Nadir fiah, Nadanl›k,
fiamdan Bey önemli
eserlerinden baz›lar›d›r.

1898’de toplu dilekçelerle devlete müracaat ederek kendi paralar›yla bir mektep
açmak için izin istedi. fiüphesiz bu mekteplerin birço¤unun kütüphanesi olacakt›,
fakat Çarl›k idaresi taraf›ndan verilen dilekçeler sürekli olarak reddediliyordu. Bununla beraber, Kuba’da Ruslaflt›rma siyasetinin nispeten daha iyi sonuç verdi¤i
dört köyden (‹vanovka, Nikolayevka, Borispolski, Maryevka) gönderilen dilekçelere hükümet müspet cevap verdi.
Çok geçmeden ayd›nlar›n liderli¤inde Kuba, fiufla, Nuha ve Gence gibi flehirlerde birbiri ard›ndan kütüphaneler aç›lmaya baflland›. 1896’da fiufla’da A. Agayev taraf›ndan bir kütüphane aç›ld›. Kütüphanenin maddi ihtiyaçlar›n›n Nerimanov ve
Ganizade’nin kütüphanelerinde oldu¤u gibi tiyatro oyunlar›ndan elde edilen gelirle sa¤lanmas› yoluna gidildi. Al›nan bu tedbirlerle ihtiyaçlar›n tamam›n›n olmasa
bile bir k›sm›n›n ortadan kald›r›lmas›na çal›fl›ld›. Agayev’in kütüphanesi sadece
okuyucular›n de¤il, yazarlar›n da dikkatini çekti. Böylece buras› fiufla’n›n ça¤dafl
Müslüman k›raathanesi olarak adland›r›lmaya baflland›. Agayev Frans›zca bildi¤i ve
bu dilde ders verdi¤i için kendisine “Frenk Ahmed”, kütüphanesine ise “Frenk Ahmed’in Kütüphanesi” denildi. Bu kütüphane Bakü ve Kuba kütüphanelerinden
sonra Kafkasya’n›n en büyük üçüncü kütüphanesi oldu. XIX. yüzy›l›n sonu XX.
yüzy›l›n bafllar›nda Azerbaycan’›n yenileflme hareketi içinde yer alan ayd›nlar›n
toplumda e¤itimden bafllayarak sosyal ve kültürel alanlarda gerçeklefltirdikleri faaliyetlerin esas›n› halkta bir milli bilincin oluflturulmaya çal›fl›lmas› yatmaktad›r.
1905’de sansür de k›smen zay›flam›flt›. Ancak bu dönemde matbaalar›n geliflmeye bafllamas› da gerek gazete ve dergi gerekse kitap neflrinde büyük rol oynad›. Bu matbaalar›n en önemlilerinden birisi Oruçov kardefllerin sahibi oldu¤u Oruçov Matbaas› idi. Matbaa dönemin en yeni teknolojik unsurlar›n› kullan›yordu. Bu
matbaa Azerbaycan kültür hayat›n›n gelifliminde çok önemli bir yere sahipti. Neriman Nerimanov’un bütün eserleri Abdurahim Bey Hakverdiyev’in, Abbas S›hhat’in, Abdullah fiaik’in, Üzeyir Hac›beyov’un ve Yusuf Vezir Çemenzeminli’nin
eserleri düzenli olarak burada yay›nlanmaktayd›.
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Sosyal Kurulufllar›n Etki Alan›

Ü fi Ü N E L ‹ M(Hay›r Cemiyeti) kurulmas› fikri ilk defa 1870’li y›llarda Hasan
Bir yard›m Dcemiyeti
Bey Zerdabi taraf›ndan ortaya at›lm›flt›. Fakir çocuklar›n e¤itim ve ö¤retiminde onlar›n okullaraS Okabul
R U edilerek paras›z okumas›nda bu cemiyetin rolü olacakt›. Bu
amaçla Zerdabi cemiyetin program›n› tertip ederek, hükümete takdim etmifl ve büyük s›k›nt›larla karfl›laflmas›na ra¤men onaylatm›flt›. Ancak onun bu teflebbüsü yeD‹KKAT
terli gelirin sa¤lanamamas› yüzünden baflar›s›z oldu. ‹kinci teflebbüs 1905 ‹htilalinin getirdi¤i elveriflli flartlar sonucunda meydana geldi.
SIRA yazarak
S‹ZDE
Zerdabi’nin
Kafkasya ‹daresine sundu¤u nizamname 10 Ekim 1905’te
onayland›. Cemiyetin ilk toplant›s›nda 11 kifliden ibaret bir idare heyeti seçildi.
Böylece Azerbaycan’da ilk Müslüman hay›r cemiyeti faaliyetlerine bafllad›. CemiAMAÇLARIMIZ
yetin finans kaynaklar› ise esasen Tagiyev ve di¤er Bakü zenginleriydi.
1906’da yine yard›m amaçl› bir baflka cemiyet olan “Neflr-i Maarif” kuruldu. Ço¤u zaman “Müselman
K ‹ T A P Cemiyet-i Hayriyesi” ile birlikte hareket eden bu cemiyet fakir ve yetim çocuklar›n okutulmas› meseleleriyle ilgilenmekteydi. Cemiyetin gelir
kayna¤›n› Bakü zenginleri teflkil ediyordu. Amaçlar› kendi müesseselerinde çal›flt›rmak üzere
yetifltirilmesini sa¤lamakt›. Cemiyet, Ramana’da ve BaT E Lvas›fl›
E V ‹ Z Y Oiflçilerin
N
kü’nün baflka köylerinde ilk olarak yeni usulle e¤itim yapan mektepler açt›. Mek-
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tep açman›n d›fl›nda kütüphanelerin kurulmas›, iflçilerin meslek ve sosyal bilgilerinin artmas› gibi faaliyetlerde de bulunuluyordu. Hasan Bey Zerdabi, Neriman Nerimanov ve Meflhedi Bey Azizbeyov gibi ayd›nlar da cemiyetin faaliyetlerine kat›lmaktayd›lar. Bu cemiyet çal›flmalar›n› 1917’ye kadar devam ettirdi.
“Necat” Cemiyeti de 1906’da kurulan bir e¤itim ve kültür cemiyeti idi. Cemiyetin üyeleri aras›nda dönemin en önemli ayd›nlar› bulunmaktayd›. Cemiyetin en
faal üyelerinden birisi ‹mran Kas›mov’du. O, ayn› zamanda cemiyete “Necat” ad›n› da veren kifliydi. Görüldü¤ü gibi “Necat”› teflkil edenlerin ço¤u ayd›nlardan
meydana geliyordu. fiüphesiz içlerinde zenginler de vard›. Amaçlar› Azerbaycanl›lar› bilgilendirmek, onlar› e¤itmek, yoksul çocuklara yard›m etmek, onlar› okullara celp ederek ihtiyac› olanlara maddi yard›mda bulunmakt›. Cemiyet Bakü’de
ve etraf köylerinde kütüphaneler de açm›flt›. Ayr›ca köylerde aç›lan bir iki s›n›fl›
mekteplerin say›s› 30’a ulaflmaktayd›. Hatta Mirza Elekber Sabir gibi ayd›nlar da
bu mekteplerden biri olan Balahana’daki mektepte birkaç y›l ders vermiflti. “Necat”›n tiyatro bölümü büyük bir heves ve enerji ile çal›flmaktayd›. Cemiyet genç
aktör gruplar› yarat›yor ve onlar›n etraf›nda tiyatroya merakl› kimseleri toplamaya çal›fl›yordu. Devrin tan›nm›fl aktörleri Hüseyin Arablinski, A. M. fierifzade, Mirzaa¤a Aliyev, S›dk› Ruhullah vb. hem bu grubun faaliyetlerine yak›ndan ifltirak
ediyor hem de onlara öncülük ediyorlard›. Ayr›ca pek çok yazar, flair ve dramaturg “Necat”›n etraf›nda bir araya gelmiflti. Necef Bey Vezirov, Abdurrahman Bey
Hakverdiyev, Neriman Nerimanov, Üzeyir Hac›beyov gibi ayd›nlar da bazen kendi eserlerini bazen de Rus ve dünya edebiyat›ndan tercüme ettikleri dram eserlerini sahneye aktarmaktayd›. 1908’de Bakü’de gösterilen Leyla ile Mecnun operas›
yine “Necat”›n teflebbüsleri sonucunda gerçekleflmiflti. “Necat” bas›n yay›n faaliyetlerine de önem vermifl bu amaçla haftada bir kere yay›nlanan Necat ad›nda bir
gazete ç›kartm›flt›. Gazete, ‹sa Bey Aflurbeyov’un maddi deste¤i ve redaktörlü¤ü
alt›nda neflredilmekteydi.
1906’da Bakü’de temeli at›lan Saadet Cemiyeti ise klasik usulde e¤itim yapan
mekteplerin aç›lmas›na, milli fikirlerin yay›lmas›na yard›mc› olan bir hay›r cemiyetiydi. Cemiyet, Bakü tüccarlar› ve din adamlar› taraf›ndan kuruldu. Bakü Müslüman Ruhani Cemiyeti “Saadet” ad›n› ald›. Baflkan› Merdekanl› Ahund Molla Elekber Abbas Kulizade idi. “Saadet”in nizamnamesi 7 Haziran 1907’de onayland›. Bu
cemiyetin Medrese-i Saadet ve Medrese-i Ruhaniye gibi mektepleri dini bir karakter tafl›yordu. Mekteplerde Türkçe, Arapça ve Farsça ö¤retilen diller aras›ndayd›.
“Saadet”in Medrese-i Saadet adl› mektebinde 1910-1911 e¤itim y›l›nda Ahund Molla A¤azade daha sonra ise Ali Bey Hüseyinzade müdürlük yapt›.
1904’de General Gubernatör (Askeri Vali) Fadeyev’in izniyle “Hidayet” ad› alt›nda bir cemiyet faaliyete bafllad›. Kurucular› din adamlar› ve ayd›nlardan meydana geliyordu. Amac› çetelerle ve suç iflleyen kimselerle mücadele ederek, dini
fanatizmi engellemekti. Cemiyetin nizamnamesi Ahmed Bey Agayev taraf›ndan
haz›rlanm›flt›.
1910’da kurulan “Safa” cemiyeti de e¤itim ve kültüre a¤›rl›k vermiflti. Bilhassa milli tiyatronun geliflmesi için çal›flmakta ve bu amaçla kendi tiyatro gruplar›n› yaratmaktayd›lar. Ayd›nlar Safa cemiyetine de destek veriyorlard›. Oynad›klar› oyunlarda “Necat” Cemiyeti’nin aktörlerini de davet etmekteydiler. Samed
Mensur, Dadafl Bünyatzade, Mehmed Emin Resulzade, Aliabbas Müznib Hüseyin Arablinski, A. M. fierifzade, Cihangir Zeynelov vb. cemiyetin faaliyetlerine yak›ndan ifltirak etmekteydi.

133

Necef Bey Vezirov (18541926): Azerbaycan
tiyatrosunun
temsilcilerinden olan
Vezirov’un bu dönemde
yaz›lm›fl alt› adet piyesi
bulunmaktad›r. Eserlerini
komedi tarz›nda yazm›flt›r.
Vezirov ayr›ca trajedilerini
ilk defa Azerbaycan
Türkçesinde kaleme alm›flt›r.

Aliabbas Müznib (18831938): Bakü’de do¤du.
Gazeteci, yazar ve edebiyatç›
idi. Edebiyata Molla
Nasreddin dergisinin tesiri
alt›nda bafllad›. Çarl›¤›n
müstemlekecilik siyaseti,
haks›zl›k, sosyal atalet, dini
fanatizm fliirlerinde aç›kça
tenkit edilmekteydi. Baba-i
Emir ve Zenbur adl› mizahi
dergilerinin redaktörü idi.
Pek çok kez polis taraf›ndan
takibata u¤ram›fl hatta
Sibirya’ya sürgüne
gönderilmiflti. Aliabbas
Müznib bir süre tercüme
faaliyetleriyle de meflgul
oldu. 1910’da Binbir Gece
Masallar›ndan tercüme
etti¤i bir parçay› Elifleyla
ad› alt›nda yay›nlad›. Yürek
Yang›s›, Tikan Yolu ve Afl›k
Peri ve Muas›rlar› önemli
eserleri aras›ndad›r.
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1905 ‹htilalinden sonra Tiflis’te Kafkas Müslüman Kad›nlar›n›n Hayriye Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin amac› yoksullara yard›m etmek, k›z mektepleri açmak, Kafkasya’da kad›nlar aras›nda e¤itim ve sosyal faaliyetleri gelifltirmekti. Kafkas Müslüman ‹nas Cemiyet-i Hayriyesi’nin tüzü¤üne göre; cemiyet, Müslüman mekteplerini
müdafaa ediyordu. Yeni aç›lan mekteplere de yard›m ederek bunlar›n yüksek
okullara çevrilmesine çal›fl›yordu. Yoksullara ve ihtiyac› olanlara para yard›m›nda
bulunuyor ve onlar›n ifle girmelerini temin ediyordu. Açl›k, hastal›k, yang›n gibi felaketlerde büyük yard›mlarda bulunuyorlard›. Hastahaneleri, yetimhaneleri ve yard›m evlerini idare ediyorlard›. Cemiyetin faaliyetlerini idare etmek için özel bir komite kurulmufltu. Komite ayda iki defa toplanmakta, genel toplant›lar ise y›lda bir
defa yap›lmaktayd›. Baflkan Gevher Han›m Kaçar, yard›mc›s› ise Hamide Han›m
Cevanflir’di. Mali ifllerden de Mina Han›m Tal›flinskaya sorumluydu. ‹lk y›llarda büyük zorluklar çekilmesine ra¤men ki, bu zorluklar hem maddi ve hem de manevi
idi. Çünkü kad›nlar›n büyük bir ço¤unlu¤u bu harekete ilgi göstermemekteydiler.
Dolay›s›yla yap›lacak faaliyetler (müsamere, piyango ve dans) ve yap›lacak yard›mlar için para toplanmas› da büyük problem yarat›yordu. En küçük bir faaliyet
için dahi hükümet idarelerinden izin al›nmas› gerekiyordu. Zaman geçtikçe cemiyetin yapt›¤› hay›r ifllerinin aksi bütün Kafkasya’ya yay›ld›. Bilhassa tiyatroya, güzel sanatlara merakl› k›zlar›n meydana getirdi¤i dram derne¤inin faaliyetleri anneler taraf›ndan büyük bir memnuniyetle karfl›land›. Cemiyet, birçok k›z mektebinin
aç›lmas›na, k›zlar›n ve fakir çocuklar›n e¤itimine yard›m ederek, nüfuzunu da günden güne artt›rd›.
Görüldü¤ü gibi devrin ayd›nlar› bu cemiyetlere büyük ümitler besleyerek halk›n gelece¤ini buralarda arad›lar. Cemiyetlerin her birinin yapt›¤› faaliyetler ve hizmetler gazetelerde övgüyle bahsediliyor ve okuyucular›n bilgi sahibi olmas› için
ayr›nt›l› bilgiler veriliyordu.
SIRA S‹ZDE
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Azerbaycan sosyal
hayat›nda cemiyetlerin önemini aç›klay›n›z.
SIRA S‹ZDE
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s› Azerbaycan sosyal ve kültürel hayat›ndaki geliflmeleD Ü fi Ü N E LÖzellikle
‹M
rin ilk aflamas›d›r.
1850’den sonra sanat, mimari ve estetik anlay›fl›nda da
geliflmeler yafland›. fiehir Avrupa’n›n mimari örneklerinin birbiriyle adeta yar›flt›¤›
bir görünümS kazand›.
Azerbaycan’da petrolün çok milletlilik özelli¤i ile bilhassa
O R U
Bakü’nün bir metropol haline gelmesi nüfusun da buna ba¤l› olarak farkl› bir sosyal hayat sürmesine yol açt›. Halk e¤lenmek veya hem e¤lenip hem de entelektüD‹KKAT
el bir birikim sa¤lamak amac›yla de¤iflik e¤lenceleri benimsedi. Tiyatro, sinema
kültürel bir paylafl›m› ortaya koyarken oteller, gazinolar ve lokantalar da flehrin esS‹ZDE
tetik ve fl›k SIRA
bir cephesini
temsil etmekte idi. Azerbaycan’›n birçok flehrinde inflaat
iflleri artmakta, mimarl›k alan›nda da önemli baflar›lar kazan›lmaktayd›. Bu dönemde infla edilen
sosyal yap›lar, petrol sanayicilerinin evleri, malikaneleri sahip olAMAÇLARIMIZ
duklar› mimari üslupla farkl›laflmaktayd›. fiehircilik anlam›nda ülkenin geliflip büyümesi yönünde inflaat çal›flmalar›na h›z verilirken yerli ve yabanc› pek çok mimar
ve mühendis
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A P projelerde yer ald›.
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Azerbaycan sermayedarlar›n›n kültürel faaliyetlere etkisini aç›klamak.
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Azerbaycan’da ticaret ve sanayinin geliflmesiyle flehirler ve vilayetler aras›nda ticari iliflkilerin artmas›, Bakü baflta
olmak üzere flehirlerin büyümesi ve flehirlerde
Azerbaycan halk›n›n ticaret ve sanayi hayat›na
aktif olarak kat›lmalar›, halk›n birbiriyle çok s›k›
sosyal ve kültürel münasebetlerde bulunmalar›n›
sa¤lam›fl ve bu durum Azerbaycan edebi dilinin
teflekkülünde önemli bir rol oynam›flt›. Bu süreci etkileyen bir di¤er önemli faktör milli sermayedarlar denilen bir s›n›f›n›n ortaya ç›kmas›yd›.
Petrol patlamas› daha önce Bakü civar›nda petrol kuyusu, rafineleri veya toprak sahibi olanlar›n h›zla zenginleflmesine sebep olmufltu. Tagiyev, Nagiyev, Asadullayev, Muhtarov, Sultanov
ve bunlar›n aileleri bu yolla zengin olmufllard›.
Bunlar ayn› zamanda Azerbaycan’›n ilk milli burjuvazileri olarak kabul edilmektedir. Milli burjuvazi s›n›f›n›n baz› üyeleri milli kültürel hareketleri (gazete ve dergilerin yay›nlanmas›, okullar›n,
tiyatro binalar›n›n aç›lmas›, Avrupa’ya ö¤renci
gönderilmesi vb.) maddi bak›mdan destekleme
yoluyla milletleflme sürecine katk›da bulunuyorlard›. XIX. yüzy›l›n sonu ve XX. yüzy›l›n bafl›nda
Azerbaycan’›n politik, toplumsal ve ilmi yaflant›s›na damgas›n› vurmufl birçok ünlü, H. Z. Tagiyev’in tesis etti¤i burslarla Avrupa ve Rusya üniversitelerinde e¤itim görmüfllerdi.
Azerbaycan kültür hayat›n›n dinamiklerini
kavramak.
XIX. yüzy›lda Azerbaycan ayd›nlar› milletin içinde bulundu¤u cehaleti ve geri kalm›fll›¤› görerek
bu durumdan kurtulma ve millete millet oldu¤unu hat›rlatman›n gere¤ini duymaya bafllad›lar.
Bu yüzy›lda Azerbaycan Türk ayd›nlar›n eserlerinde ve fikirlerinde bu çabalara rastlanmaktad›r.
Özellikle Kafkasya ve Azerbaycan tarihine ait ya-

z›lan eserlerle yazarlar, milletin geçmiflini tan›mas›n› ve millet oldu¤unu hat›rlamas›n› sa¤lamak istediler. Abbas Kulia¤a Bakühanov, Mirza
Fethali Ahundov, Seyid Azim fiirvani ve Hasan
Melikzade Zerdabi gibi ayd›nlar›n yapmak istedikleri halk›n e¤itim ve kültür seviyesini yükseltmek, milli bas›n ve milli dilin en yüksek seviyede olmas›n› sa¤layarak onu baflka dillerin tesirinden kurtarmakt›. Böylece halka milli bir ruh da
kendili¤inden afl›lanm›fl olacakt›. Ayd›nlar, bütün
güçleriyle ‹ran’›n nüfuzunu ve kültürünü Azerbaycan’dan uzaklaflt›rmak için mücadele verdiler. XX. yüzy›lda ortaya ç›kan ayd›n tipi sadece
Fars kültürüne de¤il, etkisini gün geçtikçe daha
da artt›ran Rus kültürüne de karfl› halk› teflkilatland›rmaya, Rusya’n›n baflka yerlerinde yaflayan
Türklerle birlikte kuracaklar› bir Türk kültürünü
yaratmaya çal›fl›yordu.
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XIX. yüzy›lda Azerbaycan’da e¤itimin önemini
kavramak.
XIX. yüzy›lda Azerbaycan’da esasen e¤itim mektep ve medreselerden ibaretti. Ayd›nlar okullarda yenileflmenin gereklili¤ini ileri sürerek yeni
okullar›n temelini att›lar. Baz› okullarda dersler
anadilde de yap›lmakta Rusça ve Farsçan›n yan›s›ra tarih ve co¤rafya gibi dersler de tahsil edilmekteydi. XIX. yüzy›l›n sonlar›nda Azerbaycan’da önce tek s›n›fl› daha sonra da iki, üç ve
dört s›n›fl› Rus-Azerbaycan Okullar› aç›lmaya
baflland›. Bu okullar›n aç›lma sebebi yerli idarelerde çal›flmak üzere milli kadrolar›n yetiflmesini
sa¤lamakt›. Bu arada e¤itim geliflmesi için gösterilen çabalar ayd›nlar›n cemiyet üzerindeki etkisini de güçlendirdi. Azerbaycan’da ö¤retmen
kadrolar›n›n haz›rlanmas›nda Gori Seminaryas›n›n büyük rolü oldu.
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Azerbaycan bas›n›nda meydana gelen de¤iflimleri aç›klamak.
Sosyal hayat›n en önemli unsuru olan bas›ndaki
geliflmelerin temeli Hasan Melikzade Zerdabi ve
onun ç›kard›¤› Ekinci gazetesi taraf›ndan at›lm›flt›r. 1875’de yay›n hayat›na bafllayan gazete dilinin sade olmas›na önem vererek halk›n kolayca
anlayabilece¤i sade Türkçeyi benimsemifl daha
sonra Azerbaycan’da yay›nlanan di¤er gazeteler
de bu istikamette ilerlemifllerdir. Ekinci’nin kapat›lmas›n›n ard›ndan Azerbaycan ayd›nlar› büyük çabalarla Ekinci’nin devam›n›, di¤er baz› gazetelerle sa¤lamaya çal›flt›lar. XX. yüzy›l›n bafllang›c›na gelinceye kadar milli hareket aç›s›ndan
“Ekinci” devrinde “Türk milleti” anlay›fl› ortaya
konarak temelde bu isteklerin gerçeklefltirilmesi
için “milli birlik” yaratman›n gereklili¤i ortaya
ç›kt›
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Azerbaycan toplumunda ayd›n hareketi ve kültürel ideolojiyi de¤erlendirmek.
Azerbaycan’da da esas› Mehmet Ali Mirza Kaz›m
Bey, Abbas Kulia¤a Bakihanov, Mirza Fethali
Ahundov gibi ayd›nlar taraf›ndan temelleri at›lan
ve genifl toplum kitleleri taraf›ndan desteklenen
ayd›nlanma düflüncesi, XIX. yüzy›l›n sonlar›na
do¤ru milli bilincin oluflma sürecine önemli katk›da bulundu. Rus hakimiyetinden sonra Rusça
ö¤renen ve bu dilin yard›m› ile Bat› düflüncesi ile
temasa geçen bu ilk ayd›n kufla¤›n›n üzerinde
Frans›z ‹htilali’nden sonra Avrupa’da oluflmufl
bulunan hürriyetçi düflüncelerin, milliyetçi idealinin, halkç›l›k prensiplerinin ve Rusya’daki ihtilalci Dekabristlerin büyük ölçüde tesiri vard›.
Halk›n e¤itilmesi, cehaletten kurtar›lmas›, gelecekte kendi kendini idare etmeye haz›rlanmas›,
tarih ve öz dilinin canland›r›lmas› ilk ayd›n kufla¤›n›n program›n›n esas›n› teflkil ediyordu.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Azerbaycan’da milli uyan›fl hareketini kim bafllatt›?
a. Neriman Nerimanov
b. Abbas Kulia¤a Bakühanov
c. Ali Bey Hüseyinzade
d. Mehemmed Hadi
e. Ahmed Agayev
2. Azerbaycan’da ö¤retmen kadrolar› hangi okul taraf›ndan sa¤lan›yordu?
a. Rus-Tatar Okullar›
b. Terbiye
c. Gori Seminaryas›
d. Aleksandriyevski K›z Mektebi
e. Kutsal Nina K›z mektebi
3. Umumi Türk Tatar Grameri adl› eser kimindir?
a. Abbas Kulia¤a Bakühanov
b. Seyid Azim fiirvani
c. ‹smail Bey Kutkaflanl›
d. Mirza Kaz›m Bey Zakir
e. Mirza fiefi Vaz›h
4. Aleksandriyevski K›z Mektebi kimin maddi deste¤i
ile aç›ld›?
a. Hac› Zeynelabidin Tagiyev
b. fiemsi Asadullayev
c. Nobel Kardefller
d. Sultan Mecid Ganizade
e. Abdullah fiaik
5. Azerbaycan’da yay›nlanan ilk Türkçe gazetenin ad›
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Ekinci
b. fiark-› Rus
c. Ziya
d. Keflkül
e. Hayat

6. Türkçülük fikrinin geliflimi için Osmanl› Devleti’nin
merkez oldu¤unu söyleyen kimdir?
a. Ahmed Kemal
b. Abbas S›hhat
c. Ahmed Agayev
d. Ali Bey Hüseyinzade
e. Ali Merdan Topçubafl›
7. Azerbaycan’›n ilk mizah dergisi afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. Debistan
b. Molla Nasreddin
c. Füyuzat
d. ‹rflad
e. Kurtulufl
8. Azerbaycan’da bir kütüphane fluras› açma fikri ilk
kez kimin taraf›ndan ileri sürüldü?
a. Kaz›m Bey Zakir
b. Seyid Azim fiirvani
c. Neriman Nerimanov
d. Ali Bey Hüseyinzade
e. Mehmet Emin Resulzade
9. Azerbaycan ayd›nlar›nda milli bilincin oluflmas›nda
afla¤›dakilerden hangisi etkili de¤ildir?
a. Frans›z ‹htilalinden sonra Avrupa’da oluflan özgürlük fikirleri
b. Rus hakimiyetinden sonra Rusça ö¤renen ayd›nlar›n bu sayede Bat› düflüncesi ile temasa geçmeleri
c. Halk›n e¤itilmesi, cehaletten kurtar›lmas›
d. Milli tarih ve milli dilin canland›r›lmas›
e. Trans Sibir demiryolunun döflenmesi
10. Azerbaycan’da ilk Müslüman hay›r (yard›m) cemiyetinin ad› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Necat
b. Neflr-i Maarif
c. Saadet
d. Sefa
e. Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b

2. c
3. d
4. a
5. a
6. d
7. b
8. c

9. e

10. e

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Azerbaycan’da Milli Bilincin Geliflim Süreci” bölümünü yeniden gözden
geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itimde Yenileflme” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültürel Uyan›fl” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itimde Yenileflme” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bas›n›n Geliflmesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ayd›n Hareketi ve Kültürel
‹deoloji” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fikir Hürriyetinde ‹lk Ad›mlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kütüphanecilik Çal›flmalar›
ve Özel Yay›nc›l›k” bölümünü yeniden gözden
geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Azerbaycan’da Milli Bilincin Geliflim Süreci” bölümünü yeniden gözden
geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sosyal Kurulufllar›n Etki
Alan›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
XIX. yüzy›lda petrol endüstrisinde görülen h›zl› geliflme
ortak flirketlerin kurulmas› Azerbaycan sanayisinde ve
ticaret hayat›nda gözle görülebilen bir canl›l›k getirdi.
Bu h›zl› de¤iflim sermayedarlar, kiral›k iflçiler ve hizmet
s›n›f› gibi yeni gruplar›n meydana gelmesini sa¤layarak
nüfusun sosyal yap›s›n›n da de¤iflimine neden oldu.
Azerbaycan Türk zenginlerinin oluflturdu¤u bir s›n›f
meydana geldi. Bu zengin s›n›f petrol sanayicileri, fabrika sahipleri, gemi sahipleri, tüccar ve arsa sahiplerinden olufluyordu. Bunlar›n en önemlileri Tagiyev, Nakiyev, Asadullayev vb. idi. Bu zenginler Azerbaycan’›n
sosyo-ekonomik gelifliminde önemli roller üstlendi ve
kazan›lan gelirin önemli bir bölümü e¤itim, bas›n, tiyatro, edebiyat, yoksullara yard›m ve mimari gibi milli kültürü maddi yönden desteklemekte kullan›ld›.

S›ra Sizde 2
XIX. yüzy›lda Azerbaycan ayd›nlar› milletin içinde bulundu¤u cehaleti ve geri kalm›fll›¤› görerek bu durumdan kurtulma ve millete millet oldu¤unu hat›rlatman›n
gere¤ini duymaya bafllad›lar. Bu yüzy›lda Azeri ayd›nlar›n eserlerinde ve fikirlerinde bu çabalara rastlanmaktad›r. Özellikle Kafkasya ve Azerbaycan tarihine ait yaz›lan eserlerle yazarlar, milletin geçmiflini tan›mas›n› ve
millet oldu¤unu hat›rlamas›n› sa¤lamak istediler. Abbas
Kulia¤a Bakihanov, Mirza Fethali Ahundov, Seyyid Azim
fiirvani ve Hasan Melikzade Zerdabi gibi ayd›nlar›n yapmak istedikleri halk›n e¤itim ve kültür seviyesini yükseltmek, milli bas›n ve milli dilin en yüksek seviyede
olmas›n› sa¤layarak onu baflka dillerin tesirinden kurtarmakt›. Böylece halka milli bir ruh da kendili¤inden
afl›lanm›fl olacakt›. Ayd›nlar, bütün güçleriyle ‹ran’›n
nüfuzunu ve kültürünü Azerbaycan’dan uzaklaflt›rmak
için mücadele verdiler. XX. yüzy›lda ortaya ç›kan ayd›n
tipi sadece Fars kültürüne de¤il, etkisini gün geçtikçe
daha da artt›ran Rus kültürüne de karfl› halk› teflkilâtland›rmaya, Rusya’n›n baflka yerlerinde yaflayan Türklerle birlikte kuracaklar› bir Türk kültürünü yaratmaya
çal›fl›yordu.
S›ra Sizde 3
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Azerbaycan’da
ortaya ç›kan ayd›nlanma hareketinin liderleri, e¤itim
sisteminin yetersizli¤ini ve eksiklerini görerek halk›n
uyan›fl›n›n ancak modern e¤itim kurumlar›n›n aç›lmas›yla mümkün olabilece¤ini düflünüyorlard›. Ayd›nlar
bu düflünce ile halk› ve zenginleri e¤itim seferberli¤ine
davet etmekteydi. Rusya’n›n birçok bölgesinde oldu¤u
gibi Azerbaycan’da da yeni usul mektepler kurulmaya
baflland›. Azerbaycan’da kurulan usul-i cedit mektepleri aras›nda M. S›dki’nin y›l›nda Nahçivan’›n Ordubad
flehrinde okulunun özel bir yeri vard›r. Bu okulu eski
sistem okullar›ndan farkl› yapan, e¤itimin anadilde yap›lmas› ve yeni e¤itim ve ö¤retim metotlar›n›n tatbiki
olmufltu. XIX. yüzy›l›n 80’li y›llar›ndan itibaren, Azerbaycan ayd›nlar›n›n yard›mlar›yla Bakü, fiufla, Nahçivan, Nuha, fiamah› ve baflka flehirlerde derslerin anadilde yap›ld›¤› usul-i cedit mektepleri kuruldu. Bu dönemde yeni usul mekteplerden baflka, Rus-Tatar okullarda
kurulmaya baflland›. K›sa zaman içerisinde Azerbaycan’da kurulan Rus-Tatar Okullar›n›n say› bir hayli artt›. 1890’l› y›llara gelindi¤inde Bakü, Elizabetpol, fiamah› flehirlerinde birçok Rus-Tatar okullar› aç›lm›fl bulu-
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nuyordu. XIX. yüzy›l›n son çeyre¤inde Azerbaycan co¤rafyas›nda aç›lan okullar ve bu okullardan mezun olan
gençler Azerbaycan’da milli fluurun uyan›fl›nda önemli
rol oynam›flt›.
S›ra Sizde 4
Hasan Melikzade Zerdabi 1875’te Rusya’da Ekinci ad›nda ilk Türkçe gazeteyi ç›kard›. Avrupaî manada ilk muallim, ilk muharrir ve ilk hay›rseverdi. Zerdabi, bir milletin sadece kendi dilinde konuflup ilerleme kaydedece¤ine inanmakta, millete ça¤dafl mektepler kurulmas›n›, ça¤dafl ilimleri ça¤dafl metotlarla yapacak ana dilde kitaplar›n ve eserlerin yay›nlanmas›n› teklif etmekteydi. Ekinci, Rusya Türkleri aras›nda yay›nlanan ilk
Türkçe gazete olmas› dolay›s›yla milli bir hareket olma
özelli¤ini de tafl›yordu. Bundan sonra Sait ve Celal Ünsizade kardefller, Tiflis’te bir matbaa kurarak ç›kard›klar› Ziya ve Keflkül mecmualar› ile Ahundov ve Zerdabi’nin gelene¤ini devam ettirdiler. Bu yüzy›lda cemiyetin ekonomik yönden geliflmesiyle birlikte meydana
gelen sosyal münasebetler, ayd›nlar›n milli birlik ve
bütünlü¤ü sa¤lama konusunda daha fazla gayret göstermelerini sa¤lad›.
S›ra Sizde 5
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Azerbaycan’da ilk genel
kütüphane ve k›raathaneler aç›lmaya baflland›. Ahundov ve Zerdabi’nin çal›flmalar›yla ayd›nlar matbaa ve
neflriyat gibi meselelerle birlikte milli kütüphaneler açman›n gerekli oldu¤u fikrini ciddi olarak ileri sürdüler.
Yüzy›l›n sonlar›nda flehirlerde 10’dan fazla kütüphane
ve k›raathane mevcuttu. Neriman Nerimanov’un ve sultan Mecid Ganizade’nin Bakü’deki kütüphanelerinin
yan›s›ra Kuba’da Mirza Memmedali Kas›mov’un da bir
kütüphanesi vard›. K›sa sürede birçok ayd›n›n do¤rudan veya dolayl› teflebbüsleri neticesinde Kuba, fiufla,
Nuha, Gence gibi flehirlerde birbiri ard›ndan kütüphaneler aç›lmaya baflland›. Farkl› kültürlerle tan›flma anlam›nda kütüphaneler insanlara baflka dünyalar›n kap›lar›n› aralad›¤› için halk taraf›ndan talep ediliyordu.
S›ra Sizde 6
1905’de Azerbaycan’da milli kültür ve milli e¤itim sahas›nda büyük faaliyet gösteren cemiyetler kurulmaya
baflland›. Bunlar aras›nda kuruluflunda Hasan Bey Zerdabi’nin büyük eme¤inin geçti¤i Müslüman Cemiyet-i
Hayriyesi’nin Azerbaycan sosyal hayat›ndaki yeri çok
önemlidir. Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi Azerbaycan’da kimsesizlere, evsizlere, fakirlere, yafll› ve has-
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talara yard›m etmek, e¤itim görme imkan› olmayan çocuklara destek olmak, onlar›n okumas›na yard›m etmek
gibi hümanist fikirlerle hizmet eden böyle bir hay›r cemiyetinin kurulmas› Azerbaycan toplumunun sosyal fikir tarihinde özel bir yeri olan Hasan Melikzade Zerdabi’nin ad›yla ba¤l›d›r. XIX. yüzy›l›n 80’li y›llar›nda Azerbaycan’daki ekonomik, sosyal ve siyasi hayat› yak›ndan
görmüfl ve anlam›fl bir ayd›n olan Zerdabi, Bakü Gimnazyumunda çal›fl›rken burada okuyan fakir, kimsesiz
çocuklar›n son derece kötü durumdaki hayatlar› için
üzülerek onlara maddi ve manevi yard›m etmek amac›yla hay›r cemiyeti kurmak amac›yla faaliyete bafllad›.
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XIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI

Amaçlar›m›z
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kazak Hanl›¤›n›n kuruluflunu ve cüzlere bölünmesini aç›klayabilecek;
Kazak topraklar›ndaki Rus yönetiminin özelliklerini ve de¤iflimlerini belirleyebilecek;
Kazak modernleflmesi sürecinde Tatarlar›n etkisini belirleyebilecek;
Kazak ayd›nlar›n›n ortaya ç›k›fl›n› de¤erlendirebilecek;
1905 Rus Devriminin Kazaklar üzerindeki etkilerini aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Kazak
• Cüz/Orda
• Rus ‹dari Reformlar›

• Kazaklar Aras›nda ‹slamiyet
• Kazakça E¤itim
• Toprak Meselesi

‹çindekiler

XIX. Yüzy›l Türk
Dünyas›

Kazak
Modernleflmesi

• KAZAK‹STAN TAR‹H‹ (XVIII.
YÜZYILA KADAR)
• RUS YÖNET‹M‹ ALTINDA
KAZAK‹STAN
• MODERNLEfiME SÜREC‹ VE TATAR
ETK‹S‹
• KAZAK AYDINLARI
• 1905 RUS DEVR‹M‹ VE KAZAKLAR

Kazak Modernleflmesi
KAZAK‹STAN TAR‹H‹ (XVIII. YÜZYILA KADAR)
Kazakistan topraklar› çok genifl oldu¤u için tarih öncesi dönemde bu topraklarda
tek bir kültür hâkim olmam›flt›r. Bronz Ça¤›nda (MÖ 2. biny›l) Andronovo kültürü
ad› verilen insan yerleflimleri Kazakistan’›n büyük k›sm›nda arkeologlar taraf›ndan
tespit edilmifltir. Sonras›nda ise ‹skitler ad›yla tan›nan ve sanat tarihi aç›s›ndan büyük bir öneme sahip ‘hayvan sanat›’n› üreten göçebeler Kazakistan bozk›r›nda hâkim olmufltur.
Bu halklar›n etnik ve dil aidiyetleri konusunda kesin bir bilgi yoktur, bu nedenle yaln›zca spekülasyon yap›labilir, Türkî olsalar da Kazaklarla do¤rudan bir
ba¤ kurulmas› zordur. Ancak Mo¤ol istilas› öncesi ve sonras›nda bulunan Türk
ve Mo¤ol kabileleriyle Kazak kabileleri aras›nda devaml›l›k vard›r. Bu devaml›l›k
kabile adlar›n›n örtüflmesine dayanarak yap›l›r. Pek çok kabile ismi Özbek ve
K›rg›zlar aras›nda da görülür ki bu da bu halklar›n ortak tarihsel kökenlerine iflaret eder.
Ça¤lar boyunca bugünkü Kazakistan topraklar›n›n farkl› bölgeleri farkl› imparatorluklar içinde yer alm›flt›r. Kazaklar, çeflitli dönemlerde bu bozk›rlarda göçebe
olarak yaflayan Türk soylu topluluklar›n kal›nt›lar›n›n birleflmesi ve ayr›ca çeflitli Sibirya kavimleri ile baz› Mo¤ol boylar›n›n bu birli¤e kat›lmas› neticesinde, yaklafl›k
olarak XV. yüzy›lda oluflmufltur.
Mo¤ol hâkimiyeti döneminde (XIII. ve XIV. yüzy›llar) bölgenin büyük k›sm›
Ça¤atay ulusunun bir parças›yd›. Bölgenin bat›s› ve kuzeyi Cuci ulusu, do¤u ve
güneyi ise Ça¤atay ulusunun bir parças›yd›. 1465’de Özbek han› Ebulhayr’›n tebaas›ndan yaklafl›k 200 bin kiflilik bir grup Kerey ve Janibek liderli¤inde Mo¤olistan’da Esenbu¤a’ya ba¤l› topraklara göç etti. Esenbu¤a da onlar› Çu ve Talas nehirleri aras›ndaki bölgeye yerlefltirdi. Bu ayr›lan Özbekler “özgür”, “serbest”, “cesur” anlam›nda Kazak Özbek veya Kazak olarak tan›nd›lar. Zamanla bu gruplar›n
yaflam tarzlar›nda da önemli de¤ifliklikler meydana geldi ve Kazaklar göçebe, Özbekler ise yerleflik bir yaflam tarz› sürdürür oldular. Zamanla Özbekler daha güneye flimdiki Özbekistan’a göç ederek yerleflik bir hayat tarz›n› benimsedi, Kazaklar
ise göçebe kald›.

Kazaklar Deflt-i K›pçak
göçebelerinin siyasi ve
toplumsal yap›s›n›
sürdürmüfllerdir. Her cüzün
bafl›nda sultanlar ve kabile
liderleri taraf›ndan seçilen
hanlar vard›r. Kabilelerin ve
onlar›n alt bölümlerinin
bafl›nda biy bulunur. Biyler
Tevke Han taraf›ndan
yasalaflt›r›lan adat’›
uygularlar. Kazaklar, Büyük
ço¤unlukla koyun, at, deve,
s›¤›r sürülerine dayanan
hayvanc›l›kla u¤raflmakta ve
göçebe yaflam tarz›
sürdürmektedir. Sürülerin
içindeki hayvanlar›n oran›
sürünün bulundu¤u bölgenin
co¤rafi koflullar›na göre
de¤iflebilmektedir. Do¤al
koflullar bir y›lda yar›çap›
100 kilometreden 1.0001.500 kilometreye kadar
de¤iflebilen mevsimsel
göçlerin alan›n› da
belirlemektedir.
Kazak tan›m› “kozak”
fleklinde Slav dillerine de
geçmifl ve özellikle
s›n›rlardaki ayr›cal›kl›
askerler için kullan›lm›flt›r.
Daha sonra Orta Asya’daki
iç kar›fl›kl›klar zaman›nda
ise Kazak tan›m› olumsuz
anlamlar yüklenerek
“serseri”, “haydut”
anlam›nda kullan›lm›flt›r.
K›rg›z, K›rg›z-Kazak
tan›mlar› Ruslar taraf›ndan
Rusya’daki Kozak halk›yla,
Orta Asya’daki Kazak halk›n›
kar›flt›rmamak için Kazaklar
için kullan›lm›flt›r. Ancak,
Kazaklar kendileri için baflka
bir ad kullanmam›fllard›r.
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1468’de Ebulhayr Han Özbek-Kazaklara karfl› sefere ç›kt› fakat onlarla karfl›laflmadan öldü. Hanl›¤› da¤›ld› ve Deflt-i K›pçak otuz y›l sürecek kargafla içine düfltü.
Özbeklerin bir k›sm› Özbek-Kazaklara kat›ld›. Kerey ve Jan›bek Deflt-i K›pçak’a
geri döndüler. Kerey ve Jan›bek, Kazak Hanl›¤›n›n kurucular› olarak bilinir ancak
ilk önce gücü elinde toplayan Kerey olmufl, bir süre Jan›bek de han olarak kabul
edilmifltir. Hanl›¤›n ilk y›llar› bozk›r› kontrol etmek için Özbek lider fieybanî ile
mücadele ederek geçti. XV. yüzy›l›n sonu ve XVI. yüzy›lda Kazaklar Hazar denizinin do¤usu ve Aral Denizinin kuzeyinden ‹rtifl Irma¤› ve Altay da¤lar›n›n bat› yamaçlar›na kadar uzanan bir göçebe imparatorlu¤u kurdular. 1470’lerde Kerey’in
yerine büyük o¤lu Burunduk geçti. XVI. yüzy›l bafl›nda Orta Asya’da yerleflik halklar›n yaflad›¤› güney bölgelerini fetheden Özbeklerin bu bölgelere göç etmeleri
kuzey bozk›rlar›n› Özbek-Kazaklara b›rakm›fl oldu. K›sa zamanda Deflt-i K›pçak’›
terk edenlerle kalanlar aras›ndaki siyasi ve hanedan farkl›l›klar› etnik farkl›l›¤a dönüfltü ve Özbek-Kazaklar sadece Kazak olarak tan›n›r hale geldi.
Burunduk Han ve sonras›nda Kas›m Han dönemlerinde Kazaklar 200.000 atl›y›
seferber edebilen ve bütün komflular›n›n korktu¤u Deflt-i K›pçak’›n en etkin siyasi ve askerî gücünü oluflturdular. Güçlenen Kazaklar, fieybanî Han imparatorlu¤unun kuzey s›n›rlar›n› tehdit etmeye bafllad›. fieybanî Han yönetimindeki Özbekler
Kazaklar› cezaland›rmak ve onlar› kuzeye iterek tehlikeye son vermek amac›yla
sald›r›lar yapt›lar. 1510’da dördüncü sald›r›da Özbekler, Jan›bek’in o¤lu Kas›m Han
yönetimindeki Kazaklar taraf›ndan yenilgiye u¤rat›ld›. Bu zafer sonras›nda iktidar
Burunduk’tan Kas›m’a geçti. Onun döneminde hanl›k Mang›tlar› da denetim alt›na
alarak bat›da Yay›k (Ural) ve ‹dil (Volga) nehrine kadar geniflledi.
Genellikle Kas›m Han dönemi ba¤›ms›z bir Kazak hanl›¤›n›n bafllang›c› olarak
görülür. Onun döneminde Kazak etkisi bugünkü güneydo¤u Kazakistan’dan Ural
Da¤lar›na uzan›yordu. Fakat 1521’de ölümünden sonra o¤lu Tahir, Mang›tlara yenilerek toprak kaybetti. 1537’de bozk›rda Kazaklara karfl› bir ittifak oluflturdu ve
Kazaklar› yenilgiye u¤ratt›.
Kas›m Han’›n peflpefle hüküm süren üç o¤lu döneminde (1518-38) han›n otoritesinde zay›flamayla birlikte Kazak kabilelerinin cüz ad› verilen üç ana gruba
(ulu, orta, kifli) bölünmesi süreci de bafllam›flt›r. Bu sözcük Rusçaya ve di¤er bat›
dillerine genellikle orda olarak çevrilir. Bu bölünmenin nedeni ve cüz sözcü¤ünün
anlam› konusunda bilim adamlar›n›n tart›flmalar› sürmektedir. Ayr›ca cüzlerin adlar› da say›ca büyüklü¤ü de¤il eskili¤i, muhtemelen de soy eskili¤ini anlatmaktad›r. Üç cüzü, üç erkek kardefl ve onlar›n çocuklar› gibi ele almak mümkündür. Büyük, ortanca ve en küçük kardefl s›ras›yla ulu, orta ve kifli cüzü temsil edebilir.
Böylelikle bu s›ralaman›n say›ca çokluk ya da baflka bir nedenle de¤il, soy ve flecere tasnifine dayanan sebeplerle ortaya ç›kt›¤› anlafl›labilir. Ancak Ulu Cüze ba¤l› bir kabile üyesi olman›n siyasi ya da toplumsal bir üstünlük sa¤lad›¤› yönünde
bir bilgi yoktur.
Rus kaynaklar›nda cüzler hakk›nda bilgiye ilk defa XVIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda
rastlan›r. Bunlara göre cüzler Deflt-i K›pçak’›n farkl› bölgelerinde bulunmaktad›r.
Do¤udan bat›ya do¤ru bunlar flöyle s›ralan›r: bugünkü güneydo¤u Kazakistan’da
Tanr› Da¤lar›n›n kuzeyinde Ulu Cüz, Aral Denizinin do¤usundaki bozk›rda Orta
Cüz ve Aral Deniziyle Ural Irma¤› aras›nda Kifli [Küçük] Cüz. Her cüzde han›n
otoritesi sultanlar hatta bey ve bat›rlar›n iktidar›yla gölgelenirdi. ‹lkesel olarak hanlar önemli say›da silahl› atl›ya kumanda ederdi ama gerçekte bey ve bat›rlar›n sadakatine ba¤l›yd›lar.
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1550’lerin sonunda han olan Hak Nazar, bafllang›çta Mang›tlara ba¤l› olmas›na
ra¤men ba¤›ms›z bir politika izledi. Kazak bozk›rlar›n› idare eden Kas›m’›n en küçük o¤lu Hak Nazar bu engelleri aflarak üç cüzü birlefltirdi ve Maveraünnehr’e ardarda sald›r›lar yapmaya bafllad›. Bu ak›nlar Tevekkül ya da Tavke Han taraf›ndan
da sürdürüldü. Tavke Han, Sayram, Türkistan, Taflkent, Endican ve Semerkand’› ald› ise de, Buhara’da durduruldu. Tevekkül’ün Taflkent’te ölmesinden sonra bar›fl
yap›ld›; Taflkent, Sayram ve Türkistan Kazaklar›n elinde kald›.
XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Deflt-i K›pçak’ta önemli de¤ifliklikler meydana
geldi. Bat› s›n›r›nda yeni ve kuvvetli bir komflu ortaya ç›kt›: Moskova Çarl›¤›. Çar
‹van 1552’de Kazan Hanl›¤›n›, 1556’da Astrahan Hanl›¤›n› ele geçirdi. 1582-98 aras›nda Sibir hanl›¤›n›n sona erdirilmesinden sonra Moskova kuzeyden de Kazaklar›n komflusu oldu.
Kas›m Han döneminde durdurulan parçalanma XVII. yüzy›l bafl›nda tekrar bafllad› ve sürekli bir hale geldi. Kazak merkezî yönetimi ya çok zay›flad› ya da çok
say›da küçük yönetici aras›nda yok oldu.
Deflt-i K›pçak’ta XVII. yüzy›lda Oyratlar›n genifllemesi en önemli geliflmelerin
bafl›nda gelir. Oyratlar, Mo¤olistan’›n bat›s›ndaki dört Mo¤ol kabilesinin oluflturdu¤u bir federasyondu. Sibir Hanl›¤›n›n Ruslar taraf›ndan sona erdirilmesinden sonra
Oyratlar bat›ya geldiler ve Kalmuk olarak adland›r›ld›lar. Do¤uda kalan Oyratlar ise
1635’de Cungarlar olarak bilinen bir federasyon oluflturdular. 1680’lerden 1770’lere
kadar Kazaklar Oyratlarla bir dizi savafl yapt›lar. 1681-1684 aras›nda bu dört kabileden en savaflç›s› olan Cungarlar, Ulu Cüz’e sald›r›da bulundular. Kazaklar bu sald›r›lara karfl› koymakta zorland›lar. Tavke olarak bilinen Tevekkül Muhammed Han’›n (1680-1718) üç cüzü birlefltirmesi sonucunda hücumlar durduruldu, 1711-12’de
Cungar topraklar›na karfl› sald›r›da bulunuldu. Tavke Han’›n baflar›s› savaflla s›n›rl›
de¤ildi, adat denen geleneksel Kazak hukuk sistemiyle ‹slami kurallar›n kar›fl›m›ndan oluflan ve Jeti Jarg› (Yedi Yarg›) denen bir kanun haz›rlatt›.

Yedi Yarg› savunma ve ceza
amaçl› ilkeler bütünüdür ve
k›r›lgan Kazak siyasi
yap›s›n› bir arada tutmak
amac›yla benimsenmifltir.
‹lk maddesi adil
cezaland›rma ilkesini ilan
eder ve en önemlisi de
k›sast›r. Ne yaz›k ki Yedi
Yarg›n›n Kazakça veya
baflka Türk dillerinde yaz›l›
bir metne dayanan orijinali
yoktur. Bu ilkeler hakk›ndaki
bilgiler Rus bilim
adamlar›n›n XIX. yüzy›l
bafl›ndaki çal›flmalar›na
dayanmaktad›r.

Kazak tarihinde Tavke Han döneminin önemi nedir?

SIRA S‹ZDE
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Tavke Han›n ölümünden sonra birleflik Kazak Hanl›¤› sona erdi; art›k her cüD Ü fi Ü N E L ‹ M
zün bafl›nda kendi han› bulunuyordu. XVIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda
Ulu ve Orta cüzler Cungar sald›r›lar›na maruz kald›. Cungarlar, Poltava Çarp›flmas›nda (1709) RusS O R U
lara esir düfltükten sonra bu uzak bölgelere gelebilmifl ‹sveç subaylar›n›n
yard›m›yla, 1723 y›l›nda Kazaklar›n do¤udaki topraklar›n› istila ettiler. Kazaklar için bu olay
bir büyük felaket olarak ortak haf›zada yer alm›flt›r. Cungarlar›nD ‹Kifli
(Küçük) CüKKAT
zü hedefleyen son sald›r›s› bu cüzün han› Ebulhayr’›n (1718-49) geçici de olsa Kazaklar aras›nda birlik sa¤lamas› sayesinde daha az y›k›c› oldu. Cungar sald›r›lar›nSIRA S‹ZDE
dan en fazla etkilenen Ulu Cüz olmufltur. Orta ve Kifli cüzler daha bat›ya, Rusya s›n›rlar›na göç ederek Cungar sald›r›lar›ndan daha az etkilendi. I. Petro döneminde
s›n›rlar›n› Kazak bozk›rlar›na do¤ru geniflleten. Rusya, Kazaklar›n
Cungar sald›r›laAMAÇLARIMIZ
r› karfl›s›nda güç durumda olmas›ndan ve baz› Kazak önderlerinin toplumlar›ndaki konumlar›n› Rus deste¤iyle güçlendirmek arzusundan yararlanarak 1730-1740
aras›nda baz› Kazak hanlar›na sadakat yemini ettirdi. Kazaklar›n
da RusK ‹ bir
T Ak›sm›
P
lar›n Cungar sald›r›lar›na karfl› bir güvence oluflturabilece¤ini düflünüyordu. Örne¤in 1730’da Kifli Cüz han› Ebulhayr, Çariçe Anna’ya sadakat yemini etti. Ancak bu
sadakat XVIII. yüzy›l sonuna kadar sembolikti. Kifli Cüzde Rus
cüzün
T E Letkisi
E V ‹ Z Yancak
ON
kuzey yar›s›nda etkili oldu.
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Cungar tehdidinin ortadan kalkmas› Çin’in sald›r›lar›yla gerçekleflmifltir. Bu savaflta önce tarafs›z kalmay› seçen Orta Cüz han› Ablay Han, durum netleflince Çin
imparatoruna ba¤l›l›¤›n› bildirdi. Ablay Han 1771’de hem Çin’e hem Rusya’ya sadakat yemini etti¤inden iki devlet taraf›ndan da han olarak tan›nd› ama gerçekte
ba¤›ms›z kald›. Cungarlar›n ortadan kalkmas›yla Çin, Balkafl Gölü ve Kazak bozk›rlar›na kadar olan bölgeyi hâkimiyeti alt›na ald›. 1758’den sonra Cungar tehlikesinin ortadan kalkmas›na ra¤men üç cüz de siyasal aç›dan istikrars›zd›. Rusya bu
durumu etkisini art›rmak için kulland›.
Kazaklar›n Cungarlarla mücadelesi birleflik bir Kazak devletinin ortaya ç›kmas›n› geciktirmifl ve Kazak kültürel yaflam›n›n geliflimini engellemifl, ayr›ca Rusya’n›n
kuzeyden sald›r›lar›na direnifllerini de zay›flatm›flt›r. 1715-1743 aras›nda Rus yerleflimlerini Kazak sald›r›lar›yla olas› Cungar tehdidinden korumak ve gelecekte bozk›rda ilerleyebilmek üzere kesintisiz bir s›n›r oluflturacak istihkâm hatlar› infla edildi. Ruslar›n Kazak bozk›r›nda ilerleyifli bir dizi kalenin infla edilmesiyle bafllam›fl
(1716’da Omsk, 1718’de Semipalatinsk, 1719’da Ust-Kamenegorsk ve 1735’de
Orsk), daha sonra güneye do¤ru yay›lm›flt›r. Rusya’n›n Kazak bozk›rlar›nda ilerleyifli yavafl ve nadiren fliddetliydi ama kurtulmak da olanaks›zd›. Kazaklar aras›ndaki bölünme ve anlaflmazl›klar sonuna kadar kullan›lm›flt›. Ama özünde bu yerleflik
tar›mc›lar›n, göçebelerin topraklar›na yapt›klar› sald›r›lara tipik bir örnektir. Rusya
Kazak bozk›rlar›n›n iflgalini Müslüman Orta Asya’n›n ticari aç›dan önem tafl›yan
Orta Asya hanl›klar›n›n ele geçirilmesi için de elzem görüyordu.
SIRA S‹ZDE
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Kazaklar›n Rus
girmelerinin nedenleri nelerdir?
SIRAhimayesine
S‹ZDE

RUS YÖNET‹M‹ ALTINDA KAZAK‹STAN
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Rus Yönetiminin Kurulmas› (1730-1860’lar)
S O R U
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S O R U iliflkisi XVI. yüzy›lda Nogaylar, XVII. yüzy›lda Kalmuklar taraRusya’n›n bozk›rla
f›ndan belirleniyordu. Kazaklar bu iliflkiye XVIII. yüzy›lda dâhil oldu. H›zla geniflleyen Rus Çarl›¤›yla
Kazaklar aras›ndaki do¤rudan ve sistematik iliflki de bu yüzD‹KKAT
y›lda kuruldu. Kazaklar di¤er Orta Asya halklar›n›n hepsinden daha uzun süre (neredeyse iki yüzy›l) Ruslarla yak›n iliflki içindeydiler. Rusya’n›n XVIII. yüzy›lda bozSIRA S‹ZDE
k›rdaki ilerleyifli
aksakal, bey, sultan gibi geleneksel Kazak yöneticilerinin önemini azaltm›fl, yerlerine de devletle yeni edindi¤i tebaa aras›nda sadakat ve deste¤i
dengeleyebilecek
sad›k bir çekirdek kadro getirilmemiflti. Bozk›r›n istilas› sürüp giAMAÇLARIMIZ
den bir Rus köylülerinin Kazak topraklar›na yerleflmeleri sürecidir. Yeni yerleflimcileri toprak ve kendi güvenlikleri ilgilendiriyordu; anlamad›klar› ve de¤er vermedikleri yerliK insanlar›n
‹ T A P kültürüne alaka duymuyorlard›.
Rusya ‹mparatorlu¤unun do¤u s›n›r› Astrahan’dan bafllayarak Orenburg’dan geçiyor ve Omsk ve Sibirya yönünde uzan›yordu. Rus hâkimiyetine 1731-1740 y›llar› aras›ndaT Egiren
daha güney ve do¤udaki Rus siyasi ve ticari ç›karlar›na
L E V ‹ ZKazaklar
YON
engel oluflturuyordu. Kazaklar›n uçsuz bucaks›z bozk›rda yer de¤ifltirmeye dayanan göçebe hayat›, savunulan sabit s›n›rlar›n›n ve daimi ordular›n›n olmamas› topraklar›n›n ele geçirilmesini kolaylaflt›r›yordu.
‹ N T E R Ngelen
ET
Kazakistan’a
ilk grup göçmenler olan Kozaklar, Kazak bozk›r›nda askeri
kaleler kurdular ve çevresindeki topraklar› iflgal ettiler. 1730’larda ilk 14 kale Yay›k nehri boyunda belirdi ve Yay›k Askeri Hatt›n› oluflturdu. Bunlar›n kurulmas›nM Acemaatlerin
KALE
da Müslüman
de önemli rolü olmufltur. ‹dari aç›dan da Rusya’n›n do¤uya do¤ru yönelmesi ve eski Kazan vilayeti s›n›rlar›n›n Ural’›n do¤u taraflar›na
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yay›lmas› baz› de¤ifliklikleri gerekli k›ld› ve Kazan vilayetinin ikiye bölünmesini
gündeme getirdi. Çariçe Anna ‹vanovna döneminde 1730’larda Orenburg flehrinin
kurulmas› ve yeni bir vilayet oluflturulmas› yönünde kanun ç›kt›. Vilayeti oluflturmak ve vilayet merkezi olacak flehrin yerini saptamak amac›yla kurulan komisyonda Tatar Kutlu¤ Muhammed Tevkelev de bulunmaktayd›. Tevkelev, topraklar› Ural
nehrinin do¤usundan bafllayan Kazak sultanlar›yla iliflki kurarak yeni vilayet merkezinin güvenli¤ini sa¤lamak ve Kazaklar›n Rusya’ya ba¤lanmalar›n› sa¤lamakla
görevlendirilmiflti. 1743 y›l›nda da Orenburg flehrinin temelleri at›ld›.
Kazaklar›n içindeki kavgalar Rus yönetiminin ifline gelmiyordu. De¤erli Kazak
atlar›n›n yan›s›ra Orta Asya ile ticaret yapmak için de Kazak topraklar› gerekliydi.
Tatarlar Ruslar›n bu politikalar›n› gerçeklefltirmede önemli rol oynam›fllard›r.
1740’lar, 1750’ler ve son olarak 1763’de Kazaklar›n topraklar›ndan at›lmalar› ya da
baflka bir flekilde yok edilmeleri teklif edilmifl olsa da sonuçta kabul görmemifl,
Rus yerel idarecilerin teklifleri dikkate al›nm›flt›r. Göçebe olan Kazaklar onlar›n gözünde “vahfli”ydiler. Onlar› ticaret ve tar›ma yönlendirerek ve ‹slamiyeti medenilefltirici bir güç olarak kullanarak Çarl›¤›n sad›k tebaas› yapma fikri bu kiflilere daha cazip geliyordu. Bu amaç için en uygun araç da Çarl›¤a sadakatlerini kan›tlam›fl
olan, ‹slamiyete ba¤l›l›klar› yüzünden ve Ruslarla daha uzun süredir iliflkide olduklar› için daha medeni olan Tatarlard›.
Kazak topraklar›n›n Ruslar aç›s›ndan önemi neydi?

SIRA S‹ZDE

3

Kazak bozk›r›yla ilgili ilk reformlar 1786’da bafllat›ld›. Bu reformlarda RusD Ü fi Ü N E L ‹ M
yönetimi, hanlar› do¤rudan kendisine ba¤layarak ve kabile aristokrasisi taraf›ndan
seçildikten sonra bu seçimin Rusya taraf›ndan onaylanmas› flart›n› getirerek hanlaS O R U
r›n siyasi yetkilerini k›s›tlad›. O zamana kadar kabile konfederasyonunun
lideri
olan han Rus yönetiminin sad›k bir hizmetkâr›na dönüfltü. Yüzy›l›n sonunda ise iç
kar›fl›kl›klar ve artan Rus bask›s› Kazak gücünü iyiden iyiye zay›flatt›.
göçerD ‹ K K AKazak
T
ler Rus tahkimatlar› yüzünden en iyi otlaklar›n›n baz›lar›ndan mahrum kald›lar. Orta ve Kifli cüzlerin hanlar› do¤rudan Rus yönetimi taraf›ndan atan›yordu. Ulu Cüz
SIRA S‹ZDE
ise Taflkent’e ba¤l›yd›. Kazaklar kaybettikleri topraklar›n› geri almak amac›yla Pugaçev ayaklanmas›na (1773-74) kat›ld›lar. 1783-1797 y›llar› aras›ndaki Kifli Cüzdeki bir dizi Kazak ayaklanmas›ndan sonra Rusya Kazak hanlar›n›n
hâlâ sahip olabilAMAÇLARIMIZ
dikleri özerkli¤i sonland›rmaya karar verdi. Sonuçta 1822’de Orta Cüz, 1824’de Kifli Cüz ve 1848’de de Ulu Cüzde hanl›k kurumu resmen kald›rd›.
Rusya, Kifli Cüzde önce hanl›k makam›n› kald›rd› ve 1824’de
K ‹ Tcüzü
A P do¤u, bat›
ve orta olmak üzere üçe böldü. Her birinin bafl›nda Kazaklar aras›ndan seçilecek
ve küçük bir Rus askeri kuvvetinin ba¤land›¤› Rusya’n›n memuru sultan-valiler
olacak, Rus sömürge politikas›n›n uygulay›c›lar› olarak görev Tyapacak,
Kazak
E L E V ‹ Z Y O milli
N
yöneticileri olamayacaklard›. Son han›n 1819’da ölmesinden sonra yeni han›n
atanmad›¤› Orta Cüzde 1822’de farkl› bir idari sistem bafllat›ld›. Buna göre Orta
Cüz ve daha sonra Ulu Cüzün bir k›sm›n› kapsayan ‹rtifl’in sa¤ yakas›ndaki Sibirya
‹ N T E Rve
N E‹rtifl’in
T
K›rg›zlar› (Ruslar Kazaklara “K›rg›z” diyordu) bölgesi “iç bölgeler”
güneyindeki “d›fl bölgeler”e bölünecek, her bölgenin bafl›nda bölgedeki sultanlar›n seçece¤i ve Rus yetkililerce onaylanacak bir “büyük sultan” bulunacakt›. Yeni düK A L Eyanlar›n› düzenlemeler yeni bir yarg› sistemi de getirdi ve Kazak hayat›n›nM Abaz›
zenlemeyi amaçlad›.
Rusya, Kifli Cüz Kazaklar›n›n Sultan Bökey idaresindeki bir k›sm›n›n Ural’›n bat›s›ndaki otlaklara göç etmesine izin vererek 1801’de hanlar›na izafeten Bökey Or-

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

MAKALE

146

XIX. Yüzy›l Türk Dünyas›

das›, di¤er ad›yla ‹ç Ordan›n kurulmas›na yol açt›. 1812’de Bökey’e hanl›k unvan›
verilmifl, o¤lu Cihangir de hanl›¤› devralm›fl ancak 1845’de ölümünden sonra hanl›k makam› Bökey Ordas›ndan da kald›r›lm›flt›r.
Rus denetiminin s›k›laflmas› üzerine yeni idari sisteme muhalefet eden Kazaklar,
Ruslara ve onlar› destekleyen Kazaklara karfl› zaman zaman ayakland›lar: Kifli Cüzde Sultan Karatay (1805-1816) ve Sultan Ar›n Gazi (1815-1821), Orta Cüzde Sultan
Kenesar› (1837-47) ayaklanmalar› bunlara örnek olarak verilebilir. Özellikle Ablay
Han’›n torunlar›ndan Kenesar› on y›ldan uzun bir süre Rus yerleflimlerine ve iktidar›n› tan›mayan Kazak obalar›na bask›nlar yapt›. Ruslar›n sald›r›lar› karfl›s›nda Semireçye’ye, oradan da K›rg›z topraklar›na gitmek zorunda kald› ve buradaki savaflta
öldürüldü. Bundan sonra Kazaklar art›k tamamen Rus hâkimiyeti alt›na girmiflti.
Resim 6.1
1860 y›l›nda Çar
huzuruna kabul
edilen Kazak
sultanlar›.
Kaynak: Marat
Eskendir-Ebdeflev,
Kazak Portretinin
Tarih› (Almat›,
2008).

Ruslar Kazaklar›n yaflad›¤› bölgelerin hepsini iflgal ettikten sonra 1868’de Bozk›r Bölgesi ‹dari Kanunlar› ç›kar›ld›. Kazak topraklar› Kazaklara ortak kullan›m için
verilmifl devlet mal› olarak gösterildi ve tüm Kazak topraklar› Rusya devletinin mal› say›ld›. Rus yönetiminin kendi hanlar›n› atama çabas› sonuçsuz kald›, Ruslar›n
atad›¤› hanlar ya tamamen yok say›ld› veya örgütlü direniflle karfl›laflt›. Bunun sonucunda sultan makam› da ortadan kald›r›ld›. Kazak bozk›r› eski kabile s›n›rlar›n›
dikkate almadan dört eyalete (oblast) ayr›ld›: Turgay, Akmolinsk (Akmola), Semipalatinsk (Semey) ve Semireçye. 1868 düzenlemelerine göre S›rderya ve Yedisu
eyaletleri Türkistan Genel Valili¤ine, Ural ve Turgay eyaletleri Orenburg Genel Valili¤ine, Akmola ve Semey eyaletleri ise Bat› Sibirya Genel Valili¤ine ba¤land›. Bu
eyaletlerin bafl›nda Rus askeri valisi bulunuyordu. Ayr›ca bu eyaletler Rus idari sistemine göre bölgelere (volost) ve alt bölgelere ayr›ld›. Bölge düzeyinde yerel yönetim bir ölçüde sürebildi, ancak bu da Rus yönetiminin seçilen memurlar› onaylamas›na ba¤l›yd›. 1869’da ç›kan geçici kanunla kabile örgütlenmesine tümden son
verildi. Bölge düzeyinde dahi Kazak memurlara izin verilmedi. Kazaklar aras›nda
yap›lan bütün seçimlerin Ruslar›n onay›ndan geçmesi flart› getirildi.
1868’de ç›kan kanun geleneksel kabile yap›s›n› bozman›n d›fl›nda göçebe hayvanc›l›¤a büyük zarar verdi. Geleneksel göç yollar›n› ve toprak kullan›m›nda kabile
yap›s›n› dikkate almadan yap›lan düzenleme, bir idari bölgedeki Kazak grubunun
hayvanlar›n› otlatmak için baflka bir bölgeye geçiflini yasakl›yordu. Ayr›ca bu düzenleme de merkezî yönetim siyasetlerinin de¤iflmesiyle birkaç kez de¤iflime u¤rad›.
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1868 düzenlemeleri 1869’da ayaklanmalar ç›kmas›na neden oldu, çünkü bu yenilikler 1822’den beri süren bir düzene son veriyor ve yerel aristokrasinin ayr›cal›k ve otoritesini elinden al›yordu. Kazak topraklar›n›n ele geçirilmesi, otlaklar›n
azalmas›na ve göçebelerin temel zenginli¤i olan hayvan say›s›n›n düflmesine neden olarak yaflam standard›n› da etkiledi. Kazak aileler komflu ülkelere göç etmek
ya da yüksek vergiler ve kiralar ödeyerek uzak bölgelerde hayvanlar›n› otlatmak
zorunda kald›. Bunun sonucunda toplumdaki yoksullar›n ve köylülerin say›s› giderek artt›. Fakat yine de XX. yüzy›l bafl›nda Kazaklar›n ço¤u hâlâ göçebe bir yaflam tarz› sürdürüyordu.
Kazak aristokrasisi Rus asiller s›n›f›na dâhil edilmedi, zira Kazaklar Rus devlet
adam› Speranskiy’nin 1822’de ortaya att›¤› kavramla inorodts› idi. Speranskiy reformu göçebeler gibi Çarl›¤›n geri kalm›fl halklar›n›n yerleflik Ruslar›n düzeyine
yaklaflabilmeleri için aflama aflama medenilefltirilmesini amaçl›yordu. 1868 düzenlemeleri Kazak topraklar›na üç çeflit yarg› uygulamas› getirdi: 1. Kazak adi suçlular› için geleneksel Kazak hukuku. 2. Rus ve Kazak siyasi suçlular› için askeri mahkemeler. 3. Kazaklar, Ruslar ve ikisi aras›ndaki suçlar için Çarl›k mahkemeleri. Geleneksel Kazak mahkemesinin karar›n› kabul etmeyen Kazaklar Çarl›k mahkemesine baflvurabiliyordu. Askeri ve Çarl›k mahkemelerinin kurulmas› Kazak topraklar›nda kar›fl›kl›k, yolsuzluk ve tercümanlar›n kas›tl› yanl›fl tercümelerine yol açt›, zira Rus hâkimler Kazakça bilmiyordu. Çarl›k yönetimi karmafl›k vergi, polis, jandarma ve hapishane sistemleri de kurdu. Kozaklar›n yaflad›¤› topraklara yerleflenler
bar›nmak, belli bir süreden fazla hayvan otlatmak, su kaynaklar›n› kullanmak gibi
fleyler için para ödemek zorundayd›.
Rus köylülerin Kazak topraklar›na göçü 1860’larda bafllad›. Bu göç hükümet taraf›ndan baflar›l› bir kolonizasyonun en önemli temeli ve Rusya’n›n kendi tar›m
problemini çözmenin yolu olarak görülüyordu. Kazak bozk›r›na Rus ve Ukraynal›
köylülerin yerlefltirilmesi toprak da¤›l›m›n› da etkiledi. 1861’de Rus hükümeti “K›rg›z bozk›r›na köylü nüfus yerlefltirilmesiyle ilgili geçici kanun”u ç›kard›, buna göre her çiftçi belli büyüklükte toprak al›yor, genellikle de en iyi otlak alanlar Rus
köylülere veriliyordu. Ayr›ca Ruslar bozk›rda askeri Kozak kaleleri kuruyor ve
bunlar›n etraf›ndaki birkaç kilometrelik bir kufla¤a yerli halk giremiyordu.
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Avrupa Rusyas›ndaki toprak yetersizli¤i ve sonradan yeni düzenlemeler Kazak bozk›rlar›na Rus çiftçilerin yan›s›ra Tatarlar› da çekmifltir. Özellikle askerlik muafiyeti ve vergi avantajlar› Tatar tüccarlar›n Kazak topraklar›na gelerek burada Kazaklarla evlenmesine yol aç›yordu. Bu o kadar yayg›n
bir uygulama haline gelmiflti ki babas› Tatar, annesi Kazak çocuklar ayr› bir toplumsal s›n›f oluflturarak flala Kazak (yar› Kazak) olarak adland›r›lm›flt›r. Ancak ayn› dinden olmak, benzer bir kültüre ve dile sahip olmak sorunlar› azalt›yordu. Kazaklar›n tepkisi onlara karfl› olmuyordu.
1905 Rus Devriminden sonra Stol›pin’in tar›m reformunun uygulad›¤› dönemde
(1906-1917) Rus köylülerin göçü de artt›. Bu reform program› büyük, ba¤›ms›z aile çiftlikleri yarat›lmas› amac›yla bafllat›lm›flt›. Rus hükümeti toprak al›m-sat›m›na
izin vererek topra¤›n zengin köylünün elinde birikmesine ve fakir köylülerin Rusya’n›n baflka bölgelerine özellikle Orta Asya ve Sibirya’ya gitmelerine yol açt›. Rusya hükümeti göçmenleri vergiden muaf tutma, para ve toprak verme gibi yöntemlerle destekledi. XX. yüzy›l bafl›nda yaklafl›k 1,5 milyon Rus köylüsü Kazakistan ve
K›rg›zistan’a göç etti.
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‹norodts› (tekil inorodets):
Rus Çarl›¤›nda Slav
olmayan tebaay›
tan›mlamak için kullan›lan
yasal kavramd›r. Kelime
anlam› “farkl› soy/millet”
olan sözcük “yabanc›”
olarak da çevrilir. Ancak son
karfl›l›k yan›lt›c› olabilir, zira
sözcük genellikle Sibirya,
Orta Asya ve Rus Uzak
Do¤usunun yerli halklar› için
kullan›l›r. Bafllang›çta baz›
Çarl›k kanunlar›n›n
kendilerine uygun olmad›¤›
düflünülen halklar›n
geleneksel yaflam tarzlar›n›
koruma kayg›s›n› da içeren
özel bir yönetim ve yasal bir
düzenleme olarak
tasarlanm›flt›r. Ancak
zamanla medeniyetsiz,
kültürsüz anlam›nda
küçültücü biçimde
kullan›lm›flt›r. Askeri hizmet
muafiyeti, otlaklar›n
korunmas›, dinî ve idari
özyönetim gibi uygulamalar
bafllang›çta özel yönetim
içinde de¤erlendirilmiflti.
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MODERNLEfiME SÜREC‹ VE TATAR ETK‹S‹
Rus Çarl›¤›n›n Din Politikas›
Çarl›¤›n Kazak bozk›r›ndaki din politikas› çeliflkiliydi. XVIII. yüzy›l sonunda II. Katerina Tatar din adamlar› arac›l›¤›yla ‹slamiyetin etkisini art›rmaya çal›flt›; zira dindarlaflm›fl göçebelerin daha uysal ve yönetilebilir olaca¤›na inanm›flt›. II. Katerina’n›n step bölgesini kontrol alt›na almak ve Kazaklar› yerleflik hayata geçirmek
için XVIII. yüzy›l sonunda ald›¤› kararlarla bu bölgede camiler, okullar aç›ld›. XIX.
yüzy›l boyunca Kazan, Orenburg ve ‹dil-Ural bölgesinin di¤er kentlerinden Tatar
tüccar ve mollalar bu bölgeye akt›lar. Bu dönem baz› tarihçiler taraf›ndan Kazaklar›n “ikinci ‹slamlaflmalar›” olarak adland›r›lmaktad›r. XIX. yüzy›l ortalar›nda Kazak ülkesi iktisadi, kültürel ve dini alanda Tatar hâkimiyetindeydi. Tatarca, Rus yetkililer ve yerliler aras›nda resmi dil olarak kullan›l›yordu. Baz› Kazak ayd›nlar›
halklar›na karfl› sorumluluk duyduklar›n› belirterek Tatar etkisine karfl› ç›km›fl ve
Rusya’daki di¤er Müslümanlar›n tersine Bat› kültürü ve uygarl›¤›n›n modeli olarak
Rusya’ya yönelmifllerdi.
XIX. yüzy›l sonunda ise Çarl›k politikas› h›zla de¤iflti. ‹slamiyetin güçlenmesiyle Kazaklar›n di¤er Müslümanlarla dayan›flmas›n›n art›p Çarl›¤a sadakatlerinin
azald›¤›na hükmediliyordu. 1868’de Kazak topraklar›n›n idaresinde yap›lan de¤ifliklikler çerçevesinde Kazaklar›n Orenburg’daki Müslüman Dini ‹daresi’ne ba¤l›l›klar›na son verilerek mollalar›n görevine de son verildi. Rusya hükümeti Baflkurt,
Tipter, Mifler ve Tatarlardan teflkil etti¤i askerlerini Kazak bozk›r›n›n yat›flt›r›lmas›nda kulland›. Fakat Kazak bozk›r›nda Rus hâkimiyetini yerlefltirmekte en etkili
kuvvet tüccar ve mollalar s›n›f› oldu.
Dönemin neredeyse bütün yazma kaynaklar›nda Kazakistan ve K›rg›zistan’da
çal›flan Tatar mollalar›na düflmanl›k hissi vard›r. Kazak yazarlar aras›nda düflmanl›k hissini aç›kça ilan eden Çokan (fiokan) Velihanov’dur. Velihanov, Tatar mollalar›n› ve flakirtlerini Kazaklar aras›nda “fanatizm” oca¤›n› yakmakla, mollalar› Rusya devletine sad›k olmamakla suçluyor ve Kazaklar› Ufa Müftülü¤üne boyun e¤mekten kurtarmaya, Kazak bozk›r›nda Tatar din adamlar›n›n say›s›n› s›n›rlamaya
ça¤›r›yordu. Çokan Velihanov’un fliddetle karfl› ç›kt›¤› bu mollalar, Kazak ahalisini
art›k kendilerini Rusyal› ‹slam bilip, çar›n sad›k Müslüman tebaas› olup, onun himayesi alt›nda ticaret, ziraat ve ibadetle meflgul olmaya davet etmifller ve isyan hareketlerini Kuran’da zikredilen ulü’l-emre itaatsizlik olarak göstermifllerdir (Togan
1981: 332)
1867’den sonra Tatar karfl›t› politikay› kuvvetlendiren yeni önlemler al›nd›,
bunlarla ayn› zamanda Kazaklar›n ‹slamileflmesi durdurulmak ya da yavafllat›lmak
isteniyordu. Baz› Bat›l› araflt›rmac›lar (Bennigsen ve Quelquejay) Kazaklar›n yüzeysel olarak ‹slamiyeti kabul ettiklerini savunmufllard›r. Sovyet tarihçileri de bu
görüflü desteklemifllerdir. Ancak de¤iflik kaynaklar ve Kazaklar›n kendi eserleri bu
görüfllerin do¤ru olmad›¤›n› göstermektedir. En fazla Rus yanl›s› olarak görülen
Çokan Velihanov ve Ib›ray Alt›nsarin gibi kiflilerin dahi örne¤in her zaman Arap
harfiyle yaz›y› savunduklar›, yaflamlar›n›n son dönemlerinde Rusya’y› elefltirdikleri
unutturulmufltur. Günümüzde Sovyet gözlükleri ç›kar›larak, orijinal ve birinci el
kaynaklara gidilerek tarihi eserler yaz›lmaya bafllanm›flt›r.
Çarl›¤›n din politikas› ‹slamiyetin Kazak toplumundaki geleneksel rolünü de¤ifltirmedi: Kazaklar ne dindar Müslüman ne de H›ristiyan oldular. Ama bu politika iki tür Kazak ayd›n grubunun oluflmas›na yol açt›. Zor Zaman flairleri olarak bi-
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linen ‹slami e¤ilimli Kazak ayd›nlar› ve seküler Rusya’ya yak›n ayd›nlar. ‹lk grubun
temsilcileri fiortanbay Kanayul› (1818-1881), Dulat Babatayul› (1802-1871), Murat
Mönkeul› (1843-1906) ve Ebubekir Kerderi (1858-1903) Rus kolonizasyonunu suçluyor, göçebe geçmifli idealize ediyor ve Kazaklar›n tek kurtuluflu olarak ‹slam dinini görüyorlard›.

Rus Çarl›¤›n›n E¤itim Politikas›
Rusya’n›n Bozk›r içinde ilerleyifli, iletiflim sorunu, yani tercüman ihtiyac› do¤urdu.
XVI. yüzy›lda Kazan ve Astrahan’›n al›nmas›ndan da önce Tatarlar Ruslar için çal›fl›yordu. Hatta Rusça tercüman karfl›l›¤› kullan›lan tolmaç Türkçe ‘tilmaç’ sözünden
türetilmifltir. ‹lk Kazak deyimleri sözlü¤ünü haz›rlayan da bir Tatar tercüman ve kâtip Mendiyar Bekçurin’dir. Siyasi ve bilimsel gerekçelerle yönetim, hâkimiyeti alt›na giren co¤rafya ve insanlar hakk›nda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyordu. Bu
amaçla düzenlenen bilimsel ve ticari amaçl› seferler sonucunda Kazaklar ve di¤er
Orta Asya halklar› hakk›nda Ruslar taraf›ndan yaz›lan eserler ortaya ç›kt›. Çar Pavel’in (1796-1801) emriyle 1800’de Kazan, Astrahan, Taflkent, Omsk, Ufa, Orenburg ve Semipalatinsk’de Rusya Müslümanlar› için matbaalar aç›ld›. Kazakça yay›mlanan ilk kitap geleneksel bir destana dayanan Seyfulmelik (Kazan, 1807) adl›
kitapt›. Sonraki 54 y›lda ise ancak dört eser daha yay›mlanm›flt›r.
Din politikas›n›n tersine Ruslar e¤itim politikalar›nda kültürlerini Kazak kültürel hayat›n›n her yönüne sokmaya ve bölgenin resmi dili olarak Rusçay› yerlefltirmeye çal›flt›lar. Ruslar, yönetimde Kazaklar› çal›flt›rmaya yönelik bir e¤itim program› gelifltirdi. Bu amaçla Ruslaflt›rma politikas›n› gerçeklefltirmede önemli bir araç
olacak yeni bir okul sistemi kuruldu. Kazakistan’da aç›lan Rus okullar› da Kazak
ayd›nlar›n›n yetiflmesinde etkili oldu. XVIII. yüzy›l›n sonunda Orenburg ve Omsk’ta
aç›lan Rus okullar› tercüman yetifltirmeyi amaçl›yordu.
Bölgede ilk Rus okulu Omsk’da 1789’da Azyatskaya fikola ad›yla kuruldu. “Rusyerli” ya da “Rus-Kazak” ad› alt›nda benzer okullar Uralsk (1841), Turgay (1869),
Çimkent (1887), Türkistan (1888), Kazalinsk (1894) ve Perovsk’da (1901) kuruldu.
Bunlara XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Kazak gençlerinin Rus kültürüyle tan›flt›klar›
Omsk, Orenburg ve Sibirya’da aç›lan askerî okullar eklendi. Bu okullarda okuyan
ö¤rencilerin küçük bir k›sm›n› varl›kl› ailelerden gelen Kazak çocuklar› oluflturuyordu. Bu gençler Rus okullar›nda e¤itim gördükten sonra, tercümanl›k ve ö¤retmenlik gibi görevlerle hükümet hizmetine giriyorlard›. XX. yüzy›l bafl›nda bu tip
okullar Evliya-Ata, Vern›y (Alma-Ata), Semipalatinsk, Petropavlovsk, Akmolinsk ve
Kustanay gibi Kazak flehirlerinde de kuruldu.
Çarl›k hükümeti yüksek askerî rütbeler ve maafl vermek suretiyle kendisine
ba¤lad›¤› Kazak aristokrasisi üyelerinin çocuklar›n› Rus okullar›nda okutmalar› için
teflvik ediyordu. Rus e¤itimi Kazak hayat›nda önemli de¤iflikliklere sebep oldu.
Soylu kiflilikleri sebebiyle zaten halk kitlesinden uzak olan bu gençler, ald›klar›
Rus e¤itimi ile halktan iyice koptular. Bu yeni nesil, kendi yerli kültürlerini, hatta
baz›lar› ana dillerini bile iyi bilmiyorlard›. Bat› tarz› e¤itim alan bu ayd›nlar, içinden ç›kt›klar› Kazak toplumunun de¤er ve al›flkanl›klar›n› modern bir toplum sürecine geçiflte engel olarak görüyorlard›.

KAZAK AYDINLARI
Kazakistan’›n Rusya’ya dahil edilmesi Kazaklar aras›nda modern düflüncelerin etkili olmas›na neden oldu. Rusçaya ancak 1860’larda giren intelijensiya ifadesi Çarl›k rejimine farkl› flekillerde de olsa devrimci bir muhalefetin yan›s›ra genellikle
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aristokrat kökenli, e¤itimleriyle s›radan kitleden ayr›lan ba¤›ms›z ayd›nlar› ifade
eder. Kazak ayd›nlar›n› farkl› bir toplumsal kimli¤e sahip bir grup ya da kendisini
intelijensiya olarak gören bir topluluk olarak tan›mlamak mümkün de¤ildir; Kazak
ayd›nlar› kendilerini hiç bir zaman böyle tan›mlamad›lar. Hem Kazak hem Çarl›k
toplumlar›nda ayr›cal›kl› bir konumlar› vard›, ancak entelektüel gruplar için kullan›lan toplumsal ya da ekonomik kategorilere uyumlu de¤ildiler. XIX. yüzy›lda Kazak ayd›nlar› iki toplum ve kültür aras›nda ba¤ kurmalar›na karfl›l›k, XX. yüzy›lda
Kazak toplumunun küçük bir parças› olarak devlet ve tebaas› aras›nda arabuluculuk yapmaya ve giderek tahakküm alt›na giren ve fakirleflen bir halk›n kültürel ve
ekonomik geliflimini sa¤lamaya çal›fl›yorlard›.
Rus e¤itiminin yay›lmas› ve demokratikleflmesi sayesinde XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Rus okulu mezunu Kazaklar›n say›s› artt›. ‹lk Rus okullar›nda daha çok
aristokrat Kazak ailelerinin çocuklar› okuyordu. Genel olarak bunlar tercüman ve
kâtip olarak yetifltiriliyor, daha üst düzeyde e¤itim almalar› da arzu edilmiyordu.
‹lk Kazak entelijensiyas› Rus yönetimi taraf›ndan tercüman, kâtip, e¤itimci, bilim
adam› olmak üzere yetifltirilen ya da ekonomik güçleri sayesinde e¤itim ve okuryazarl›k arac›l›¤›yla Kazak toplumunun ekonomik ve toplumsal düzeyini gelifltirmeye çal›flan bu Kazaklard›. Çabalar›n›n iki evresi vard›, öncelikle Kazak gelenekleri, tarihi, dili ve toplumsal yap›s›n› Ruslara tan›tmakt›. XX. yüzy›l bafl›nda ise s›radan Kazak ailelerinden gelen ö¤rencilerin say›s› artt›, bunlar St. Petersburg,
Moskova ve di¤er büyük flehirlerdeki üniversite ve yüksek okullar› bitirdikten
sonra ö¤retmen, mühendis ve doktor oldular. Ö¤retmen ve bilim adam›, sonradan gazeteci ve siyasetçi olarak kat›ld›klar› Çarl›k sisteminde sömürge iliflkilerini
etkilemek için u¤raflt›lar.
Seküler ayd›nlar ço¤unlukla Rus okul ve kurumlar›ndan mezun olmufllard›; Tatar misyonerlerin (mollalar›n) cehalet ve zararlar›n› elefltiriyorlard›. Rus kültür ve
e¤itiminden yanayd›lar. Kazaklar›n geri kalm›fll›ktan kurtulmalar› için Rus kültürünü Avrupa ayd›nlanmas›na bir köprü olarak görüyorlard›. Bu grubun önemli temsilcileri Çokan Velihanov, Ib›ray Alt›nsarin ve Abay Kunanbayev’dir. Sovyet döneminde bu üç Kazak ayd›n› XIX. yüzy›l Kazak entelijensiyas›n›n tafl›y›c› direkleri ya
da “demokratik ayd›nlanmac›lar”› olarak görülüyordu. Bu kifliler Bat› edebiyat›ndan ve Sibirya’ya sürülen liberal Rus sürgünlerden etkilenmifltir. Sovyet ve baz› Bat›l› araflt›rmac›lar bu Kazak ayd›nlar›n›n hayatlar›n›n bask›n olmasa da önemli bir
parças› olan ‹slamiyete verdikleri de¤eri az›msam›flt›r, düflüncelerindeki seküler
anlay›fl› öne ç›karm›fllard›r. Geleneksel edebiyat içinde de¤erlendirilen “ak›n” ya
da “ozan”lar›n eserlerinden Kazak ayd›nlar›n›n ço¤u etkilenmifltir.
XIX. yüzy›l Kazak ayd›nlar›n›n bafll›ca amaçlar› Bat›n›n ve Rusya’n›n kültürel,
teknolojik, e¤itimsel geliflmelerini Kazak halk›na aktarmakt›. Rus e¤itimi alm›fl bu
ayd›nlar›n ait olduklar› toplum bir taraftan geleneksel ‹slami ve göçebe hayat simgeleri, di¤er taraftan yeni ve yabanc› e¤itim metotlar› arac›l›¤›yla de¤er ve kimliklerini dayatan sömürgeci bir güç aras›nda kalm›flt›.
Kazaklar›n Bat› kültürüne aç›lmas› ve Kazak milliyetçili¤inin geliflimine Rus
kültürünün büyük etkisi olmufltur. Çarl›k rejiminin Kazakistan’a sürgün gönderdi¤i Rus entelektüellerinin de bunda önemli bir pay› vard›r. Sürgünlerden birço¤u
Kazak halk›na sempati beslemifl, onlar›n kültürüne ilgi duymufl ve Kazak düflüncesini etkilemifllerdir. Bunlar aras›nda Dostoyevski (1854-1859’da Semipalatinsk’de
kald›) ve Petraflevski (1850-1860) vard›. Rus etkisinde kalan ayd›nlar aras›nda Çokan Velihanov, Ib›ray Alt›nsarin ve Abay Kunanbaev say›labilir. Bu üçünün de Tatarlarla de¤il Ruslarla iflbirli¤i yap›lmas› gerekti¤ini, çünkü Ruslar›n göçebeleri Ba-
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t› kültürü ve ilerleme yoluna sokabilece¤ini savunduklar› belirtilir. Rus e¤itimi alm›fl Kazak ayd›nlar› bu fikirleri belirli Kazak ihtiyaçlar›na uyarlayarak Orta Asya’n›n di¤er bölgelerinde rastlanmayan dünyevi bir kültür oluflturdular.

Çokan Velihanov
Rus muhitinde yetiflen ayd›nlar›n tipik örne¤i Kazak Çokan Velihanov’dur (18351865). O, göçebe Türklerin Avrupa medeniyetiyle temasa geçmesi sonucu ortaya
ç›kan dehan›n müthifl bir numunesidir. Velihanov’un fikrî oluflumu, Rus liberalleri
ve Rus-Alman Do¤ubilimcileri muhitinde geliflti. 1853’te Omsk’taki askerî okulu bitirdikten sonra Sibirya k›tas›nda görev ald›. Görevi icab› Kazaklar aras›nda dolafl›rken Kazak folkloruna ait bilgileri toplad› ve yay›nlad›. Velihanov Avrupa medeniyetinin hararetli bir savunucusu olup Ruslar›
o medeniyetin tafl›y›c›s› olarak gördü. Kazaklar› din adamlar›n›n (mollalar›n) etkisinden
kurtar›p medeniyetin kuca¤›na atmak için samimiyetle çal›flt›, fakat hayat›n›n son y›llar›nda hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›. Velihanov Ruslara sempati duymakla beraber, içindeki Kazakl›k duygusunu daima korumufltur. Rus ordusuyla birlikte Evliyaata’ya girerken Ruslar›n bir Kazak kad›n›n› öldürmelerine tahammül edememifl, asker üniformas›n› ç›kararak
bozk›ra çekilmifl, bundan sonra kendi soydafllar› aras›nda yaflam›fl ve genç yaflta ölmüfltür. Düzensiz ve k›sa hayat›na çok eser s›¤d›rm›flt›r. Onun ilmî çal›flmalar› modern Kazak kültürünün geliflmesine ve Kazak yaz›l›
edebiyat›n›n oluflmas›na önemli katk›lar sa¤lam›flt›r (Togan 1981: 543-50).
1847’de Omsk’da aç›lan askeri okuldan mezun olan pek çok Kazak orduda çevirmen, rehber ve kâtip olarak çal›flt›. Okulun ilk ö¤rencilerinden Çokan Velihanov pek çok bilim adam› taraf›ndan halk›n›n ilk modern bilim adam› olarak tan›mlan›r. Kustanay oblast›nda do¤an Velihanov’un babas› fi›n¤›s, ünlü Ab›lay Han’›n
soyundan geliyordu ve Orta Cüz’ün son han› Veli Han’›n o¤luydu. Gençli¤inde
Rus okullar›nda e¤itim gördü. Rus e¤itiminin de¤erlerini o¤luna aktard›. Çokan 12
yafl›nda askeri okula girdi ve G. N. Potanin ve N. F. Kost›letskiy gibi pek çok
önemli fiarkiyatç›larla ömür boyu sürecek dostluklar kurdu. Bu y›llarda Puflkin,
Gogol ve Lermontov’un yan›s›ra Dickens ve Thackeray’›n eserleriyle de tan›flt›. Kazak sözlü edebiyat›n›n fliir ve öykülerini toplad›. 1853’de mezun olduktan sonra Sibirya Hatt› Kozak ordusunun süvari bölü¤üne atand›. Bu s›rada tan›nm›fl Rus romanc›s› F. Dostoyevskiy’in yak›n arkadafl› oldu. Dostoyevskiy, daha sonra bu yetenekli Kazak gencini Kazak bozk›r›n› ve halk›n› Rusya’ya anlatmas› için cesaretlendirdi.
Ç. Velihanov, görevli olarak gitti¤i Semipalatinsk, Çin Türkistan›, Semireçye ve
Kaflgar’da pek çok nadir yazma, etnografik bilgi ve toplumsal düflünceyle ilgili baflka malzeme ve bilgi toplad›. Genç yafl›nda veremden ölen Velihanov’un bu seferlerle ilgili raporlar› Rusya Co¤rafya Derne¤i taraf›ndan bas›ld›. Z›t kültürleri (göçebe-yerleflik, Türk-Slav, Müslüman-H›ristiyan) aflan önemli bir flah›s olan Velihanov,
Rus ve Kazak kültürlerinin yoz buldu¤u pek çok yönünü elefltirerek seküler Bat›

Resim 6.2
Çokan Velihanov
(1835-1865).
Kaynak: ‹. Strelkova,
fiokan (Almat›,
1985).
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e¤itimi ve kültürünün uygun reformlarla yürütüldü¤ünde halk›n›n cehalet ve geri
kalm›fll›¤›na cevap olaca¤›n› ileri sürdü. Rus kültürünün pek çok özelli¤ini de Rus
oldu¤u için de¤il Avrupal› gördü¤ü için uyarlad›. Velihanov Kazaklara cahil ve göçebe olarak bakan Rus anlay›fl›n› de¤ifltirdi.
Rus hükümeti Velihanov’un devam etti¤i okul d›fl›nda 1850’de Orenburg Kazak
Okulu, 1857’de Sibirya Kazaklar› Okulu gibi baflka okullar da açt›. Rus-Kazak okullar› Rusça e¤itimini gelifltirmenin yan› s›ra matematik, Tatarca, Arapça derslerinin
yan›nda pratik konularda derslere de yer veriyordu. Giderek e¤itim Rus sömürgecili¤inin daha önemli bir parças› olmaya bafllad›. Rus yönetiminin daha fazla e¤itimli Kazaka ihtiyac› vard› ama belki daha önemlisi Kazak aileleri e¤itimi çocuklar›n›n gelece¤i için güvence olarak görmeye bafllam›fllard›. Bozk›rda XX. yüzy›l›n
ilk ony›l›nda 121 medresede 1800’den fazla Kazak ö¤renci okuyordu. Kazaklar
aras›nda e¤itimi özellikle de okur-yazarl›¤› art›rmak için hükümet özel olarak Kazak gençleri için haz›rlanm›fl e¤itim malzemesi bas›lmas›n› teflvik ediyordu. 1861’de
ilk Kazakça (ve Rusça) pedagojik eser uyarlanm›fl Kiril alfabesiyle yay›mland›. Sonraki 40 y›lda ise Kiril ve Arap harfleriyle e¤itsel malzeme d›fl›nda seküler ve dinî
eserler bas›ld›. Rus hükümeti Tatar dinî görüfllerinin genç Kazaklar üzerinde olumsuz etkisi oldu¤u kayg›s›yla Kazak dilinde dersler haz›rlanmas›na çaba harc›yordu.
Derslerde kullan›lacak malzemenin haz›rlanmas› ifli Ib›ray Alt›nsarin’a verildi. E¤itimciler yaln›z Kazakça de¤il Rusça okur-yazarl›¤› da art›rmak için de¤ifltirilmifl Kiril alfabesi kullan›yorlard›. Yaz› tart›flmas› XX. yüzy›la kadar sürdü, Aykap ve Kazak’›n yay›mlanmas›yla de¤ifltirilmifl Arap alfabesi hâkim oldu. Kazak e¤itimcilerin
tüm çabalar›na ra¤men devrim öncesinde standart bir Kazak imla ve alfabesi gelifltirilemedi.

Ib›ray (‹brahim) Alt›nsarin

Resim 6.3
Ib›ray (‹brahim)
Alt›nsarin
(1841-1887).
Kaynak: ‹storiya
Kazakskoy SSR
(Almat›, 1957).

XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bu yabanc›laflm›fl ayd›n grubu ile genifl halk kitlesi
aras›ndaki kopukluk, daha ›l›ml› bir ayd›n grubu taraf›ndan giderilmeye baflland›.
Bat› ve Kazak kültürlerini sentez etmeye çal›flan bu grubun en tipik örne¤i Ib›ray
Alt›nsarin’dir (1841-1887). Rus-Kazak ö¤retmen
okulunu bitiren Alt›nsarin iyi bir pedagog
olarak yetiflti ve Kazaklar› ayd›nlatmay› kendine görev bildi. ‹lk Kazak ayd›nlar›ndan biri olman›n yan›s›ra folklorcu, sosyal aktivist ve yazard›. Seküler e¤itimin destekçisi olan Alt›nsarin, Ahmet Bayturs›n gibi pek çok XX. yüzy›l
Kazak ayd›n›n› etkiledi. 1887’de kad›nlar›n e¤itim görmesi için giriflim yapt›ysa da hükümetten destek görmedi. Fakat ölümünden iki y›l
sonra 1891’de Turgay’da ilk k›z okulu aç›ld›.
Alt›nsarin bir Kazak milliyetçisi idi ve Kazaklar›n ayr› bir millet oldu¤una inanm›flt›. Resmi muamele yaz›lar›n› ilk defa Kazakça yazm›fl
ve edebî Kazakçan›n geliflmesi için u¤raflm›flt›r. Kazak ayd›nlar›n›n Ruslara en yak›n olanlar›ndan birisi olan Alt›nsarin, Ruslar›n H›ristiyanlaflt›rma ve göç politikalar›n› elefltirmifltir. Alt›nsarin, Orenburgskiy Listok gazetesinde Kazak bozk›r›na Rus köylülerinin sevk ve iskan edilmesine karfl›
makaleler yazm›flt›r. Bu meseleye dair Rus projeleriyle ilgili olarak “böyle vahfli
projeleri görüp iflitince insan ne yapaca¤›n› bilmez, flafl›r›r ve elleri düfler” demifl-
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tir. Alt›nsarin ‹slamiyeti ö¤retmek için Kazak dili kullananlar›n da birincisi oldu. Bu
konuda Tatarlardan etkilenmiflti; 1883’de Kazan’da bast›rd›¤› eserinin önsözünde:
“Tatar Türkleri, Kur’an ve Hadisin lüzumlu olan emirlerini kendi dillerine çevirerek halk›n anlayaca¤› bir dille kitaplar neflrederek, din ilimlerini kendi yurtlar›nda
yayd›lar” diyordu.

Abay Kunanbayev
Bat› kültürünü benimsemekle birlikte, Kazak kültürünü de muhafaza etmeye çal›flan di¤er bir Kazak ayd›n› Abay Kunanbayev’dir (1854-1904). Soylu bir aileden geliyordu. Rus düflünürlerinden etkilenmifl olmakla birlikte ‹slam kültürüne de âflina
idi. Ruslar›n bask›c› politikalar›na karfl› ç›kt›. Birçok XX. yüzy›l Kazak ayd›n› için
Abay Kunanbayev çok önemli bir flahsiyettir. Bayturs›n ve Dulatov gibi kendinden
sonraki kuflak taraf›ndan oldu¤u kadar Sovyet
ve sonras› dönemde de sayg›yla an›lm›flt›r. Yaflam› filmlere, opera ve romanlara konu olmufltur. Bu romanlar içinde en çok tan›nan› Muhtar Avezov’un Abay Jol› (Abay Yolu) adl› kitapt›r. 1845’te Semipalatinsk’te do¤an Abay, evde
ilk e¤itimini ald›ktan sonra medreseye gönderildi ve burada Arapça ve Farsça ö¤rendi. Babas› kendi yerine boy beyi olarak e¤itmek üzere eve ça¤›r›nca çal›flmalar› kesintiye u¤rad›.
Bat› Ayd›nlanma düflüncesinden etkilenmifl
olan Abay, Kazak kültürüne yönelik elefltirilerini özellikle Kara Sözder adl› eserinde dile getirdi. Abay, Rusya’n›n sömürgeci politikalar›na
da ayn› flekilde elefltirel yaklaflt›; sömürgeci
bask›s›ndan kurtulmalar› için Kazaklar›n e¤itime önem vermeleri gere¤ini vurgulad›.
Abay, sanatta Kazak milletini canland›racak sosyal ve siyasal tan›mlar›n› ilk kullanan Kazak olarak görülür. Abay, Kazaklar› çocuklar›n› e¤itmesi, Rusça okumayazma ö¤retmeleri için teflvik etti. Abay için Rusça e¤itim Kazakl›¤›n terk edilmesi
de¤il, halk› uyand›rman›n ve ulusu ayd›nl›k bir gelece¤e ulaflt›rman›n arac›yd›.
Kendinden sonraki nesil Abay’›n sözlerini dinledi ve tavsiyelerini eyleme geçirerek
destekledi. Bayturs›n ve Dulatov onun mücadelesini sürdürdüler; Rus yönetimini
Abay’dan daha fazla elefltirdiler. Kazaklar›n birlikten yoksun olmalar›n› da elefltirerek e¤itimin önemini vurgulad›lar.
XIX. yüzy›l sonunda, Tatar e¤itiminin Kazaklar üzerinde büyük etkisi vard›. Bu
durum, Kazak okumufllar› aras›nda Tatarlara karfl› olumsuz duygular uyand›r›yordu. Onlar Kazaklar›n Tatarlaflmas›ndan korkuyorlard›. Gerçekten de, yaln›z Tatar
medreselerinde de¤il, Rus-Kazak mekteplerinde de Kazakça ö¤retilmiyordu. Kazak çocuklar› için Orenburg S›n›r Komisyonu taraf›ndan 1850’de kurulan mektep,
Kazaklar aras›nda Tatar kültürünün nas›l girdi¤inin aç›k örne¤idir. Bu mektebin birinci müfettifli, ö¤retmenleri ve hatta aflç›lar› Tatard›. Din dersini Tatar mollas› okutuyordu; dersler de Tatar dilinde veriliyordu. Kazaklar aras›nda Tatar etkisini azaltma hakk›ndaki resmi bildirgeler de bu dilde yaz›lm›flt›r. ‹lminskiy ve Rus misyonerlerin yard›m›yla Kazak pedagogu Alt›nsarin birinci milli mektebin temelini att›.
Ama bu mektepte bile pek çok Tatar ö¤retmen ders verdi.

Resim 6. 4
Abay Kunanbayev
(1854-1904).
Kaynak: ‹storiya
Kazakskoy SSR
(Almat›, 1957).
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Ib›ray Alt›nsarin, Kazak dilini “tatarizmler” dedi¤i yabanc› sözcüklerden ve Tatar ve Buhara mollalar› taraf›ndan kullan›ma sokulan Arapça ve Farsça kelimelerden ar›nd›rmaya çal›flt›. O, ‹slam dini bayra¤› alt›nda ö¤renim gören Kazaklar›n
kendi dillerinden yavafl yavafl Tatar ve Arap dilleri lehine vazgeçmelerinin amac›n› anl›yor, Kazak aksüyeklerinin (soylular›n›n) “Tatarlaflmas›n›” kaç›n›lmaz olarak
görüyordu. Bu flartlarda Kazak hanlar›n›n savundu¤u Tatar mollalar›n›n etkisinin
gittikçe artaca¤› sonucuna var›yordu. Ayr›ca, Tatar ve Buhara mollalar›n›n kulland›¤› kitaplar›n Tatarca yaz›lm›fl olmas›ndan da hofllanm›yor, bu ders kitaplar›n›
bozk›ra sokmamak için u¤rafl›yor.
Yukar›da anlat›lanlar Tatarlar›n Kazaklar aras›nda din ve e¤itim alan›nda ne kadar etkili oldu¤unu göstermektedir. Çeflitli aç›lardan elefltirilerini dile getiren
Abay’›n kendisi de Petropavlovsk’da bir Tatar medresesinde okumufltu. Tatar mollalar konusunda en ac›mas›z elefltirileri dile getiren Çokan Velihanov’un babas›
Sultan fi›n¤›s Velihanov, Omsk flehir medresesinde okumufltur.
Bu ayd›nlar Kazak olsun, Tatar olsun Rus sisteminde bir yere sahip ve halklar›n›n
da Rus ve Avrupa kültürüne yak›nlaflmas›yla ilerleyece¤ine inanm›fl ilk kuflak Ceditçiler aras›nda say›labilirler. Tatar veya Kazak, her ne kadar Ruslarla eflit iliflkiler kursalar
da, bu insanlar›n esas amac› halklar›n› ileriye götürmek ve “cehaletten” kurtarmakt›.
Kazak ayd›nlar›n›n karfl› oldu¤u da asl›nda “Tatar” kültürü de¤il, cahil mollalard›; bu
mollalar›n ço¤u da Tatard›. Bir de bu ayd›nlar bir k›s›m Tatar ayd›n› gibi, kendi edebî
dillerini oluflturma amac›ndayd›lar. Dostluklar› bu Kazak ayd›nlar›n›n Tatar halk›na
de¤il, Tatar mollalar›n temsil etti¤i gerili¤e düflmanl›k duyduklar›n› gösterir.
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Rus ve Kazak
ayd›nlar›n›n
Tatarlara duyduklar› tepkinin nedenleri nelerdir?
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1905 RUS DEVR‹M‹ VE KAZAKLAR
Ü fi Ü N E L ‹ M itibaren Rus sömürgecili¤inin yol açt›¤› ekonomik ve toplumXIX. yüzy›lD sonundan
sal sorunlar büyüyor, Kazak varl›¤›n› tehdit ediyordu. Zaten Rus sömürgecili¤i genel
olarak Kazaklar›n
S O R Uen iyi otlaklar›n›n ele geçirilmesi ve Rus köylülerin yerlefltirilmesine dayan›r. Rus idari sistemi de göçebe Kazak toplumunun geleneksel toplumsal
yap›s›n› bozmay›, Kazaklar› Ruslaflt›rmay› ve H›ristiyanlaflt›rmay› amaçlam›flt›r. Rus
D‹KKAT
sömürgecilerle
çat›flma, bozk›r hayat›n›n ayr›lmaz bir parças› oldu. Kazak ayd›nlar›n›n bundan sonra Rus siyasi platformlar›na tafl›d›¤› belli bafll› mesele haline geldi.
SIRA S‹ZDE
XIX. yüzy›l›n
sonuna do¤ru Kazak ayd›nlar› aras›nda milliyetçilik e¤ilimi kendini göstermeye bafllad›. Kazak ulusal kimli¤i ayd›nlarca göçebe bir geçmiflin kültürel simgeleri etraf›nda biçimlendi. XX. yüzy›l bafl›nda Kazak ayd›nlar›n›n dünya
görüflündeAMAÇLARIMIZ
“hain Çarl›k Rusyas›” duygusu hâkimdi, ancak bu bir siyasi grup oluflturma derecesinde billurlaflmam›flt›. 1902-1903’te Rus polisi Kazakça yönetim karfl›t› ilk bildirileri yakalamaya bafllad›. Rus ve Bat› düflüncesi karfl›s›nda teslimiyetçi
K ‹ T A P
bir tav›r sergileyen Bat›c›lardan farkl› olarak, Kazak milliyetçileri daha ziyade Ça¤atay edebiyat›na ve geleneksel Kazak folkloruna ilgi duyuyor, Rus kültürünün etkisinden uzak durmaya çal›fl›yorlard›. Bu kesimin en tan›nm›fllar› Alihan BökeyhaT E L E V ‹ Z YAhmed
ON
nul› (1870-1937),
Bayturs›n (1885-1937), Mir Cak›p Dulatul› (1885-1937) ve
Ma¤can Cumabayuli (1876-1938) idi.
Rus sömürgecili¤i Kazak toplumunun Rus ve Bat› kültürleriyle tan›flmas›n› istiyordu. Kazak
Ahmet Bayturs›n, Kazak toplumunun toplumsal ve
‹ N T E ayd›nlar›ndan
RNET
kültürel atmosferini belirleyen iki ateflten söz eder: Müslüman kültürünün etkisiyle Rus ve Bat› etkileri. Bu iki atefl aras›nda kalan Kazak ayd›nlar› Kazak toplumunun ulusal ve
kültürel varl›¤›n›n korunmas› sorunlar›yla karfl›laflm›flt›. Öte yandan,
MAKALE
ilk defa göçebe yaflam tarz›n› de¤ifltirme olas›l›¤› gündeme gelmiflti.
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1905 Rus Devrimiyle ilan edilen özgürlükler Kazaklara ekonomik ve dinî konular›n tart›fl›ld›¤› toplant›lar yapma imkân› tan›d›. Bu toplant›larda üç e¤ilim ortaya ç›kt›:
Türkistanl› ve Tatar mollalar›n bafl› çekti¤i dinî-siyasi çizgi, yerli ayd›nlar›n temsil etti¤i Bat›c› liberal çizgi ve küçük bir grubun yöneldi¤i sosyalist çizgi. K›sa zamanda bu
e¤ilimler netleflti ve ilk siyasi oluflumlara zemin haz›rlad›. 1905 sonunda Kazaklar ilk
resmi toplant›lar›n› yapt›lar: Orenburg’da Alihan Bökeyhanul› baflkanl›¤›nda Bat›c›
ayd›nlar›n›n toplant›s›, Almat›’da ise Ahmed Bayturs›n’un idaresinde Do¤u ayd›nlar›n›n toplant›s› yap›ld›. Toplant›lar s›ras›nda Rusya’daki Kadet (Anayasac› Demokrat)
Partisi etraf›nda toplanma ve Rus liberal burjuvazisiyle iflbirli¤i yapma gere¤i aç›kça
dile getirildi. Kadet program›n›n “Rusya anayasas› imparatorlukta yaflayan tüm milletlere befleri ve siyasal eflitli¤in yan›s›ra kültürel kendi kaderini tayin hakk› (self determinasyon) tan›mal›d›r” diyen 11. maddesi Kazaklara hitap ediyordu. Duma temsilcisi, ve Kadet Partisi molla fiahmerdan Koflçegulov, Kazak delegesi olarak Nijni-Novgorod ve Petersburg’daki Müslüman kongrelerine kat›ld› ve aktif görevler ald›.
‹slami e¤ilimli grubu fiakerim Kudayberdiyev (1858-1931), Akmola Muhamediyarov (1839-1895), Meflhur Jusip Köpeev (1857-1831) ile Aykap dergisi yazarlar›
Muhammedcan Seralin (1871-1929), Bah›tcan Karatayev (1860-1934) ve Cihanfla
Seydalin oluflturuyordu. Bunlar Tatar Ceditçilerin fikirlerinden etkilenmifllerdi ve
Müslüman okullar›nda yeni usulle e¤itim (usûl-i cedit) yanl›s›yd›lar. Aykap editörleri yerleflik hayat› savunuyorlar, bunu Kazak halk› ve kültürünün korunmas› için ana
temel olarak görüyorlard›. Tatar etkisine karfl› ç›kan ve Kazak gazetesi etraf›nda
toplanan Kazak milliyetçi hareketi Alafl liderleri ise göçebe hayat tarz› tarafl›s›yd›lar.
‹ki grupta yer alan kifliler de Rus e¤itimi alm›fllard›; göçebe Kazak toplumunun
geri kalm›fll›¤› ve Bat› kültürünü ö¤renme konusunda kuflkular› yoktu. Zaman zaman iki grup aras›ndaki s›n›rlar› belirlemek de zorlaflabilmektedir; ancak “Bat›c›”
Alafl hareketi en az›ndan 1905-1917 aras›nda Kazak toplumunu etkileme ve harekete geçirmede daha etkili oldu. ‹ki grup da yerleflik hayata geçme, e¤itim, Kazak
dili ve edebiyat›n›n geliflimi, Avrupa kültürünü ö¤renmenin Kazak halk›n›n millet
olabilmesi için vazgeçilmez oldu¤unu düflünüyordu. Alafl hareketinin halktan daha fazla destek görmesi yerleflikli¤e geçifl ve toprak sorunu için önerdikleri çözümle aç›klanabilir. Bu hareketin içinde yer alanlar, en bafl›ndan beri otlaklar›n ele geçirilmesine ve Rus köylülerin yerlefltirilmesine karfl› ç›kt›lar. Çarl›k yönetiminin bu
topraklar› geri vermesi ve Kazaklara toprak da¤›t›lana kadar göçün durdurulmas›n› talep ettiler. Bu talepler siyasal programlar›n›n temelini oluflturuyordu. Yerleflik
hayata geçiflin dikkatle ve aflama aflama olmas› gerekti¤ini vurgulayarak geleneksel yasal iliflkilerin korunmas› gerekti¤ini belirtiyorlard›. Bu da en az›ndan o s›rada
göçebe yaflam tarz› ve ona karfl›l›k gelen toplumsal kurumlar›n sürmesi anlam›na
geliyordu. Hâlâ hayvanc›l›kla u¤raflan Kazak halk›n›n ço¤unlu¤u için toprak u¤runa mücadele, “yaflam alanlar›” ve geleneksel yaflam tarzlar› için mücadele, sonuçta bir halk ve millet olarak varl›klar›n›n sürmesi anlam›na geliyordu.
“‹slamc›lar” da Ruslar›n toprak politikas›n› elefltiriyor ve Kazak topraklar›n› talep ediyorlard›. Ancak yerleflik hayata hemen geçifli savunmalar› geleneksel yaflam
alan› ve göçebe yaflam tarz›n›n sona ermesi anlam›na geliyordu ki buna Kazaklar
ne ekonomik ne de psikolojik olarak haz›rd›. “Bat›c›lar” Kazak tarihi ve etnik bilinci temeline dayanan Kazak milli kimli¤i anlay›fl›n› canland›rarak baflar›l› oldular.
Bu anlay›fl› Avrupa’daki ulus, ulus-devlet düflünceleriyle birlefltirdiler. Kazaklar›n
bir ulus olarak yaflamas›n›n tek yolu olarak ulus-devlet infla sürecini savundular.
Kazak topraklar›na Ruslar›n yerlefltirilmesi o devirde o kadar önemliydi ki, çeflitli
Tatar gazetelerinde bu konuda birçok yaz›ya rastlan›yordu. Bir gazete makalesinde Ka-
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Tatarca yay›nlarda
Kazaklar›n Rus
kolonizasyonuna çok
haz›rl›ks›z yakaland›klar›,
Kazaklar›n yeni durumlara
uyum sa¤layamad›klar›,
“cahillik”lerinden göçebe
yaflam› terk edemedikleri
ileri sürülür. Stéphane A.
Dudoignon’a göre bu durum
kültürel modernleflme
meselesiyle paralel olarak
de¤erlendirilebilir. Tatarlar,
Kazaklar›n modernleflmeye
ayak uydurmas›nda yard›mc›
ve belirleyici olmak
istemekteydiler. Ancak yüzy›l
dönümünde bozk›r›n
kuzeyinde, XIX. yüzy›l›n son
20 y›l›nda Bat› Sibirya’n›n
Rus-Tatar ya da cedit
okullar›nda okumufl genç
Tatar ayd›nlar› ile Türkistan
medreselerinden gelen
“Sart” din adamlar›
aras›nda kültürel çat›flma
ortaya ç›kar. Bozk›r adeta
Sibirya’dan gelen Tatar
muallimlerle, Buhara,
Semerkand, Fergana’dan
gelen Türkistan mollalar›n›n
savafl alan› haline gelir.
Bozk›r ekonomisinin h›zla
de¤er kazanmas›,
Türkistanl› ve Tatar
tüccarlar aras›ndaki
rekabetin artmas› da bu
savafl› keskinlefltirir. Öte
yandan Kazaklar aras›ndan
da e¤itimi himaye eden
zenginlerin ortaya ç›kmas›
tabloyu karmafl›klaflt›r›r.
Tatar muallimlerle Sart
mollalar Kazak bozk›r›nda
artan e¤itim ihtiyac›n›
karfl›lamak, bu e¤itimi
belirlemek için mücadele
etmektedir. Tomsk ve Ufa
bas›n› bu mücadelede Tatar
muallimlerini desteklemifltir.
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zaklar “bizim bozk›ra köylü göç ettirmeyin, göçmek için bizim yerimiz daral›yor” dediklerinde, hükümet onlara: “Siz XX. yüzy›lda yafl›yorsunuz, göçebeli¤i b›rak›p, medeni insanlar gibi bir yere yerleflip ziraatç›l›k yapmak gerekir, o zaman az yer yeter” diye
cevap veriyordu. Yine ayn› dönemde gazetelerde yay›mlanan Ruslara yaz›lm›fl aç›k
mektuplarda: “Hükümet bizim bütün iyi topraklar›m›z› göçmenler için ald›. Bize ise
yaln›z hiçbirfley yetiflmeyen kumlu topraklar› b›rakt›lar. Göçmenlerle ilgilenen memurlar bizim bu¤day, dar› ekti¤imiz yerleri korkutup ya da zengin K›rg›zlardan (Kazaklardan) sat›n al›p bize ‘baflka yerlere gidin’ dediler. Bizi hapis, sürgün, Kozak (Rus Kaza¤›) ve askerlerle korkuttular. Kazak topraklar›n›n talan edilmesine göçüp gelen Ruslar
sebep oldu diye onlara düflmanl›k besliyorlar. Bu yüzden Kazaklar ile göçmenler aras›nda düflmanl›k ve cinayetler bafllad›. Ama biz ak›ll› Kazaklar, burada Kazak ve Rus
kanlar›n›n suçsuz döküldü¤ünü biliyoruz, fakat bununla beraber bundan sonra daha
da fazla kan akaca¤›ndan flüphe etmiyoruz. Hükümet, büyük toprak sahiplerinin ç›kar›n› düflünüp, topraks›z köylüleri Kazak yerlerine göç ettiriyor. Ama bu yüzden Kazaklar›n yok olaca¤›n› hiç düflünmüyor. Halbuki, memlekette farkl› milletlerin bahts›zl›¤›
hükümetin bahts›zl›¤›d›r. Bunu yaln›z hükümet ve Ruslaflt›rma taraftarlar› anlamak istemiyorlar” denilerek Rus halk›na Kazak sorunlar›n› ulaflt›rmaya çal›fl›l›yordu.
Kazaklar hakk›nda yap›lan yay›nlarda bütün Rusya’y› saran hürriyet hareketinin
Kazaklara da ulaflt›¤› belirtilerek, Kazaklar›n öncelikle kendileri için özyönetim istedikleri ve toprak meselesinin halledilmesini talep ettikleri vurguland›. 1868’de
Kazak topraklar›n›n devlet mülkiyetine sokulmas›ndan sonra toprak darl›¤›n› gidermek maksad›yla Ruslar bu bölgelere göç ettirilmeye bafllanm›flt›. Kazaklar›n bir
süre bu önlemleri anlamad›¤› vurgulanan Tatarca gazetede, 1902 y›l›nda göçlerin
Kazak hayat›n› etkilemeye bafllad›ktan sonra Kazaklar›n Peterburg’a dilekçeler ve
temsilciler yollamaya bafllad›¤›na dikkat çekildi.
Burada fikir ve eylemleriyle kazak siyasi ve kültürel hayat›n› flekillendiren
ayd›nlardan ve toplum önderlerinden de k›saca bahsedelim. e¤ilimli Kazak ayd›nlar›ndan ve Alafl hareketi liderlerinden Alihan Bökeyhanul› Semey’de do¤du. Bökey Ordas›’na ad›n› veren Bökey Han’›n soyundand›r. 1890’da Omsk’daki teknik
okulu bitirdikten sonra Petersburg Ormanc›l›k enstitüsüne devam etti. 1894’de mezun oldu. 1896-1901 y›llar› aras›nda ilkokullarda ö¤retmenlik yapt›; bundan sonra
Omsk’daki yerlefltirme bürosunda çal›flt›. Petersburg y›llar›nda Sosyalist ve Marksist fikirlerden etkilendi; farkl› siyasi, toplumsal ve edebi gruplar›n içinde yer ald›.
Kazak önderlerden Ahmed Bayturs›n, Turgay’da do¤du; mütevaz› bir Kazak ailesindendi. On iki yafl›ndayken babas› ve amcas› baz› akrabalar›yla birlikte yerel
Çarl›k yetkililerinin bask›lar›na karfl› ç›kt›klar› için 15 y›l a¤›r hizmet cezas›yla Sibirya’ya sürüldü. 1895’de Orenburg’da Alt›nsarin taraf›ndan kurulmufl olan ö¤retmen
okulundan mezun oldu ve Turgay bölgesindeki okullarda çal›flmaya bafllad›. Bu s›rada kendi kendini yetifltiren Bayturs›n, Çarl›k yönetimi karfl›t› devrimci hareketlere kat›ld›. Bökeyhanul› ile birlikte Kazak gazetesini ç›kard›.
Di¤er bir Kazak ayd›n› olan Halil Dosmuhammed, 1903’de Uralsk’daki okulu
bitirdi. Devrimci ve demokratik fikirlerle tan›flt›¤› Petersburg’daki askeri akademiye devam etti. 1909’da mezun olduktan sonra doktor olarak çal›flmaya bafllad›.
Devrimci harekete kat›ld›, Kazakistan ve Kazak gazetelerinde yaz›lar› yay›mland›.
Yedisu Kazaklar›ndan olan Muhammedcan T›n›flbay (1879-1937) ise 1892’de Vern›y’daki (bugün Almat›) okuldan mezun oldu ve e¤itimine Petersburg’daki yol mühendisli¤i enstitüsünde devam etti. 1906’da mezun olduktan sonra Türkistan flehrinde mühendis olarak çal›flt›. 1915’de Kazak gazetesinde güncel siyasal olaylar›n
çözümlemesine dayanan makaleler yay›mlad›.
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Tan›nm›fl milliyetçi Kazak ayd›n› Mustafa Çokay (1890-1941) Akmola’da do¤du.
Taflkent’teki Rus yüksekokulundan mezun olduktan sonra Petersburg Üniversitesi
Hukuk Fakültesine devam etti. Petersburg’da bulundu¤u s›rada Duma’daki Müslüman grubunun muhabirli¤ini üstlendi. Di¤er bir Kazak ayd›n› olan Bah›tcan Karatay (1860/1863-1934) bir Kazak sultan ailesinden geliyordu, 1890’da Petersburg
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Uralsk ve Turgay eyaletlerinde
sorgu yarg›c› olarak çal›flt›. 1905-1914 y›llar› aras›nda Anayasac› Demokrat Partiye
üye olan Karatayev partinin Uralsk Kazaklar› grubunun liderli¤ini yürüttü. 1907’de
Uralsk Kazaklar›n› temsil etmek üzere Dumaya seçildi. 1907’den sonra fikirlerini
daha çok Ural, Kazakstan gazetelerinde ve Aykap dergisinde yazd›.
1905 Devrimi sonras›nda pek çok Kazak tutukland›. Alihan Bökeyhan gibi baz›lar› birkaç ay hapiste kald›. Bökeyhan çar›n Duma’y› da¤›tmas› üzerine haz›rlanan V›borg Manifestosunu imzalad›¤› için tutuklanarak hapse at›ld›. Kazaklar az
say›da siyasi örgütlenmede bulundular; ço¤u I. ve II. Dumada Kadetlerle (Anayasac› Demokrat Partinin k›saltmas›) iflbirli¤ine gitti. Semipalatinsk’de Bökeyhanul›’n›n liderli¤inde Petersburg’a temsilci gönderme amac›yla toplanan ilk grup Milli
Özgürlük Partisi ad›n› ald›. I. Dumaya içlerinde Bökeyhanul›’n›n da bulundu¤u 5
Kazak milletvekili seçildi. Milletvekili oldu¤u dönemin ço¤unu hapiste geçiren Bökeyhanul› milliyetçilik anlay›fl›ndaki farkl›l›klar nedeniyle Kadetlerden ayr›ld›.

Kazak Bas›n›
‹lk Kazakça-Rusça (Rusça-Kazakça bölümüyle birlikte) sözlük 1883’de Taflkent’te ‹flmuhammed Bukin taraf›ndan yay›mland›. Sözlük de¤ifltirilmifl Kiril alfabesiyle haz›rlanm›fl olmas›na ra¤men Kazakça kelimeler Arap harfleriyle de bas›ld›. Yerel dillerdeki yay›nlar Çarl›k yönetimi taraf›nda s›k› bir flekilde denetlendi¤i için Alt›nsarin’›n
Kazakça gazete yay›mlama istekleri reddedilmifltir. Ancak 1870’den bafllayarak Kazak ayd›nlar›n›n gelifliminde ve Kazakça yaz› dilinin ilerlemesinde önemli etkisi olan
iki gazetenin ilki yay›mland›. Rusya Müslümanlar› aras›nda Türk dilinde ç›kan ilk gazete Bakü ya da Kazan gibi Rusya Müslümanlar›n›n entellektüel merkezlerinde de¤il, Taflkent’te ç›kt›. Türkistan Vilayetinin Gazeti, Rusça Turkestanskie Vedomosti’nin
eki olarak yay›nlanmaya bafllad›. 1871’de ayda dört kere ç›k›yordu; iki kere Özbekçe, iki kere de Kazakça. 1883’de gazete yaln›zca Özbekçe ç›kmaya bafllad›. Bu tarihe kadar idarecileri iki Kazan Tatar›, fiahmerdan ‹brahimov ve H. Çan›flev’di. Bundan sonra Rus misyoneri N. P. Ostroumov’un idaresi alt›nda Rus yetkililerin resmi yay›n organ› haline geldi. Gazeteye Kazak, Özbek ve Tatarlar da katk›da bulundular.
1888 y›l›nda Omsk’da Kazakça edebi bir gazete ç›kmaya bafllad›: Dala Vilayetinin Gazeti. Rusça Kirgizskaya Stepnaya Gazeta’n›n (1894’te Akmolinskie Vedomosti) eki olarak ç›kan gazete, 1902’ye kadar haftal›k olarak yay›mland›. Gazeteye
katk›da bulunanlar, Turgay oblast› idarecisi Rus Oryantalist Grigor’ev, Türkolog tarihçi Velyaminov-Zernov, oryantalist, pedagog ve misyoner ‹lminskiy, Kazak ayd›nlar›ndan Eflmuhammed Ab›layhanov ve Dinmuhammed Sultan¤azin idi. Rusça
ve Arap harfleriyle Kazakça yay›mlanan gazete, sayfalar›nda Alt›nsarin, Abay Kunanbayev, Spediya Kobeev ve Alihan Bökeyhanul› gibi önemli kiflilerin eserlerine
yer verdi. Gazete Kazak yaz› dilinin standart hale getirilmesinin yan›s›ra kad›n haklar›n›n savunuldu¤u ilk ortamlardan biridir. Kazaklar›n yerleflik hayata geçmeye
zorlanmas›n› elefltiren makalelerin yan›nda, Kazaklar› ticaret ö¤renmeye ve tar›mla u¤raflmaya teflvik eden yaz›lar da gazetede yer bulmaktad›r. Bu gazete özellikle
de e¤itime verdi¤i önemle Kazak ayd›nlar›n›n ortaya ç›kmas›nda önemli rol oynad›. Onlarca makalede Kazaklar›n bu yöndeki çabalar›na yer verilirken, Kazak toplumunun karfl›laflt›klar› engeller ve zorluklara da de¤inilir. En önemli zorluk da nitelikli ö¤retmen azl›¤› ve Kazaklar›n sürekli ayn› yerde olmamalar›yd›.
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Resim 6.5
AMAÇLARIMIZ

Mustafa Çokay
(1890-1941).

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

MAKALE

Dala Vilayeti,
sayfalar›n› zaman zaman Ib›ray Alt›nsarin ve Abay Kunanbayev
SIRA S‹ZDE
gibi Rusya’yla kültürel yak›nlaflmadan yana olanlarla, Rus karfl›t› Alihan Bökeyhanul› gibilerin oluflturdu¤u gruba açt›; Kazak
milli kültürünün oluflmas›nda etkili oldu.
AMAÇLARIMIZ
Edebi dilin oluflmas›na, göçebelerin yerleflik
hayata geçmeleri, kad›n›n toplumdaki yeriK ‹ T A P
nin yüceltilmesi, e¤itimin önemsenmesi, Kazak popüler edebiyat›n›n tan›nmas› gibi ilerici fikirlerin yay›lmas›na katk›da bulundu.
TELEV‹ZYON
Petersburg’da ç›kan Nur gazetesi “Uralsk
haberleri” adl› bir sütun açt›, bu sütunda Kazak ülkesindeki Uralsk’daki (Cay›k) muhabirden gelen, genellikle de Kazaklar hakk›n‹NTERNET
daki haberlere yer verdi. Uralsk’da üçüncü
Tatarca gazete olan Fiker 17 Kas›m 1905’de
ç›kmaya bafllad›. Gazete iflçiler, köylüler ve
MAKALE
cedidçi din adamlar›na yönelik yay›n yap›yordu. Gazetede, Abdullah Tukay gibi ilerici
Tatar yazarlar›n yan›s›ra, Alihan Bökeyhanul› gibi Kazak ayd›nlar› da yaz›yordu.
Tatarca olmas›na ra¤men Fiker Bat› Kazaklar› (Bökey Ordas›) için yeni yükselen
milli hislerin ortaya kondu¤u ilk platform olma özelli¤i tafl›d›.
Duma (Meclis) aç›l›p Kazak vekilleri seçildikten sonra, onlar›n kendi halklar›yla irtibat› sa¤lamalar› için bir yay›n organ›na ihtiyaç duyulmaya baflland›. Alihan
Bökeyhanul› gibi baz› Kazak ayd›nlar› da 1905-1906’da Rus muhalif yay›n organlar›na katk›da bulundular. Kazak ayd›n› Seydalin, Kazak halk›n›n o güne kadar anlaflamay›p geri kalmas›n› gazete yoklu¤una ba¤l›yordu. Duma’da Kazak vekillerinin yapaca¤› iflleri, 1868’den beri ç›kan Kazaklara zararl› kanunlar› kald›rabileceklerini ama halktan habersiz, halka ak›l dan›flmadan bu ifllerin yap›lamayaca¤›n›, bu
yüzden de bir gazetenin gerekli oldu¤unu vurgular.
Dala Vilayeti d›fl›nda henüz bir süreli yay›n yoktu, ama edebî eserler milli ayd›n s›n›f›n›n üç fleyi arzulad›¤›n› ortaya koyuyor: Milli bir dil oluflturulmas›, göçebelerin topraklar›n›n Rus göçlerine karfl› korunmas› ve ‹slam›n savunulmas›. Bunlar siyasi sahnede yeni bir sosyal s›n›f›n do¤du¤unu gösteriyordu: say›ca az ama
ideolojik olarak kuvvetli bu yeni burjuvazi, feodal aristokrasiden gelen eski liberal
ayd›nlardan daha radikaldi.
Kazak yay›nc›l›¤›nda Serke (önder, rehber anlam›nda) çok önemli bir yere sahiptir. Kazak okuyucular› için 1907 y›l›nda Tatarca yay›nlanan Ülfet’e ek olarak ç›kar›lan Serke çok k›sa ömürlü olmufl, üç dört say› ç›kt›ktan sonra kapanm›flt›r.
Gazete, fiahmerdan Koflçegulov’un idaresinde ve H. ‹bragimov’un redaktörlü¤ünde. 1911’de ç›kmaya bafllayan Aykap’›n ilk say›s›nda yazd›¤› baflmakalede M. Seralin, gazete ve dergi ç›karma iflinin öneminden bahsederek Kazaklar›n da son zamanda bunun için u¤raflt›klar›n› ama baflar›l› olamad›klar›n› belirtmifltir. Seralin,
1907’de II. Duman›n toplanmas›yla fiahmerdan Koflçegulov’un Serke isimli bir gazete ç›karmaya bafllad›¤›n› ancak k›sa zamanda hükümet taraf›ndan durduruldu¤unu ekler. ‹lginç olan, Seralin’in bu yaz›s›nda Serke’nin Ülfet’in eki oldu¤undan ve
Abdürreflid ‹brahim’in katk›lar›ndan bahsetmemesidir. Tatar taraf›nda ise bu gazete
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Abdürreflid ‹brahim’in giriflimi olarak vurgulanmaktad›r. Gazetenin kendisi çok az
ç›kt›¤› ve ayr›ca ç›kan say›lar çok zor bulundu¤u için net bir fley söylemek mümkün de¤ildir; ancak, bu gazete Abdürreflid ‹brahim’in sundu¤u olanaklarla da ç›km›fl olsa, esas olarak fiahmerdan Koflçegulov ve Kazak yazarlar›n›n katk›lar›yla vücuda gelmifltir. Serke hariç tutulursa ilk Kazak gazetesi 1907 y›l›nda ç›kmaya bafllad›. Mart ay›nda Troitsk flehrinde yay›n hayat›na bafllayan Kazak Gazeti bir say› ç›kt›ktan sonra kapat›ld›.
1908 sonras›nda Kazaklar ve di¤er milli az›nl›klar siyasal alandan d›fllan›nca
ma¤duriyetlerini dile getirmenin en iyi yolu yay›mc›l›k oldu. 1908 yaz›nda Kazaklar›n gazete ç›karma çabalar› Tatar gazetelerinin sütunlar›na yans›d›. Nur gazetesinde yay›mlanan haberde K›rg›zlar›n (Kazaklar›n) kendi gazetelerini ç›karmak
amac›yla bir flirket kurduklar›, zenginlerinin de hisseler alarak bu flirketi destekledikleri, matbaa kurma niyetinde olduklar› bildirildi. Gazete ç›karma nedeni olarak
6 milyonluk Kazak halk›n›n bir gazetesi olmamas› ve Duma’da kendi vekilleri olmad›¤›ndan Duma haberlerini almak fleklinde belirtiliyordu. Yine ayn› nedenle gazetenin Petersburg’da ç›kar›lmas› düflünüldü ve bunun için Petersburg’da bir toplant› yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. Bu toplant›da sorumlu müdür olarak Petersburg üniversitesi mezunu Bah›tcan Karatayev seçildi.
1909’da Kazak milli kimlik ve bilincinin oluflmas›nda etkisi olan en önemli eser
yay›mland›: Mircakip Dulatov’un fliirlerden oluflan Uyan Kazak! adl› eseri Kazaklar› bozk›ra artan Rus göçü ve göçebe kültürü ve ekonomisi üzerindeki etkisine karfl› ç›kmaya, karfl› ç›kabilmek için de Kazaklar› birleflmeye ça¤›r›yordu. 1911’de ise
Kazakistan gazetesi ç›kmaya bafllad›. Gazetenin redaktörlerinden Ömer Karafli
(Karaflev, 1872-1920) Bökey Ordas›’ndan fakir bir ailenin o¤ludur. Önce bir Tatar
medresesinde okumufl, daha sonra ‹stanbul’a gitmifltir.
Yine ayn› y›l Aykap gazetesi yay›n hayat›na bafllad›. Troitsk’da bas›lan gazetenin
editörlü¤ünü Muhammedcan Siralin ve Ekrem Galimov yap›yordu. Birinci say›s›nda gazetede Kazakça, Tatarca, Rusça ve Türkçe yaz›lara yer verilece¤i belirtilmiflti.
Gazete befl y›l kadar devam etti ve kapat›ld›. 1913’de Kazak milliyetçi ayd›nlar› Kazak gazetesini ç›karmaya bafllad›. Gazetenin bafl editörü Ahmet Bayturs›n idi. Ma¤can Cumabayev ve Mircak›p Dulatov gibi iki önemli Kazak milliyetçisinin yaz›lar
yazd›¤› gazete Orenburg’da befl y›l kadar yay›m›n› sürdürdü. ‹flim Dalas› adl› gazete iki dilli olarak (Kazan Tatarcas› ve Kazakça) Petropavlovsk’da 1913 Eylülünde ç›kmaya bafllad›. Rusça ‹flimskiy Kray adl› gazete taraf›ndan ç›kar›l›yordu. Ayn›
y›l›n sonunda kapat›ld›.
Görüldü¤ü gibi, 1905 devriminden sonra ortaya ç›kan hürriyet ortam›nda çeflitli yerlerde gazete ve dergilerin ç›kmaya bafllamas›yla Rusya Müslümanlar›n›n birbirlerini tan›ma ve haberdar olma imkânlar› artt›. Farkl› bölgeler aras›nda iletiflim
de fazlalaflt›. Kazaklar da bu de¤iflikliklerden yararlanmaya çal›flt›lar. 1905’de Duma ad› verilen Rusya parlamentosunun aç›lmas›n› en az Tatarlar ve Azeriler kadar
heyecanla karfl›layan Kazaklar›n önem verdikleri konulardan biri Kazak dilinde bir
yay›n organ› olmamas›yd›. Sorunlar›n› ve duyurmak istediklerini Tatar gazeteleri
arac›l›¤›yla halka iletmeye çal›flt›lar. 1917 Ekim Devrimi oldu¤unda Bat›c›lar devrimin baz› k›s›mlar›n› kabul ederlerken, di¤er grup bunun halk›n milli geleneklerine ters düfltü¤ünü söyleyerek yeni rejime flüpheyle yaklaflt›. Edebiyatta, yay›mc›l›kta, kültürel siyasette Kazak modernizmini oluflturan bu ayd›nlar›n ço¤u ölüm tarihlerinden de anlafl›laca¤› gibi 1930’lar›n ikinci yar›s›nda Stalinci tasfiye hareketi
s›ras›nda öldürüldüler.
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Kazak Hanl›¤›n›n kuruluflunu aç›klamak.
Kazak Hanl›¤›n›n kuruluflu Kerey ve Jan›bek liderli¤indeki kabilelerin Özbek han› Ebulhayr’dan
ayr›lmas›yla bafllat›l›r. Daha sonra Deflt-i K›pçak’a
geri dönen Kazaklar ile ayr›l›p gidenler aras›ndaki siyasi ve hanedan farkl›l›klar› etnik farkl›l›¤a
dönüfltü. Bunun sonucunda Özbek-Kazaklar sadece “Kazak” olarak tan›n›r hale geldi. XV. yüzy›l›n sonu ve XVI. yüzy›lda Kazaklar Hazar denizinin do¤usu ve Aral Denizinin kuzeyinden ‹rtifl Irma¤› ve Altay da¤lar›n›n bat› yamaçlar›na kadar
uzanan bir göçebe imparatorlu¤u kurdular. Yine
ayn› dönemin sonlar›nda da üç cüze bölündüler.
Kazak topraklar›ndaki Rus yönetiminin özellikleri ve de¤iflimlerini belirlemek.
Rus yerel yöneticileri ayd›nlanman›n ürünü olan
yeni fikir ortam›ndan etkilenmifl kiflilerdi. Göçebe
olan Kazaklar onlar›n gözünde “vahfli” idiler. Onlar› ticaret ve tar›ma yönlendirerek ve ‹slamiyeti
medenilefltirici bir güç olarak kullanarak Çarl›k
yönetiminin sad›k tebaas› yapma fikri bu kiflilere
cazip geliyordu. Kazak bozk›r›yla ilgili ilk reformlar 1786’da bafllat›ld›. Bu reformlarda hanlar›n siyasi yetkileri k›s›tland›. O zamana kadar kabile
konfederasyonunun lideri olan han Rus yönetiminin sad›k bir hizmetkâr›na dönüfltü. Bu duruma
Kazaklar›n direnifl göstermeleri Rusya’n›n Kazak
hanlar›n›n hâlâ sahip olabildikleri özerkli¤i sonland›rmaya karar vermesine neden oldu ve
1822’de Orta Cüz, 1824’de Kifli Cüz ve 1848’de de
Ulu Cüzde hanl›¤› kald›rd›. Ruslar Kazaklar›n yaflad›¤› bölgelerin hepsini iflgal ettikten sonra
1868’de Bozk›r Bölgesi ‹dari Kanunlar› ç›kar›ld›.
Kazak topraklar› Rusya devletinin mal› olarak gösterildi. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Avrupa Rusyas›ndaki toprak yetersizli¤i Kazak topraklar›n›n
ele geçirilmesini h›zland›rd›. Rusya Kazak topraklar›na Rus köylüleri yerlefltirerek kendi toprak k›tl›¤› sorununu çözmeye çal›flt›.
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Kazak modernleflmesi sürecinde Tatarlar›n etkilerini belirlemek.
XVIII. yüzy›l›n sonunda II. Katerina, Tatar din
adamlar› arac›l›¤›yla ‹slamiyetin etkisini art›rmaya çal›flt›. Dindar göçebelerin daha uysal ve yönetilebilir olaca¤›na inanm›flt›. II. Katerina Kazak
bozk›rlar›n› kontrol alt›na almak ve Kazaklar› yerleflik hayata geçirme için XVIII. yüzy›l sonunda
bu bölgede camiler, ve okullar açt›rd›. XIX. yüzy›l boyunca Kazan, Orenburg ve ‹dil-Ural bölgesinin di¤er kentlerinden Tatar tüccar ve mollalar
bu bölgeye akt›lar. Bu dönem baz› tarihçiler taraf›ndan Kazaklar›n “ikinci ‹slamlaflmalar›” olarak adland›r›l›r. XIX. yüzy›l›n ortalar›nda Kazak
ülkesi iktisadi, kültürel ve dinî alanlarda Tatar
hâkimiyetindeydi. Tatarca Rus yetkililer ve yerliler aras›nda resmi dil olarak kullan›ld›. Baz› Kazak ayd›nlar› halklar›na karfl› sorumluluk duyduklar›n› belirterek Tatar etkisine karfl› ç›kt›lar ve
Rusya’daki di¤er Müslümanlar›n tersine Bat› kültürü ve uygarl›¤›n›n modeli olarak Rusya’ya
yöneldiler. Yüzy›l›n sonunda ise Çarl›k politikas›
h›zla de¤iflti. ‹slam etkisi ve Tatarca yerine H›ristiyanl›k ve Rusça e¤itim geçirilmeye çal›fl›ld›.
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Kazak ayd›nlar›n›n ortaya ç›k›fl›.
Ruslar e¤itim politikalar›nda kültürlerini Kazak
kültürel hayat›n›n her yönüne sokmaya çal›flt›lar;
bölgenin resmî dili olarak Rusçay› yerlefltirmeye
u¤raflt›lar. Yönetimde Kazaklar› çal›flt›rmaya yönelik bir e¤itim program› gelifltirdiler. Bu amaçla
Ruslaflt›rma politikas›n› gerçeklefltirmede önemli
bir araç olacak yeni bir okul sistemi kuruldu. Kazakistan’da aç›lan Rus okullar› Kazak ayd›nlar›n›n yetiflmesinde etkili oldu. ‹lk Kazak ayd›nlar›
Rus yönetimi taraf›ndan tercüman, kâtip, e¤itimci ve bilim adam› olmak üzere yetifltirilen veya
ekonomik güçleri sayesinde e¤itim ve okur-yazarl›k arac›l›¤›yla Kazak toplumunun ekonomik
ve toplumsal düzeyini gelifltirmeye çal›flan bu
Kazaklard›. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ayd›n
grubu ile genifl halk kitlesi aras›ndaki kopukluk,
daha ›l›ml› bir ayd›n grubu taraf›ndan giderilmeye baflland›. Bu grup Bat› ve Kazak kültürlerini
sentez etmeye çal›flt›.
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1905 Rus Devriminin Kazaklar üzerindeki etkilerini aç›klamak.
1905 Rus Devrimi Kazaklara ekonomik ve dinî
konular›n tart›fl›ld›¤› toplant›lar yapma imkân› tan›d›. Bu toplant›larda Türkistanl› ve Tatar mollalar›n bafl› çekti¤i dinî-siyasi çizgiyle yerli ayd›nlar›n temsil etti¤i Bat›c› liberal çizgi aras›nda bölünme ortaya ç›kt›. K›sa zamanda bu e¤ilimler
netleflti ve ilk siyasi oluflumlara zemin haz›rlad›.
Devrimin getirdi¤i hürriyet ortam›nda çeflitli yerlerde gazete ve dergilerin ç›kmaya bafllamas›yla
Rusya Müslümanlar›n›n birbirlerini tan›ma ve haberdar olma imkânlar› artt›. Kazaklar da bu de¤iflikliklerden yararlanmaya çal›flt›lar. 1905’de Duma’n›n aç›lmas›n› heyecanla karfl›layan Kazaklar›n en önem verdikleri konulardan biri Kazak dilinde bir yay›n organ› olmamas›yd›. Bu dönemde
ç›kard›klar› yay›nlarda da en fazla üzerinde durduklar› konu toprak meselesi oldu.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi Kazak topraklar›ndaki 1868
düzenlemelerinin sonuçlar› aras›nda de¤erlendirilemez?
a. Yerel aristokrasinin ayr›cal›k ve otoritesinin sona ermesi
b. Otlaklar›n azalmas›
c. Hayvan say›s›n›n düflmesi
d. Kazaklar›n komflu ülkelere göç etmesi
e. Kazaklar›n askerlik hizmetinde bulunmas›
2. Afla¤›dakilerden hangisi Sovyet döneminde “demokratik ayd›nlanmac›lar” olarak tan›mlanan ayd›nlardan
biri de¤ildir?
a. Çokan Velihanov
b. ‹brahim Alt›nsarin
c. Abay Kunanbayev
d. Muhammedcan Seralin
e. Ahmed Bayturs›n
3. XIX. yüzy›l bafl›nda ortaya ç›kan ‹slami e¤ilimli Kazak ayd›nlar›na ne ad verilir?
a. Demokratik Ayd›nlanmac›lar
b. Ulu Cüz
c. Zor Zaman flairleri
d. Ayqap
e. Alaflç›lar
4. Afla¤›dakilerden hangisi Kazak topraklar›nda Rus
okullar› aç›lmas›n›n nedenleri aras›nda de¤ildir?
a. Kazaklar› yönetebilmek için onlarla iletiflim kurma gere¤i
b. Rus kültürünü Kazaklara benimsetmek
c. Rus okullar›nda okuyanlar› devlete ba¤l› memurlar olarak çal›flt›rmak
d. Kazaklar aras›ndaki Tatar etkisini azaltmak
e. Kazaklar› ba¤›ms›zl›¤a haz›rlamak
5. Afla¤›daki ayd›nlardan hangisi Avrupa medeniyetinin
haraketli bir savunucusu olup Ruslar› bu medeniyetin
tafl›y›c›lar› olarak görüyor, Kazaklar› Tatar mollalar›n›n
etkisinden uzaklaflt›rmaya çal›fl›yordu?
a. Abay Kunanbayul›
b. Çokan Velihanul›
c. ‹bray Alt›nsarin
d. Alihan Bökeyhanul›
e. fiakerim Kudayberdiyev

6. Afla¤›dakilerden hangisi Alafl hareketinin savundu¤u
fikirlerden biri de¤ildir?
a. Kazakça e¤itimi gelifltirmek
b. Avrupa uygarl›¤›n› ö¤renmek
c. Kazak dili ve edebiyat›n› gelifltirmek
d. Yerleflik hayata geçmek
e. Kazakça gazete ç›karmak
7. Afla¤›daki sürekli yay›nlardan hangisi Kazakça de¤ildir?
a. Abay Jol›
b. Kara Sözder
c. Kazak
d. Fiker
e. Dala Vilayetinin Gazeti
8. Kazak topraklar›nda ilk Rus okulu nerede aç›lm›flt›r?
a. Uralsk
b. Turgay
c. Çimkent
d. Omsk
e. Türkistan
9. Afla¤›daki ayd›nlardan hangisi Kazak k›zlar› için okul
aç›lmas›na çal›flm›flt›r?
a. ‹bray Alt›nsarin
b. Abay Kunanbayul›
c. Çokan Velihanul›
d. Ahmed Bayturs›n
e. Mircak›p Dulat
10. Uyan Kazak! adl› eseriyle Kazak topraklar›na Rus
göçmenlerinin yerlefltirilmesine karfl› ç›kan ayd›n
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Ömer Karafli
b. Mircak›p Dulatov
c. Muhammedcan Siralin
d. Ekrem Galimov
e. Halil Dosmuhammed
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. e

S›ra Sizde 1
Tavke olarak bilinen Tevekkül Muhammed Han›n
(1680-1718), üç Kazak cüzünü birlefltirmesi sonucunda
Cungar hücumlar› durduruldu. 1711-1712’de Cungar
topraklar›na karfl› sald›r›da bulunuldu. Tavke Han›n baflar›s› savaflla s›n›rl› de¤ildi; adat denen Kazak adlî gelenekleriyle ‹slami kurallar›n kar›fl›m›ndan oluflan ve Jeti
Jarg› (Yedi Yarg›) denen bir kanun haz›rlatt›. Yedi Yarg› savunma ve ceza amaçl› ilkeler bütünüdür ve k›r›lgan Kazak siyasi yap›s›n› bir arada tutmak amac›yla benimsenmifltir.

2. d
3. c
4. e
5. b
6. d
7. d
8. d
9. a
10. b

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rus Yönetimi Alt›nda Kazakistan” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kazak Ayd›nlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernleflme Süreci ve Tatar Etkisi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernleflme Süreci ve Tatar Etkisi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kazak Ayd›nlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “1905 Devrimi ve Kazaklar”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “1905 Rus Devrimi ve Kazanlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modernleflme Süreci ve Tatar Etkisi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kazak Ayd›nlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “1905 Devrimi ve Kazaklar”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 2
Kazaklar›n Cungarlarla mücadelesi birleflik bir Kazak
devletinin ortaya ç›kmas›n› geciktirmifl ve Kazak kültürel yaflam›n›n geliflimini engellemifl, ayr›ca Rusya’n›n
kuzeyden sald›r›lar›na direnifllerini de zay›flatm›flt›r.
Cungar sald›r›lar›ndan en fazla etkilenen Ulu Cüz olmufltur. Orta ve Kifli (Küçük) cüzler k›smen bat›ya, Ruslar›n elindeki topraklara göç ettiklerinden, daha iyi durumdayd›lar. Rusya Kazaklar›n Cungar sald›r›lar› karfl›s›nda güç durumda olmas›ndan ve baz› Kazak önderlerinin toplumlar›ndaki konumlar›n› Rus deste¤iyle güçlendirmek arzusundan yararlanarak 1731-1740 aras›nda
baz› Kazak hanlar›na sadakat yemini ettirdi. Kazaklar›n
bir k›sm› Ruslar›n Cungar sald›r›lar›na karfl› bir güvence
oluflturabilece¤ini düflünüyordu. Ancak bu sadakat
XVIII. yüzy›l sonuna kadar sembolikti. Ab›lay Han
1771’de hem Çin’e hem de Rusya’ya sadakat yemini etti¤inden iki devlet taraf›ndan da han olarak tan›nd› ama
gerçekte ba¤›ms›z kald›. 1758’den sonra Cungar tehlikesinin ortadan kalkmas›na ra¤men üç cüz de siyasal
aç›dan istikrars›zd›. Rusya bu durumu etkisini art›rmak
için kulland› ve bunda k›smen baflar›l› oldu.
S›ra Sizde 3
Kazakistan’›n Ruslar taraf›ndan sömürge haline getirilmesi 1731’de Kifli Cüzün Rusya’ya ba¤lanmas›yla bafllad›. Kazaklar daha güney ve do¤udaki Rus siyasi ve ticari ç›karlar›na engel oluflturuyordu; de¤erli Kazak atlar›n›n yan›s›ra Orta Asya ile ticaret yapmak için de Kazak
topraklar› gerekliydi. Kazaklar›n uçsuz bucaks›z bozk›rda yer de¤ifltirmeye dayanan göçebe hayat›, savunulan
sabit s›n›rlar›n›n ve daimi ordular›n›n olmamas› topraklar›n›n ele geçirilmesini kolaylaflt›rd›.
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Yararlan›lan Kaynaklar
S›ra Sizde 4
Kazak ayd›nlar›n›n amac› halklar›n› ileriye götürmek,
“cehaletten” kurtarmakt›. Tatarlara duyduklar› tepki de
esas olarak Tatar kökenli cahil mollalar nedeniyledir.
Bu ayd›nlar bir k›s›m Tatar ayd›n› gibi, kendi edebi dillerini oluflturma amac›ndayd›lar. Kazaklar aras›nda “Tatar” kültürünün de¤il Kazak kültürünün egemen olmas›n› istiyorlard›. Ruslar ise, Kazaklar aras›nda Tatar etkisinin artarak kendilerine karfl› bir güç oluflturmalar›ndan çekinmekteydiler.
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Rus iflgali öncesinde Türkistan’daki tarihî geliflmeleri aç›klayabilecek;
Güney Türkistan’da Rus yay›lmas› sürecini de¤erlendirebilecek;
Çarl›k yönetimi alt›ndaki Türkistan’da Rus tesirlerini tan›mlayabilecek;
XIX. yüzy›lda Türkistan’da e¤itimin durumunu de¤erlendirebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Özbekler
Türkistan hanl›klar›
Rus iflgali
Buhara medreseleri

•
•
•
•

Rus göçmenleri
Dükçü ‹flan
1916 isyan›
Basmac›l›k hareketi

‹çindekiler

XIX. Yüzy›l Türk
Dünyas›

Türkistan’da Çarl›k
Yönetimi ve Etkileri

• RUS ‹fiGAL‹ ÖNCES‹NDE
TÜRK‹STAN
• TÜRK‹STAN’DA RUS YAYILMASI
(1864-1884)
• TÜRK‹STAN’DA RUS TES‹RLER‹
• XIX. YÜZYILDA ORTA ASYA’DA
E⁄‹T‹M

Türkistan’da Çarl›k
Yönetimi ve Etkileri
RUS ‹fiGAL‹ ÖNCES‹NDE TÜRK‹STAN
XVI. Yüzy›la Kadar Türkistan
Tarihî aç›dan bak›ld›¤›nda Türkistan, Çin, Hindistan, ‹ran, Orta Do¤u, Akdeniz ve
Avrupa medeniyetleri aras›nda merkezî konumdayd›. Bu medeniyetler aras›ndaki
iletiflimi sa¤lad›¤› gibi, ortaça¤›n önemli bir zaman diliminde kendi oluflturdu¤u
medeni merkezleriyle öne ç›kt›. Maveraünnehr bölgesi, her dönemde göçebelerden ziyade yerleflik halklar›n vatan› oldu ve bu özelli¤iyle Orta Asya’n›n di¤er yerlerinden ayr›ld›. En eski devirlerde bölge, Baktria, Harezm ve Sogdiana da dahil olmak üzere eski Pers devletlerinin bir parças› oldu. Kuflan hanedan› zaman›nda (I.III. yüzy›llar) Budizm inanc› bölgede kök sald›. ‹pek Yolu, d›fl dünya ile bar›flç› iliflkiler kurulmas›n› sa¤lad›; zengin bir flehir kültürünün do¤mas›na neden oldu. Kuflan devletinin çökmesiyle, bölge bir süre için ‹ranl› Sâsânîlerin eline geçti.
VI. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Kök-Türklerin bat› kanad›, Maveraünnehr’de hâkimiyet kurdu. VIII. yüzy›lda Araplar bölgeye ‹slamiyet’i getirdiler. IX. ve X. as›rlarda Samanîlerin hâkimiyet kurmas›yla bölge yeniden ‹ranî kökenlilerin idaresine
geçti. Samanî baflkenti olan Buhara, fikrî, dinî ve ticari canlanman›n merkezi hâline geldi. XI. yüzy›lda, Gazneliler Türkistan’›n güney taraflar›nda hâkimiyet kurdular. Harezmflahlar k›sa bir süre için Harezm bölgesine hükmettilerse de, XIII. yüzy›l›n bafl›nda Cengiz Ka¤an onlar›n hâkimiyetine son verdi.
Mo¤ol istilas›n›n ilk dönemleri Türkler aç›s›ndan bir y›k›m oldu; Harezm devleti, Anadolu Selçuklular›, K›pçaklar ve Bulgarlar birer birer Mo¤ollara yenik düfltüler. Fakat, Mo¤ol hâkimiyeti Türklere baz› f›rsatlar da sundu. Türkler, Mo¤ol devletinin idarî ifllerinde ve d›fl iliflkilerinde görevler ald›lar. Uygur Türkleri daha ilk
dönemde Mo¤ollarla iliflki kurdular ve devletin bürokratik ifllerini üstlendiler. Devletin d›fl yaz›flmalar›nda Uygur dili ve alfabesi kullan›ld›. Mo¤ol istilas› ayn› zamanda çeflitli Türk topluluklar›n›n kaynaflmas›na yol açt›; bunun sonucunda Türk dilleri Orta Asya’ya kök sald›.
Timur’un ortaya ç›kmas›yla Orta Asya yeniden merkezî bir konuma geldi. XIV.
yüzy›l›n sonu ve XV. yüzy›l, Türkistan için parlak bir dönem oldu. Timur ve ard›llar›n›n yönetimi s›ras›nda ‹ran ve Türkistan tek bir siyasi çat› alt›nda birleflti. ‹mar
ifllerinde büyük geliflmeler oldu; sulama kanallar› ve büyük binalar infla edildi. ‹yi
bir savaflç› oldu¤u kadar güzel sanatlar›n da hâmisi olan Timur, baflflehir olarak
seçti¤i Semerkand’› bay›nd›r bir hâle getirdi, birçok âlim ve sanatkâr› payitaht›na

Orta Asya’da Fars kültürü ve
dili önemli bir yere sahiptir.
‹ranî bir dil olan So¤dça,
Kök-Türkler zaman›nda
yaz›flmalarda kullan›ld›; bu
dönemde baz› kay›tlar
(mesela 581 y›l›nda dikilen
Bugut Yaz›t›) So¤dça olarak
yaz›ld›. Orta Asya’n›n Türk
topluluklar›
Müslümanlafl›rken, Fars
kültürünün etkisine girdiler.
XIV. ve XIX. as›rlar aras›nda
Orta Asya’da Farsça
etkisindeki bir Türk lehçesi
(Ça¤atayca) hâkim oldu.
Özbek hanlar›n›n yönetti¤i
Buhara ve Hokand
hanl›klar›n›n resmî dili
Farsçayd›. XX. yüzy›l›n
bafl›nda Buharal› ayd›nlar
Fars ve Türk dillerinde
konuflup yaz›yorlard›.
Türkistanl› ayd›nlar›
aras›nda milli bilincin
oluflmas›yla birlikte Fars dili
h›zl› bir flekilde geriledi.
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D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

XIX. Yüzy›l Türk Dünyas›

getirdi. Timur döneminde Türk dili de çok geliflti; Türkçe pek çok eser veren Ali
fiir Nevaî, kendisinden önceki bütün flairleri gölgede b›rakt›. Herat ve Semerkand
flehirlerinde imar iflleri Timur’dan sonra da devam etti. Timur’un torunu Ulu¤ Bey
Semerkand’da pek çok eser b›rakt›; yapt›rd›¤› rasathanede önemli ilmî faaliyetler
SIRA S‹ZDE
gerçeklefltirildi.

Türkistan’da Gerileme Dönemleri
D Ü fi Ü N E L ‹ M

XVI. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren Türkistan’›n iktisadi, siyasi ve kültür hayat›nda gerilemeler bafllad›. O zamana kadar dünyan›n en önemli ticaret yollar›n›n geçti¤i
S Ocanl›l›k
R U
bölgede ticari
giderek azald›. Timur devletinden sonra Türkistan’da büyük
bir imparatorluk kurulmad›; bunun yerini bölgesel hanl›klar ald›. Bunlardan hiçbiri büyük bir Ddevlet
gücü oluflturamad›¤›ndan, bölgede siyasi bir istikrar kurulama‹KKAT
d›. Kültürel bak›mdan da çöküfle do¤ru gidildi. Bilim tarihinde önemli bir yere sahip olan Türkistan medreselerinde art›k büyük âlimler yetiflmiyordu. Dünyevi biSIRA S‹ZDE
limlerin neredeyse tamamen ihmal edildi¤i medrese e¤itimi belli konularla s›n›rland›. Özgün düflünce yerini taklit ve taassuba b›rakt›; felsefî ve aklî ilimlerin yerine mistik e¤ilimler
hâkim oldu. Türkistan giderek d›fl dünyadan soyutland›¤› için,
AMAÇLARIMIZ
Türkistan ulemas› ve halk› Avrupa’daki muazzam de¤iflikliklerden habersiz kald›.

N N

K ‹ T A P

Türkistan’daK alçal›fl
hakk›nda Z. V. Togan’›n Türkili (Türkistan) ve Yak›n Ta‹ T A dönemleri
P
rihi (s. 112-22) adl› eserinden yararland›k.

TELEV‹ZYON

Bütün Tbu
sebepleri nelerdi? Bu konuda de¤iflik aç›klamalar ileri
E L Egerilemelerin
V‹ZYON
sürülmüfltür. H›ristiyan misyonerler bunu ‹slam dininin ilerlemeye engel olmas›na
ba¤lam›fllard›r. Baz› Oryantalistler gerilemeyi Türkistan’daki ‹ranî (medenî) unsurlar›n yerini göçebe kavimlerin almas›yla izah etmifller (Wambery 1951: 888); göçe‹ N Tve
E R NMo¤ollar›n
ET
be Türklerin
bölge üzerindeki olumsuz etkileri oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Bir k›s›m yazarlar göçebe Özbeklerin Maveraünnehr’e gelerek burada
maddi ve kültürel alçal›fla sebep olduklar›n› iddia etmifllerdir. Bu aç›klamalar flüphesiz önyarg›lar tafl›maktad›r. Çöküflün gerçek sebeplerini anlamak için, çözülmenin bafllad›¤› dönemde Orta Asya’da ve dünyan›n di¤er taraflar›nda ortaya ç›kan
geliflmelere bakmak gerekir.
XVI. yüzy›lda Türkistan tarihinin ak›fl›n› de¤ifltiren geliflmeler oldu. Bunlardan
en önemlisi Portekizlilerin Çin’den Hindistan’a ve Avrupa’ya uzanan deniz yollar›n› keflfetmeleriydi; keflifler Orta Asya’y› stratejik ve ticari öneminden yoksun b›rakt›. Bu yüzden ‹pek Yolundaki kervan ticareti at›l durumda kald›. Türkistan’dan geçen kara ticaret yollar› yerlerini deniz yollar›na b›rakt›. XVI. as›rda Orta Asya’y› d›flar›da b›rakan üç yeni ticaret yolu aç›ld›: Güneyde Çin, Hindistan, Afrika, Avrupa
yönündeki ticaret yolu; kuzeyde Sibirya-Arhangelsk aras›nda yer alan ticaret yolu;
bat›da ise Avrupa’dan Amerika’ya uzanan Okyanus ticaret yolu. Kuzey Avrupal› silahl› deniz tüccarlar› güç kazanarak deniz yoluyla di¤er ülkeleri ele geçirdiler. Zaman zaman gemicilikte ilerlemifl olsalar da, Müslümanlar›n deniz gücü bunlarla
boy ölçüflebilecek durumda de¤ildi. Portekizliler XVI. as›r bafl›nda Ümit Burnu’ndan Hindistan’a do¤ru yol bularak bu ülkede kendilerine yer açt›lar. Ayn› zamanda Hürmüz’ü ele geçirerek ‹ran’›n deniz ticaretine hâkim oldular. XVII. as›rda
onlar› Hollandal› ve ‹ngiliz ticaret kumpanyalar› takip etti.
Hindistan ve ‹ran’›n deniz ticaretini ele geçiren Avrupal› tüccarlar, kaçak yolla
silah satmakta ve bundan büyük bir gelir elde etmekteydiler. Portekizlilerden sat›n ald›klar› ateflli silahlarla donanan Safevi ordusu, Özbeklere karfl› üstünlük sa¤-
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lad›. 1528’de ‹ran hükümdar› fiah Tahmasp, say›ca çok fazla olan Özbek ordusunu top ve tüfek sayesinde ma¤lup etti. Özbekler de ateflli silahlar› (tüfekleri) kullan›yorlard›, fakat bunlar› dolayl› yollardan Osmanl› ülkesinden, Portekiz ve Hollandal›lardan sa¤l›yorlard›. Safeviler, bu konuda üstünlük elde etmifllerdi. Avrupal›lar›n eski tüfeklerini kaçakç›lar arac›l›¤›yla al›yorlard›; onlar›n terk etti¤i eski silahlar ise tüccarlar taraf›ndan Özbeklere sat›l›yordu.
Avrupa mallar›n›n istilas›, Türkistan’›n bütün hayat›n› alt üst etti. Güneyde Belh
flehri Avrupa’dan gelen mallar›n da¤›t›m merkezi haline geldi. Kuzeyde ve Kazak
Bozk›rlar›nda ise Rus ticaret merkezleri vas›tas›yla Avrupa mallar› girmekteydi. Her iki
yönden gelen Avrupa mallar› Türkistan’›n mali dengesini bozdu. Ayn› zamanda, Türkistan’dan do¤u ve bat› yönüne olan ticaret yolu tamamen at›l duruma düfltü. Bu yüzden Türkistan büyük bir gelir kayb›na u¤rad›. Bölge halk› sadece yerel ihtiyaçlar› için
kendine yetecek kadar zirai üretimle yetinmek zorunda kald›. Bunun sonucunda, arazi ve emlak gelirleri geriledi; ticaret merkezi olan flehirler boflalmaya bafllad›. Vak›flar›n da bu geliflmelerden olumsuz etkilenmesi sonucunda medreseler maddi s›k›nt› içine düfltüler. Orta Asya’n›n fikrî ve kültürel iliflkileri Do¤u Türkistan flehirlerinden Maveraünnehr, Afganistan ve ‹ran üzerinden geçen ticaret yoluna dayan›yordu. Bu yolun at›l kalmas› sonucunda fikrî, dinî ve kültürel ba¤lar kopmaya bafllad›.
XVI. yüzy›ldaki bir di¤er olumsuz geliflme ise, ‹ran’›n fiiileflmesiydi; bu durum
Türkistanl›lar›n Ortado¤u’daki Sünni ‹slam dünyas› ile alakalar›n› engelledi ve dolay›s›yla Türkistan’›n daha da soyutlanmas›na yol açt›. Ruslar›n Kazan (1552) ve Astrahan (1556) hanl›klar›n› ele geçirmeleri Özbekleri olumsuz etkiledi. Özellikle Astrahan’›n Müslüman olmayan bir devlet eline geçmifl olmas› Özbeklerin, Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile alakalar›n› güçlefltirdi; Türkistan hac›lar›n›n Mekke’ye gidifl yolu kapand›. Yavuz Sultan Selim ve Özbek hükümdar› fieybanî Han ortaklafla hareket ederek ‹ran’daki fiii gücünü bertaraf etmeye çal›flt›larsa da baflar›l› olamad›lar. Yüzy›l›n
ortalar›nda Özbek han› Osmanl›lara müracaat ederek Maveraünnehr’den Astrahan
ve Mekke’ye giden hac yolunu açmalar›nda yard›mc› olmalar›n› istedi (Allworth
1964: 15). Bu dinî ve siyasi birli¤i gerçeklefltirmek amac›yla 1569’da Osmanl›lar Don
ve Volga kanallar›n› birlefltirmeye çal›flt›larsa da, bu giriflim sonuçsuz kald›.
Türkistan tarihinin dönüm noktalar›ndan biri, Özbeklerin Maveraünnehr’e yönelmesidir. Deflt-i K›pçak’›n do¤u k›sm›nda göçebe bir hayat süren Özbek kabilelerinin büyük bir k›sm›, Alt›n Orda hükümdar› Özbek Han (1312-1341) zaman›nda ‹slam dinini kabul etmifllerdi. Özbekler, zaman içinde güneye do¤ru ilerleyerek
yerleflik Türk kabileleriyle kar›fl›p, S›rderya nehrine ulaflt›lar. Ebulhayr Han (14121468) zaman›nda Özbek kabileleri ikiye bölündü. Bir k›sm› ayr›larak bozk›rlarda
yaflamay› tercih ettiler; bunlar daha sonra Kazaklar olarak an›lacakt›r. Di¤erleri
(Özbekler) Maveraünnehr’e do¤ru göç ederek buray› istila ettiler. 1510 y›l›na gelindi¤inde, Maveraünnehr topraklar› tamamen Özbeklerin eline geçti.
Özbek hükümdar› fieybanî Han’›n 1511’de Safevilere karfl› yapt›¤› savaflta yenilmesi üzerine, onun soyundan gelenler iki ayr› hanl›k kurdular: Buhara ve Hive
hanl›klar›. fieybanî hanlar›n›n en büyü¤ü say›lan II. Abdullah Han zaman›nda Buhara’n›n en güzel mimarî eserleri infla edildi. Buhara’daki fieybanî Devleti 1598’de,
Hive’deki ise 1687’de sona erdi¤inde, siyasi parçalanmaya ek olarak iktisadi ve
kültürel çöküfl de kendini gösterdi. Buhara Hanl›¤›, hanedana uzaktan akraba olan
Astrahanîlerin eline geçti. Nadir fiah’›n 1740’ta Buhara ve Hive hanl›klar›n› ma¤lup
etmesinden sonra, bölge bir süre ‹ranl›lar›n elinde kald›. XVIII. asr›n bafl›nda, uzun
zamand›r Buhara Hanl›¤›n›n bir parças› olan Fergana vadisinde Hokand Hanl›¤›
ad›nda yeni bir Özbek devleti kuruldu.
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Türkistan co¤rafyas›, Hazar
Denizinden do¤uya do¤ru
genifl düzlükler fleklinde
uzan›r. Önemli bir k›sm›
çöllerle kapl› olan bölge, yer
yer nehir boylar›nda bulunan
verimli vadilerle rahatlar.
Do¤u ve güneydo¤uda
kesiminde yüksek da¤lar yer
al›r. Kuzey ve
kuzeydo¤usunda Sibirya
bozk›rlar› uzan›r. Kuzey
bat›s›nda ise Baflkurt ve
Tatarlar›n yaflad›¤› ‹dil Boyu
ve Ural taraflar›nda
Rusya’n›n merkezî
k›s›mlar›na ba¤lan›r.
Özbekler: XIII.-XVII. yüzy›la
ait kaynaklarda, Deflt-i
K›pçak’›n do¤u k›sm›nda
yaflayan göçebe Türk
kabileleri, genel bir adla
“Özbekler”; yurt ise “Özbek
Ulusu” fleklinde
zikredilmektedir. Özbekler,
XVI. yüzy›lda Maveraünnehr
bölgesine göçtüler.
Deflt-i K›pçak: Karadeniz’in
kuzey k›s›mlar› boyunca
uzanan alan. Buras› göçebe
Türk kavimlerinin devaml›
hareket ettikleri, devletler
kurduklar› bir co¤rafya
olmufltur.
Kazak kelimesi, kazmak
(kaçmak) kelimesinden
türetilmifltir. Kelimeye ilk
defa XIV. yüzy›lda
rastlan›lmakta olup,
“macerac›; serserî, bafl›bofl
kimse” anlam›n› ifade
ediyordu. Timurlular›n
kar›fl›kl›k zaman›nda bir bey
veya han›n idaresinden
ayr›lan ve devletle
çat›flmaya giren göçebe
gruplar için kullan›lm›flt›r.
1465-66 y›llar›nda Özbek
Han› Ebulhayr’a ba¤l› çok
say›da afliret onu terk ederek
Türkistan’›n kuzey
do¤usundaki bozk›rlarda
yaflamay› tercih etmifllerdir.
Bu olaydan sonra bu
afliretler “Kazak” ad›yla
an›lm›fllard›r (Barthold
1997: 848-49).
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XIX. asr›n ilk yar›s›nda Buhara ve Hive’de devlet yönetiminde Farslaflma ve
merkezileflme yoluna gidildi. Özbek kabile aristokrasisi d›fllan›rken hanedan otoritesi güçlendirildi. Hive hükümdar› Muhammed Rahim Han (1806-1825) asilzadelerin topraklar›n› ellerinden ald› ve bunlar› kendine sad›k olan destekçilerine da¤›tt›. Buhara Emiri Nasrullah (1826-1860) ise, profesyonel özellikli bir ordu oluflturmak ve ‹ranl› ve Türkmen köleleri devletin yüksek makamlar›na getirmek suretiyle Buhara aristokrasisinin gücünü ortadan kald›rd›.
Rus iflgalinden k›sa bir süre önce hanl›klar aras›ndaki mücadeleler devam ediyordu. Buhara ve Hive hanl›klar›, Merv ve S›r Derya’n›n sol taraf›ndaki topraklar
üzerinde hak iddia etmekteydiler. Fakat en önemli ihtilaflar Buhara ve Hokand hanl›klar› aras›nda yafland›: Cizak, Ura-Tübe, Hocent, Taflkent ve Yesi bölgeleri konusunda anlaflmazl›klar vard›. Buhara Hanl›¤› 1839-1842 y›llar› ile 1863 y›l›nda Fergana vadisini zapt etti ve Hokand Hanl›¤›n› bir süre kendisine ba¤lad›. ‹lerleyen Rus
güçleri bu iki ülke aras›ndaki bölgeyi ele geçirip onlar› tamamen birbirinden ay›r›ncaya kadar bu iki hanl›k aras›ndaki mücadele devam etti (Becker 1968: 5).
SIRA S‹ZDE
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Kalm›klar: Mo¤ol kökenli
D Ü fi Ü N E(Cungarlar)
L‹M
Oyratlar›n
bat›ya göç eden koludur.
Budist olan Kalmuklar,
1600’lerin
S O R Ubafl›nda
Kazakistan’›n kuzey
taraflar›n› istila ederek
Türkistan için y›k›c› bir güç
D ‹ K “Kalmuk
K A T belas›”
oldular.
önce Mang›tlara, arkas›ndan
Kazaklara büyük zararlar
SIRAKazaklar,
S‹ZDE bütün XVII.
verdi.
as›r boyunca ve XVIII.
yüzy›l›n ilk yar›s›nda onlarla
mücadele ettiler; Kazaklar›n
AMAÇLARIMIZ
karfl› durmalar› sayesinde
Maveraünnehr Kalmuk
ya¤mas›na u¤ramaktan
kurtuldu. Kalmuklar, Türk
K ‹ T A(Kazak,
P
halklar›na
Nogay ve
Baflkurtlara) çok zararlar
verdikten sonra, 1757’de
Çinliler taraf›ndan k›r›ma
Tu¤rat›ld›lar;
E L E V ‹ Z Y bir
O Nmilyondan
fazla Kalmuk öldürüldü
(Togan 1981: 157-77).

SIRA medeniyetinin
S‹ZDE
Orta Asya ‹slam
gerilemesinde rol oynayan etkenler nelerdir?

TÜRK‹STAN’DA RUS YAYILMASI (1864-1884)
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Rus ‹stilas›

R U bafl›ndan beri Türkistan’la ilgilenmekteydi. Büyük Petro (1689Rusya, XVIII.S Oas›r
1725), Buhara ve Hive hanl›klar›ndaki kar›fl›kl›klardan yararlanarak buralar› kendisine tâbi k›lmak
D ‹ K K Ave
T Orta Asya yoluyla Rus ticaretini Hindistan’a açmak istiyordu.
1717 y›l›nda Hive’ye karfl› düzenlenen Rus seferi baflar›s›zl›kla sonuçland›; buraya
gelen Rus askerî gücü neredeyse tamamen ortadan kald›r›ld›. Bu olaydan sonra PetSIRA S‹ZDE
ro, Türkistan’a do¤rudan müdahale etmek yerine bar›flç› yollarla Hindistan’a do¤ru
bir ticaret yolu açma ve Türkistanl›larla ticari iliflkiler gelifltirme yoluna yöneldi.
Rusya, AMAÇLARIMIZ
bundan sonra Kazak göçebelerini denetim alt›na almakla meflgul oldu.
XVIII. yüzy›l›n bafl›nda Kazaklara ve Kalm›klara karfl› ‹rtifl nehri boyunca karakollar ve dayanak noktalar› infla etti. Mo¤ol kökenli Kalm›klar›n bask›s› alt›nda olan
Kazaklar›n KKüçük
(Küçük Orda) han›, 1730’da Rusya’dan himaye talep etti.
‹ T A Cüz
P
1731’de Kazaklar› imparatorlu¤un tebaas› olarak ilan eden Ruslar, Ural nehri boyunca yeni kaleler infla edip buralara Kozaklar› yerlefltirdiler; Ural, Orenburg ve
Sibir’de Kozaklardan
T E L E V ‹ Z Y O N askerî birlikler oluflturdular. Rus yönetiminde geçen yüz y›l
içinde Kazaklar aras›nda hoflnutsuzluklar ve ayaklanmalar bafl gösterdi. 1837’de
Ab›lay Han soyundan gelen Sultan Kenesar›’n›n bafllatt›¤› isyan Rus ordular›n›n
modern silahlar› karfl›s›nda baflar›l› olamad›. Sultan Kenesar›’n›n 1847’de K›rg›zlar
‹NTERNET
taraf›ndan öldürülmesiyle
isyan sona erdi.
Kuzeyde, Kazak bozk›rlar›nda bu geliflmeler yaflan›rken, Türkistan’›n güneyi
‹ngilizlerle Ruslar aras›nda bir rekabet sahas› olmufltu. ‹ngilizlerin güneyden Türkistan’a yaklaflmalar›ndan endiflelenen Ruslar, 1839’da Hive’yi ele geçirmek niyetiyle harekete geçtilerse de baflaramad›lar. Ruslar bu arada Orta Asya hanl›klar› ile
iyi münasebetler kurmaya çal›flt›lar. Fakat 1847’de Ruslar›n S›r Derya a¤z›nda Raim
kalesini infla etmeleri iliflkileri gerginlefltirdi. 1853’te Ruslar afla¤› S›rderya k›y›s›nda
Hokand Hanl›¤›na ait Akmescit flehrini zapt ettiler. 1854’te ise Almat› nehri üzerinde Vernoye (daha sonraki ad›: Almat›) ad›nda bir kale infla ederek Yedisu bölgesinde hâkimiyet kurdular. XIX. yüzy›l›n ortalar›nda Iss›k Göl’den S›rderya nehrine
kadar olan Kazak-K›rg›z bozk›rlar› tamamen Ruslar›n eline geçti.

N N

Kozaklar (Rusças›: Kazaçi):
‹ N TKazaklar›
E R N E Tveya Kosaklar
Rus
olarak da bilinmektedirler.
Türk toplulu¤u olan
Kazaklarla alakalar› yoktur.
Kozaklar, XIV ve XV.
yüzy›llarda Don ve Dinyeper
nehirleri dolaylar›nda ortaya
ç›kan, Ruslar gibi H›ristiyan
olan ve savaflç›l›¤›yla
tan›nan bir topluluktur.
Osmanl›lara karfl› yap›lan
savafllarda, Sibirya ve
Türkistan’a karfl› gönderilen
Rus ordular›nda görev
ald›lar.
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Rusya, Kazak bozk›rlar›n› kendi topraklar›na katarken, Orta Asya hanl›klar›yla
karfl› karfl›ya geldi. Rusya’n›n genifllemesi için yeni nedenler ortaya ç›kt›. XIX. yüzy›l›n ikinci çeyre¤inde sanayisi h›zla geliflen Rusya, sanayi ürünleri için yabanc› pazarlara ihtiyaç duydu. Bu ürünler Avrupa’dakilerle rekabet edecek durumda de¤ildi; dolay›s›yla Rus ticari yay›lmas› do¤uya yöneldi (Bregel 1996: 200). ‹ngilizlerin
Afganistan’daki varl›¤› da Ruslar› bu bölgeye do¤ru giriflimde bulunmak konusunda sab›rs›z duruma getirdi. Kafkasya’da ‹mam fiamil isyan›n›n bast›r›lm›fl olmas›
Rus ordusunu serbest b›rakt›; bu gücü Orta Asya’da kullanma imkân› do¤du (D’Encausse 1994: 131).
Resim 7.1
Ruslar ve
Türkistanl›lar
aras›ndaki bir
savafl› gösteren
resim. V.
Vereflçagin, 1871.

Bütün bu nedenlerden dolay› 1860’l› y›llar›n bafl›nda Rusya’n›n Orta Asya’ya
olan ilgisi artt›. Rus yay›lmas›n›n ilk hedefi Hokand Hanl›¤› oldu. Rus güçleri
1864’te Türkistan ve Evliya-Ata flehirlerini ele geçirmekte zorlanmad›lar. Çimkent’e
yapt›klar› ilk sald›r› Âlimkul taraf›ndan püskürtüldü. Buhara ordusunun Fergana’y›
iflgal etmesi üzerine Âlimkul o tarafa gitti. Ruslar bu s›rada yeniden harekete geçerek flehri zapt ettiler. Arkas›ndan Taflkent’i de almak istedilerse de, Hokandl›lar›n
direnifli üzerine geri çekilmek zorunda kald›lar.
Buhara Emiri, f›rsattan faydalan›p zor durumda olan Hokand Hanl›¤›n›n bir k›s›m topraklar›n› ele geçirmeyi planlad›ysa da, Ruslar ondan önce harekete geçerek
Çirçik nehri yak›n›nda Hokand ordusunu bozguna u¤ratt›lar. Rus ordusu ilerlemesini sürdürerek 1865’te Türkistan’›n büyük flehirlerinden Taflkent’i zapt etti. Buhara Emiri, Ruslara karfl› gücünü birlefltirmek yerine iyice zay›flam›fl olan Hokand
Hanl›¤› üzerine yürüdü. Küçük bir direniflten sonra, hanl›¤a ait Hokand ve Hocend
flehirlerini ele geçirdi. Çaresiz kalan Hokand han› Hüdayar Han, Buhara’ya tâbi olmay› kabul etti.
1866’da az say›daki bir Rus gücü Emir Muzaffer’in bafl›nda oldu¤u Buhara ordusunu Semerkand yolu üzerindeki Ircar’da ma¤lup etti. Emir kaçmak zorunda
kald›. Fergana vadisinin kilit noktas› olan Hocend flehri Ruslar›n eline geçti. Ruslar, Buharal›lara bar›fl flartlar› teklif ettilerse de, bunlar›n kabulü mümkün de¤ildi.
Bunun üzerine Ruslar hareketlerini sürdürerek 1867’de Ura-Tübe, Cizak ve Yeni
Kurgan flehirlerini ele geçirdiler.
Hokand ve Buhara hanl›klar›ndan al›nan topaklar üzerinde kurulan Türkistan
Genel Valili¤i’nin bafl›na getirilen General Von Kaufman’a Petersburg taraf›ndan s›n›rs›z yetkiler verildi; savafl açabilir, bar›fl yapabilir, anlaflmalar imzalayabilirdi. Bu
yetkilerinden dolay› Taflkent’teki çevresi ona “Yar›m Padiflah” lakab›n› takm›flt›. Bu
s›rada Emir, etraf›ndaki baz› mollalar›n teflvikiyle Ruslara karfl› cihat ilan etti. 1868
May›s›nda Kaufman Semerkand’› ele geçirdi. Haziran ay›nda ise Emirin ordusunu
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Zirebulak tepelerinde kesin bir yenilgiye u¤ratt›. Yap›lan bar›fl antlaflmas›yla Buhara Emiri Muzaffer, Ruslar›n ald›¤› yerleri terk etmeyi, Rus tüccarlar›n›n Buhara’ya
rahatça girip ç›kmas›n› ve savafl tazminat› ödemeyi kabul etti. Böylece, Buhara
Hanl›¤› Rusya’ya tâbi hâle geldi.
Rusya’n›n bu h›zl› ilerlemesi karfl›s›nda tutunamayaca¤›n› anlayan Hokand han› da Ruslarla anlaflma yapmak zorunda kald›; Hanl›k görünüflte ba¤›ms›z gibi olsa da, gerçekte Rusya himayesi alt›na girdi. Rusya, Hokand’da ç›kan kar›fl›kl›klar›
bahane ederek flehri iflgal etti ve 1876’da hanl›¤› tamamen ortadan kald›rd›. Yerine Fergana Bölgesi ad›nda bir idari birim oluflturuldu ve Türkistan Genel Valili¤i’ne ba¤land›.
Resim 7.2
Buhara Hanl›¤›n›
koyun k›rkar gibi
k›rkan Emir, Rus
kapitalisti ve
Buhara
fieyhülislam›n›
gösteren
karikatür.
Kaynak: Molla
Nasreddin, say› 18
(1909).

Buhara ve Hokand hanl›klar›n› egemenli¤i alt›na alan Rusya, Hive Hanl›¤›n›n
devam etmesine izin veremezdi. 1873’te General von Kaufman Hive’ye do¤ru harekete geçti ve k›sa süren bir direniflten sonra Hive flehrini ele geçirdi. Çaresiz kalan Hive han› Rusya’n›n önüne koydu¤u bütün flartlar› kabul etti. ‹ngilizler, iflgal
s›ras›nda Amerika meseleleriyle u¤raflt›klar›ndan, Orta Asya’daki geliflmeler karfl›s›nda seyirci kald›lar.
Bu arada Türkmenistan’› ele geçirme haz›rl›klar› yapan Ruslar, 1873’te Yomut
Türkmenlerine sald›rarak Harezm taraflar›ndaki Türkmen köylerini ele geçirdiler.
Rus hükûmeti, Mang›fllak ve Krasnovodsk merkezlerini kapsayan bir Hazarötesi
askeri bölgesini kurdu ve buray› Kafkasya’dan getirilen ordunun emrine verdi
(D’Encausse 1994: 147). 1877’de K›z›l Avrat flehrini iflgal eden Ruslar, 1879’da Teke Türkmenlerinin elindeki Göktepe’ye do¤ru harekete geçtilerse de, epeyce kay›p vererek çekilmek zorunda kald›lar. 1881 y›l›nda Göktepe’ye karfl› yeniden
sald›r›ya geçerek güçlükle de olsa buray› ele geçirdiler. 15 bin kadar Teke Türkmeni öldürüldü. Bundan k›sa bir süre sonra Ruslar Aflkabad flehrini de zapt ettiler. 1884’te Merv’in düflmesiyle Türkistan tamamen Ruslar taraf›ndan iflgal edilmifl
oldu.
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Bütün bu toprak kay›plar› sonunda, Hive, Buhara ile olan k›sa bir s›n›r komflulu¤unun d›fl›nda tamamen Rus ‹mparatorlu¤u ile kuflat›lm›fl oldu. Buhara Hanl›¤›
büyük oranda Rus topraklar›yla sar›ld›. Bu yar› ba¤›ms›z ve adac›klar halindeki iki
hanl›¤›n d›fl›ndaki bütün Türkistan topraklar› do¤rudan Rus egemenli¤i alt›na girdi.
Türkmenlerin gösterdi¤i çetin direnifllerin d›fl›nda, Rusya güney Türkistan’› ele
geçirirken büyük bir zorlukla karfl›laflmad›. Düflünüldü¤ünün aksine, ‹ngiltere Rus
ilerlemesine karfl› fiilî bir giriflimde bulunmad›. Hanl›klar birbiriyle olan mücadelelerinden dolay› zay›f düflmüfllerdi. Rus yay›lmas›na karfl› ortak bir tutum almak yerine, birinin istilaya u¤ramas›n› di¤eri bir f›rsat gibi gördü. Hanl›klar›n askerî durumunun da san›ld›¤› gibi güçlü olmad›¤› ortaya ç›kt›. Türkistan ordular›n›n donan›m› ve organizasyonu gayet zay›ft›; Ruslar›n modern silahlar› ve askeri teflkilat› karfl›s›nda etkisiz kald›. Bunlardan baflka, özellikle Buhara Emiri Muzaffer, ülkesini savunma konusunda cesaretli ve inançl› bir tav›r ortaya koyamad›. Bütün bunlar yüzünden, 20 y›l gibi k›sa bir zamanda güney Türkistan tamamen Rus egemenli¤i alt›na girdi.

Rus Yönetimi Alt›nda Güney Türkistan
Ele geçirilen topraklardaki idari yap›lanma Taflkent’in iflgalinden hemen sonra netleflmeye bafllad›. ‹flgali izleyen 33 y›l içinde bölgede birçok idari de¤ifliklikler yap›ld›. 1867’de, S›r Derya, Fergana ve Semireçye bölgelerinden oluflan ve baflflehri
Taflkent olan bir Türkistan Genel Valili¤i kuruldu. Böylelikte, tarihte ilk kez olarak
Türkistan ad›n› tafl›yan bir siyasi birim oluflturulmufl oldu. 1885’te Semerkand bölgesi, 1898’de ise Hazar Ötesi bölgesi (Türkmen ülkesi) buraya ba¤land›.
Rusya, Orta Asya Müslümanlar›n›n merkezi say›lan Buhara Hanl›¤›n›n yar› ba¤›ms›z bir flekilde
devam etmesini siyasi ç›karlar› aç›s›ndan uygun buldu. Buhara Emiri ile güya bir “dostluk antlaflmas›”
yap›ld›, fakat asl›nda hanl›k Rusya’ya tâbi k›l›nd›. Genifl yetkilere
sahip olan Türkistan Genel Valisi
General von Kaufman bölgenin
tek hâkimi olarak hareket ediyor,
Emiri kendisinin memuru olarak
görüyordu. Emir Muzaffer (18601885) ise Taflkent’teki Rus valisiyle de¤il, do¤rudan Petersburg’la
muhatap olmak istiyordu. Emir,
1869’da o¤lunu Petersburg’a göndererek valinin Buhara ifllerine kar›flmas›ndan yak›nd›. Rus hükûmeti, Emirin do¤rudan Petersburg’la muhatap olaca¤›n› göstermek üzere, Buhara flehri yak›n›ndaki Kagan istasyonunda bir Rus
temsilcili¤i kurdu. Emir, Buhara
Hanl›¤›n›n do¤udaki da¤l›k kesimlerinde kar›fl›kl›k ç›kt›¤›nda

1868’de kuzey Türkistan
(Kazakistan) bozk›rlar›
yeniden düzenlendi. Uralsk,
Turgay, Akmolinsk adl› üç
yeni bölge (oblast)
oluflturuldu. 1891’de yeni bir
düzenleme ile Kazak
düzlüklerinde yer alan
(Semipalatinsk’in de dahil
oldu¤u) bölgeler Bozk›r
Genel Valili¤i ad› alt›nda
birlefltirildi. 1898’deki
düzenlemede Turgay ve
Uralsk bölgeleri Bozk›r
Valili¤inden al›narak Rusya
‹çiflleri Bakanl›¤›na
ba¤land›.

Resim 7.3
Buhara Emiri
Abdülahad
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Ruslara baflvurdu. Ruslar, isyan hâlinde olan beyleri itaat alt›na alarak bunlar› Emir
Muzaffer’e ba¤lad›lar (1873). Böylece Emirin Rusya’ya olan minnettarl›¤› bir kat
daha artt›.
Emir Muzaffer’in ölümünden sonra yerine geçen o¤lu Emir Abdülahad (18851911) Rusya’ya olan ba¤l›l›¤› sürdürdü. Buhara’n›n ço¤unlu¤unu oluflturan Özbek
halk›, Rus iflgalinin sebebini Mang›t emirlerinin zulmüne ba¤l›yordu. Özbek halk›
taraf›ndan pek sevilmedi¤inin fark›nda olan Emir ise Ruslar›n yard›m› olmadan
varl›¤›n› sürdüremeyece¤ini biliyordu.
SIRA S‹ZDE

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Güney Türkistan’daki
SIRA S‹ZDERus yay›lmas›n› kolaylaflt›ran etkenler nelerdir?
Demiryollar› gelifltikçe Ruslar hanl›k üzerindeki denetimlerini artt›rd›lar. Tren
D Ü fi Ükasabalar
NEL‹M
hatt› boyunca
oluflturdular. 1890’larda Kagan, Çarcuy ve Kerki flehirleri
Ruslar›n askerî merkezleri durumuna geldi. 1901’de Rus hükümeti, Buhara’n›n para basma yetkisini
S O R U almak istediyse de, bu konuda bir direnifl görünce geri ad›m att›. Yine de baz› k›s›tlamalar getirdi: Emirin basaca¤› para miktar› s›n›rland›; ayr›ca
bu paray› Rus bankas›nda bulundurmas› flart› getirildi.
D‹KKAT
Emir Abdülahad, modern geliflmelere aç›k bir kimseydi. Birkaç defa Rusya’ya
seyahat etti. Buhara’da yeni usul mektepler aç›lmas›na karfl› ç›kmad›. Ruslarla fazSIRA S‹ZDEkaç›nd›¤›ndan, Buhara’n›n do¤usundaki Kermine taraflar›nda
la iliflki kurmaktan
yaflad›. Hicaz demiryolunun yap›m›na, Petersburg Camisinin inflas›na yard›mda
bulundu. Emirin
Özbek baflveziri ‹stanbul ile iliflkiler kurdu, Sultanahmet’teki ÖzAMAÇLARIMIZ
bek tekkesini destekledi. 1910 y›l›nda Buhara’da ortaya ç›kan fiii-Sünni çat›flmas›ndan sonra Ruslar hanl›¤›n ifllerine daha fazla kar›flmaya bafllad›lar.
Hive Hanl›¤›,
göre daha alt düzeyde bir muamele gördü. Hive’nin,
K ‹ T ABuhara’ya
P
nüfusça çok daha az olmas›, stratejik ve iktisadi bak›mlarlardan daha az öneme sahip olmas› bu muamelede belirleyici oldu. Hive ve Rusya aras›ndaki iliflkiler Petroaleksandrovsk’taki
T E L E V ‹ Z Y O N Amu Derya bölgesi kumandanl›¤› arac›l›¤›yla yürütüldü.
Buhara idarecilerinin aksine Hive hanlar› genellikle yeniliklere aç›k kimseler
oldular. Rus iflgalinden önce tahta ç›kan Muhammed Rahim Han (1864-1910), zaman›n gereklerinin fark›nda olan bir kimseydi. Rus iflgalinden önce Hive’de tafl
‹ N T E R N E kurdu.
T
basma (litografya)
Gerçi bu matbaa halka aç›k olmay›p sadece saray için kitap bas›yordu. Yerine geçen ‹sfendiyar Han (1910-1918), Rusça bilen, Rus yay›nlar›n› takip eden, oryantalistlerle ve ilim adamlar›yla temasta olan biriydi; usûl-i cedit mektepleri açt›rd› ve bunlar için Tatar muallimler getirtti.

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

TÜRK‹STAN’DA RUS TES‹RLER‹
Çarl›k Yönetiminin Etkileri
Dönemin baz› Avrupal›
yazarlar› Ruslar› “yar›Asyal›” olarak görmekte ve
onlar›n Do¤u’ya medeniyet
götürme misyonuna flüphe
ile bakmaktayd›lar. Ayn›
yazarlar Ruslar›n Orta
Asya’da izledikleri yerel
halk›n âdet, inanç ve
kültürüne kar›flmama
siyasetini bir ihmalkarl›k
olarak görmekte ve
elefltirmekteydiler.

Orta Asya, Rus istilas› öncesinde Bat› tesirlerine kapal›yd›. Türkistanl› tüccarlar Rus
pazarlar›na, Moskova ve Nijni Novgorad’a gidip ticaret yapabiliyorlard› ama bir
Rus’un Buhara’ya gelmesi düflünülemezdi. ‹flgalden sonra bu durum de¤iflti; birbirinden tamamen farkl› olan iki medeniyet karfl› karfl›ya geldi. Bunlardan biri, dinamik, geliflmifl ve yay›lmac› olan Bat› medeniyeti; di¤eri yüzy›llard›r geliflmelerin d›fl›nda kalm›fl, zalim hanlar›n keyfi yönetimleri alt›nda ezilen, bilimsel, teknik, kültürel her alanda geri kalm›fl olan Orta Asya ‹slam medeniyetiydi. Ruslar›n kendileri Bat› medeniyetine geçifl aflamas›nda olsalar da, Orta Asya ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
Avrupa medeniyetini temsil ediyorlard›.
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‹flgalden sonra Türkistan’a gelen Rus yerleflmeciler, XIX. yüzy›ldaki geliflmeleri
de beraberlerinde getirdiler. Ruslar, eski flehirlerin yan›nda yerlefltiler veya yeni
yerleflim birimleri oluflturdular. Rus yerleflimlerinde ve askerî noktalar›nda Bat› tarz›nda flehir hayat› geliflti. Genifl ve düzgün caddeler, Avrupa tarz›nda evler, elektrikli ayd›nlanma, okullar ve hastaneler ortaya ç›kt›. Yeni usulde nakliyat, ticaret,
telgraf ve posta teflkilat›, banka iflleri geliflti. Buhara pazarlar› Rusya’dan ve Avrupa’dan gelen mallar›n da¤›t›m noktalar› haline geldi.
1880’li y›llarda Orta Asya’da infla edilen demiryollar› bölgede yeni bir dönemin
habercisiydi. Demiryollar›n›n döflenmesine flimdiki Türkmenistan’dan baflland› ve
ilk olarak Krasnovodsk (K›z›lsu) hatt› infla edildi. 1886’da bu hat Amuderya k›y›s›na getirildi, 1898’de ise Taflkent’e kadar uzat›ld›. 1900-1905 y›llar› aras›nda kuzeyden güneye Taflkent-Orenburg hatt› infla edildi.
Demiryollar› stratejik ve askerî amaçlar için, daha sonraki hedeflerin gerçekleflmesini kolaylaflt›rmas› için yap›lm›flt›. Fakat Orta Asya aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, bölgenin yüzy›llarca devam eden d›fl dünyadan soyutlanmas›n› sona erdirdi; ticaretin
geliflmesini ve canlanmas›n› sa¤lad›¤› gibi, iletiflim ve d›fl dünya ile olan ba¤lar› artt›rd›. Osmanl› ülkesinden gelen kitaplar ve etkiler öncesiyle k›yaslanamayacak derecede fazlalaflt›. Önceleri yüzlerle ifade edilen Türkistanl› hac›lar›n say›s› binlere
ulaflt›. Birbirinden uzak yaflayan ve birbirini tan›mayan Türk kümeleri aras›ndaki
iletiflimin artmas›na paralel olarak fikrî etkileflimler de ço¤ald›.
Türkistan ahalisinin büyük bir k›sm› yeni hayat›n ve Bat› tesirinin d›fl›nda kalmakla birlikte, baz› Türkistanl›lar hükümet kurumlar›nda, bankalarda ve ticarî müesseselerde tercüman olarak görev ald›lar. Rus hükümeti yerli aristokrasiyi kendi
taraflar›na çekme ve onlar arac›l›¤›yla halk› etkileme siyaseti takip etti. Türkistanl›lar içinde ilk Bat›l›laflanlar, ço¤unlukla Ruslarla yak›nlaflan varl›kl› ailelerden geliyorlard›. Ruslarla iflbirli¤i yapmak onlara birçok kolayl›k ve fayda sa¤l›yordu. fiehirlerin modern kesimini oluflturan Rus mahallesinde yafl›yor, evlerini Avrupa tarz›nda döflüyor, çocuklar›n› Rus okullar›nda okutuyorlard›. Aralar›nda Rusya’ya,
hatta Bat› Avrupa’ya seyahat edenler vard›.
Özbek soylular› içinde Rus e¤itimi görenler olduysa da bunlar yeni medeniyete pek uyum sa¤layamad›lar. Türkistan’›n yerleflik halk›ndan olanlar eski medeniyetin çok fazla etkisinde olduklar› için Avrupa medeniyetini ö¤renmede güçlük
çekiyorlard›. Kazak ayd›nlar›ndan Çokan Velihanov ve Baflkurt tarihçisi Z. V. Togan bu görüfltedir. Onlara göre, Türkistan ve ‹dil Boyu’nun yerleflik Türkleri, göçebe gelenekten gelen Kazak, Türkmen ve Baflkurtlara göre yeni Avrupa fikir sistemlerini benimsemede zorlan›yorlard›. Çünkü ciddi bir flekilde etkilendikleri ‹slam-‹ran medeniyeti buna engel oluyordu. Bat› medeniyetiyle daha önce temasa
gelen Tatarlarda oldu¤u gibi, Türkistan’›n flehirli halk› (Özbekler, Sartlar ve Tacikler) da yeniliklere karfl› direnç gösteriyordu. Onlar, yeni medeniyetin daha ziyade
d›fl yönlerine meylediyor, temelde eski zihniyetlerini koruyorlard› (Togan 1981:
272). Yeni medeniyetle en fazla muhatap olan Tatar tüccarlar›nda ve onlar›n çocuklar›nda Avrupa medeniyetinin olumsuz yönleri, içki ve di¤er kötü al›flkanl›klar ortaya ç›k›yordu. Türkistan’›n yerleflik ahalisi içinde Ruslarla en çok iliflkide
bulunanlar tüccar kesimiydi. En çok Rus yanl›s› olanlar da onlard›, çünkü Rus ticaretiyle zenginlefliyorlard›. Tüccarlardan bir k›sm› iflgal öncesinde bile Ruslarla
iyi iliflkiler içindeydiler.
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Güney Türkistan’da 50 y›l
devam eden Çarl›k
yönetiminin olumlu yanlar›
flu flekilde s›ralanabilir:
Türkistan’a Avrupa
teknolojisinin girmesi;
demiryollar› döflenmesi
sayesinde ülkenin
soyutlanm›fll›ktan
kurtulmas›; modern
kurumlar›n oluflturulmas›;
flehir hayat›n›n geliflmesi.
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Rusya’n›n Müdahale Etmeme Siyaseti
Rusya’da Türk dilinde ç›kan
ilk gazete, 1832’de Tiflis’te
ç›kmaya bafllayan Rus
gazetesi Tifliskie
Vedemosti’nin Azeri
Türkçesiyle olan k›sm›yd›.
‹kinci gazete, 1870’te
Taflkent’te yay›nlanan olan
Türkistan Vilayetinin Geziti
oldu. Müslümanlar
taraf›ndan ç›kar›lan ilk
gazete Kafkasyal› Hasan
Melikov Zerdabi taraf›ndan
1875’te Bakü’da ç›kar›lan
Ekinci idi. Rusya
Müslümanlar›n›n en önemli
gazetesi ise 1883’te K›r›m’›n
Bahçesaray flehrinde
ç›kar›lan Tercüman oldu.
Bunlar› Tiflis’te Azeri
Türkçesiyle ç›kar›lan Ziya
(1879), Ziya-i Kafkasiya
(1880), Keflkül (1884), fiarki Rus (1903); Omsk’ta
Kazakça olarak yay›nlanan
Dala Vilayetinin Geziti
(1899) ve Petersburg’da
Kazan Türkçesiyle
yay›nlanan Nur (1904)
gazeteleri izledi. 1905 Rus
Devriminin getirdi¤i bas›n
özgürlü¤ü sayesinde gazete
yay›n›nda h›zl› bir art›fl oldu.
1905-1917 y›llar› aras›nda
Rusya Müslümanlar›n›n
yay›nlad›klar› 159 süreli
yay›n›n 62’si Kazan Tatar,
61’i Azeri, 17’si Özbek, 8’i
Kazak, 6’s› K›r›m Tatar ve
2’si Türkmen Türkçelerinde
idi (Quelquejay 1991: 476).

Rusya’n›n Türkistan’da izledi¤i siyaset, eski dönemdekinden farkl›yd›. Kazan, Astrahan ve Baflkurdistan’› iflgal ederken Ruslar henüz Avrupa medeniyetiyle tan›flmam›fllar, yeni kazand›klar› yerlerin halklar›n› zorla H›ristiyanlaflt›rma siyaseti gütmüfllerdi. fiimdi ise, askerî kumandanlar yanlar›na ilim adamlar›n› al›yor, yerel halk› tan›maya çal›fl›yorlard›. Rus yönetimi köleleri özgürlü¤e kavuflturuyor, kendileriyle ticaret yapan yerli tüccarlar›n ç›karlar›n› koruyordu (Togan 1981: 239).
‹flgalden sonraki ilk dönemde Rus yetkililer Orta Asya’ya bir sömürge gözüyle
bakt›lar. Bu yüzden, fazla bir yat›r›m yapma gere¤i görmediler. Ayn› zamanda Türkistanl›lar›n geleneksel yaflam tarz›na müdahale etmediler. Türkistan Genel Valisi
General von Kaufman (1867-1882), yerel halk› Rus yönetimine ›s›nd›rmak için, onlar› yönetimden so¤utabilecek giriflimlerden sak›nd›; yerel halk›n kendi iç yönetimine ve hayat tarz›na kar›flmad›. Kaufman, Rus Ortodoks misyonerlerinin (mesela
‹lminski’nin) burada misyoner faaliyetleri yürütme giriflimlerini engelledi. “Biz Orta Asya için Avrupa medeniyeti istiyoruz, Rus Ortodokslu¤u de¤il” diyordu
(Wambéry 1906: 59). ‹lminski, Kaufman’a önceki deneyimlerini anlatarak yerel dilde, Kril harfleriyle e¤itim vermek suretiyle Türkistanl›lar aras›nda H›ristiyanl›¤›
yaymak gerekti¤ini telkin etmeye çal›flt›. Fakat Kaufman, misyoner faaliyetlerinin
Müslümanlar› daha fazla birbirine yaklaflt›rmaktan baflka bir ifle yaramayaca¤›n›
düflünüyor, Müslümanlar› Rus halk›na ve devletine yabanc›laflt›rmak istemiyordu
(D’Encausse 1963: 375-8). Kaufman, 1870’te Orenburg Müftülü¤ü’nün yetkisini
Türkistan’a yayma iste¤inin de karfl›s›nda oldu; çünkü Kazan Tatarlar›n›n Türkistanl›larla birleflerek Rusya karfl›s›nda bir güç oluflturmalar›ndan endifle etti.
Kaufman, valili¤i s›ras›nda kültürel faaliyetlere önem verdi. Onun buyru¤u ile
yay›nlanan Türkistan Vilayetinin Geziti Türkistan’›n ilk Türkçe gazetesi oldu.
1870’te Rusça olarak yay›nlanan Turkestanskie Vedomosti gazetesinin Türkçe eki
olan bu gazete, bafllang›çta daha çok hükümetin emir ve fermanlar›n› yay›nlad›.
Yaz› ve haberlerin birço¤u Rus gazetelerinden al›nmayd›. Gazete, 1883’e kadar gazete Kazanl› tercümanlardan fiahmerdan ‹brahimov ve H. Çaniflov idaresinde ç›kt›. Onlar›n döneminde gazetede genel olarak resmî haberler yay›nland›. Bu tarihten 1917’ye kadar gazetenin idaresini meflhur Rus misyoneri ve Do¤u bilimcisi N.
P. Ostroumov yürüttü. Gazetede resmi haberlerin yan›nda edebî makalelere de yer
verdi. Rusçadan tercümeler yapt›rarak Türkistan’da Rus kültürünü yaymaya çal›flt›.
Bat› edebiyat›n›n tan›nm›fl baz› eserlerini “Sart” (Özbek) diline tercüme ettirdi;
böylelikle Türkistan okuyucusunu Bat› edebiyat›yla tan›flt›rd›. Orta Asya halklar›n›n kültürünü ve sorunlar›n› yak›ndan tan›yan Ostroumov, Türkistan’›n ayd›n kesimiyle yak›n iliflkiler kurdu. Abdurrauf F›trat ve Mahmud Hoca Behbudi gibi yenilikçi ayd›nlar›n yaz›lar›n› gazetesinde yay›nlad› (Togan 1981: 501-3). Hükümet
gazetesi olmas› ve uzun y›llar bir misyoner idaresinde bulunmas› sebebiyle, bu gazeteyi Türkistan bas›n› d›fl›nda tutmak isteyenler olsa da, 47 y›l gibi uzun bir süre
yay›nlanan böyle bir gazetenin tesirleri göz ard› edilemez. Rus yönetiminin bak›fl›n› yans›tmakla birlikte, gazete Türkistanl› ayd›nlar için bir platform (ifade zemini)
sa¤lamas› bak›m›ndan da önemlidir.
Kaufman’›n bir baflka kültürel katk›s› ise Taflkent’te bir halk kütüphanesi kurmas›yd›. Türkistan halk›n› tan›maya, buran›n tarihini ve co¤rafyas›n› ö¤renmeye
önem veren Kaufman, dönemin tan›nm›fl bilim adamlar›n› bu flehirde toplad›. Orta Asya konusunda gazete ve dergilerde yaz›lan yaz›lar› toplatarak 416 ciltlik bir
külliyat (Turkestanskiy Sbornik) haz›rlatt›. Ayr›ca, Türkistan’›n tarihi, arkeolojisi, et-
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nografyas› ve sanayisine dair çok say›daki resimleri bir araya getiren Turkestanskiy Al’bum ad›nda 6 ciltlik bir eser ortaya konulmas›n› sa¤lad›. Fakat kendisinden
sonra vali olan General M. G. Çernayev bütün bu kültür faaliyetlerini para israf›
olarak gördü ve kütüphaneyi da¤›tt›.
Türkistan’daki ça¤dafllaflman›n ve kültürel de¤iflimin en önemli unsurlar›ndan
olan yay›n faaliyetlerine bakt›¤›m›zda, buradaki ilk matbaan›n 1868’de Taflkent’te
kuruldu¤unu, ilk özel matbaan›n ise 1877’de yine Taflkent flehrinde aç›ld›¤›n› görüyoruz. 1874 senesinde Hive han› Muhammed Rahim Han bir saray matbaac›s› tayin etmiflti. Tafl basmas› olan bu matbaa yerli bir matbaac› olan Atacan Adbalov taraf›ndan iflletiliyordu. Bu flah›s Rus mektebinde okumufl, tafl bask›y› ise 1874-78
y›llar› aras›nda Hive’de bulunan bir ‹ranl›dan ö¤renmiflti (Holdsworth 1959: 36).
Yerel matbaac›lar taraf›ndan kurulan ilk tafl basma matbaalar s›ras›yla 1894’te Semerkand’da, 1901’de Buhara’da, 1904’te Endican’da, 1906’te eski Taflkent’te ve
1909’da Nemengan flehrinde aç›ld›.

Türkistan’› Rus Ülkesi Yapma Giriflimi
Pamuk Ektirme Siyaseti
1890’l› y›llarda Rus hükûmeti farkl› bir siyaset izlemeye bafllad›. Art›k Türkistan’›
sadece bir sömürge olarak de¤il, ayn› zamanda buray› halk olarak da Ruslaflt›r›p
bir Rus ülkesi yapma amac›na yöneldi. Bunu gerçeklefltirmek için, öncelikle bölgeyi Rus iktisad›n›n tamamlay›c› bir unsuruna dönüfltürme siyaseti izledi.
Rusya hükûmeti, Amerika’ya olan pamuk ba¤›ml›l›¤›n› azaltmak, mümkünse tamamen ortadan kald›rmak için Türkistan tarlalar›n› tamamen pamuk ekimine tahsis etmek istiyordu. Bunun için, Türkistan’da pamuk ekimini gelifltirmek için gerekli tedbirleri ald›. Avrupa’dan sa¤lad›¤› krediyi bu iflte kulland›. Eskiden beri Orta Asya’n›n iktisadi merkezi olan Fergane’de ziraat›n önemli bir bölümü pamuk
ekimine ayr›ld›.
XX. yüzy›l›n bafl›nda Fergane’deki gelirin yar›s›na yak›n› pamuk ekiminden
sa¤lan›yordu. ‹flçilerin yar›dan fazlas› pamuk iflinde çal›fl›yordu. ‹fl o dereceye geldi ki, ülkede tah›l ekimi azald›; Türkistanl›lar Rusya’dan gelecek bu¤day ve arpaya ba¤›ml› duruma geldi. Türkistan’da ortaya ç›kan bu iktisadi ba¤›ml›l›k, 1917-18
y›llar›nda açl›k felaketine yol açt›. Rusya’da ortaya ç›kan devrim ve kar›fl›kl›klar s›ras›nda demiryollar› kesildi¤inden dolay›, oradan Türkistan’a tah›l getirilemedi. Bu
durum Türkistan halk›n› büyük bir felaketle yüz yüze getirdi. Bunun üstüne Türkistan’da ortaya ç›kan kurakl›k da eklenince güney Türkistan’da iki milyona yak›n
insan açl›ktan k›r›ld› (Togan 1981: 280-1).
Rusya fabrikac›lar› bafllang›çta pamu¤u yerli komisyoncular arac›l›¤›yla al›rken,
daha sonra kendi temsilcilerini göndermeye bafllad›lar. Yerli arac›lar ikinci plana
itildi. Pamuk ekimi çok pahal›ya mal oluyordu. Sulama, kanal açma ve di¤er ifller
için iflçi tutmak ve çok emek sarf etmek gerekiyordu. Bunlar›n masraflar›n› karfl›lamak için krediye ihtiyaç vard›. Bu krediyi sa¤layan Rus fabrikac›lar› ve onlara
arac›l›k eden yerli tüccarlar› karfl›s›nda halk daima bunlara borçlu durumda kald›.
Para spekülasyonlar› yapan Ruslar, Yahudiler ve Avrupal›lar paradan para kazand›lar. Bölge halk›n›n ba¤›ml›l›¤› art›p halk fakirleflirken, tah›l karaborsac›lar›n›n ve
tefecilerinin serveti ço¤ald›. Pamuk fiyat› ucuzlarken g›da maddeleri son derece
pahaland›.
Sovyet döneminde Türkistanl›lar›n durumu daha da kötüleflti. Çarl›k yönetimi
Türkistan’›n yerli sermayesinin ba¤›ms›z olarak geliflmesinin yollar›n› kapatm›flsa
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N. P. Ostroumov (18461930): Rus Oryantalist,
misyoner ve tarihçisi. 35 y›l
boyunca Türkistan
Vilayetinin Geziti’ni yönetti.
Özbek flair ve yazarlar›n›
kendi gazetesine çekmeye
çal›flt›. Rusya’ya seyahat
eden Özbeklerin seyahat
hat›ralar›n› ve Ruslarla
yak›nl›k kuran
Türkistanl›lar›n hayat
hikâyelerini gazetede
yay›nlad›. Yeni Özbek
edebiyat›n›n öncüleri olan
birçok yazar onun
gazetesinde yazd›lar.
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da, yerli tüccar›n Avrupa ve Rus ticaret sermayesine arac›l›k ve simsarl›k hizmetlerini görmeleriyle biraz sermaye toplanmas›na bir zemin b›rakm›fllard›. Sovyet rejimi, bunlar› da bitirdi ve yerlerine Moskova kooperatiflerini yerlefltirerek yerli halk›n bütün ticaretinin kontrolünü ele geçirdi. Ekilen ürünlerin büyük bir k›sm› pamuk olmak zorundayd›. Türkistanl›lar, kendileri için gerekli olan tah›llar için Rusya’ya ba¤›ml› hale geldi.
Resim 7.4
Kazak-K›rg›z
topraklar›na Rus
göçmenler
getirilmesini
anlatan bir
karikatür. Rus
memur: - Kalk›n
buradan, göçün;
bizim Hahollara
(Ukraynal›lara)
yer laz›m.
Kaynak: Molla
Nasreddin, say› 8
(1909).

Göçmen Yerlefltirme Siyaseti
Rusya’n›n ikinci hedefi, bölgeye Rus göçmenler yerlefltirmekti. Rus göçleri daha
XVI. yüzy›ldan beri bafllam›fl olup önce Baflkurdistan’a, Sibirya’ya, daha sonra Kazakistan ve güney Türkistan yönüne do¤ru ilerledi. Rusya’da büyük toprak sahipleri (pomeflçikler) elinde köle olan köylülerin azat edilmesinden sonra (1861), hükûmet güç durumda olan soylular› kurtarmak amac›yla köylüleri göç ettirme siyasetini benimsedi. Göç siyaseti bu tarihten sonra resmî bir siyaset hâlini ald› (Togan
1981: 287). Büyük toprak sahibi olan soylular, toprak meselesi yüzünden ortaya ç›kan kar›fl›kl›klar›n çözülmesini Rus köylülerini yeni ele geçirilen topraklara da¤›tmakla çözümlenece¤ine inan›yorlard›. 1890’a kadar Türkistan’a gelen göçmen say›s› o kadar fazla de¤ildi. Bu tarihten bafllayarak göçmenlerin say›s› h›zla artt›. 1897
nüfus say›m›na göre Türkistan Genel Valili¤ine ba¤l› yerlerde Ruslar ve Avrupal›lar›n toplam nüfusu 233 bin idi. Bu say› bölge halk›n›n %4.3’ünü oluflturuyordu.
1911’de bu oran iki kat›na ç›kt›.
Rus göçmenleri önceleri Kozaklardan olufluyordu. Bunlar Baflkurdistan ile Kazakistan aras›ndaki yerlere, güney Türkistan’›n iflgalinden sonra ise Altaylardan
Is›k Göl’e, Çin s›n›r›na kadar uzanan askerî ve stratejik noktalara yerlefltirildiler. Sivil göçmenler ise Kazakistan’›n verimli topraklar›na, nehir boylar›na, Türkmenistan’›n ‹ran s›n›r›ndaki da¤l›k ve ›rmaklar›n oldu¤u bölgelere gönderildiler. Rus
göçmenlerden bir k›sm› ise S›r Derya nehrinin demiryolu geçen yerlerinin güneyindeki Mirza Çöl (Açl›k Çölü) denilen bozk›rlarda yap›lan ar›klar üzerine iskân
edildiler. Türkmenistan’da eski flehir merkezlerinin yan›nda Rus yerleflimleri kuruldu (Togan 1981: 288-9).
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Rus göçmenlerin yerleflmesi sorunsuz olmuyordu. Akmola ve Yedisu vilayetlerinde yerli çiftçilerin tarlalar› ve otlaklar› zorla ellerinden al›nd›. Kazak ve K›rg›zlar›n topraklar› gasp edilip kendileri çöllere ve verimsiz topraklara at›ld›lar. Yerlerinden kovulan Baflkurt, Kazak, K›rg›z ve Türkmenler gittikçe yoksullaflt›; çölde hayvan beslemekle geçinmek zorunda kald›lar. Göçmenlerle yerli ahali aras›nda ç›kan
anlaflmazl›klarda ezilen taraf hep yerliler oldu; baz› olaylarda yerel halk vahflice
muameleye u¤rad›.
‹nsaf sahibi baz› Rus bilim adamlar› (Yadrintzev, Nalivkin, vs.) yerel halka reva
görülen bu muameleleri ve Rus sömürgecili¤ini elefltirdiler. Fakat di¤er baz› bilim
adamlar› (mesela, V. V. Grigorev) Rus iflgalini sözde “bilimsel temellere” dayand›rmaya çal›flt›lar. Türkistan’›n hiçbir zaman Türk ülkesi olmad›¤›n›, bu yerlerde
eskiden beri Ruslar›n da mensup oldu¤u Aryanlar›n yaflad›¤›n› ileri sürdüler. Bölgeye sonradan gelen Türkler Aryanlar› nas›l yok ettilerse, flimdi de Aryanlar›n bir
kolu olan Ruslar›n Türkleri asimile edece¤ini yazd›lar (Togan 1981: 305).
1890’larda bafllayan Rus göçmenleri ak›n› Orta Asya’n›n nispeten sakin olan durumunu bozdu. Bu y›llarda Rus ve Ukraynal› göçmenler Kazak ve K›rg›zlara ait
olan verimli topraklara yerlefltiler. 1896-1916 y›llar› aras›nda bir milyondan fazla
göçmen Turgay, Semipalatinsk, Akmolinsk ve K›rg›z topraklar›na gelerek göçebelerin en iyi arazilerini gasp ettiler. Hayvanc›l›¤›n gerilemesine sebep oldular ve zaten iyi olmayan göçebelerin hayat flartlar›n›n daha da kötüleflmesine yol açt›lar.
Yerleflimcilerle göçebeler aras›ndaki çat›flma ve düflmanl›klar, Dükçü ‹flan ve 1916
isyanlar›n›n temel sebeplerini oluflturdu (D’Encausse 1994: 160-1).
Çarl›k döneminde bafllayan Rus göçmeni sevk etme ifli, Sovyet döneminde büyük bir h›z kazand›. 50 y›ll›k Çarl›k döneminde Özbek vilayetlerine toplam 250 bin
kadar Rus göçmeni sevk edilmifl iken, Bolflevikler sadece 4 y›l içinde (1919-21 y›llar› aras›nda) bu say›dan daha fazla Rus göçmenini bölgeye yerlefltirdiler. Bolflevikler bu göçmenleri çiftçi Ruslardan ziyade (Türkistan’da iflçi-proleter olmad›¤›
için) ‹ç Rusya’n›n flehir halk› aras›ndan seçerek gönderiyorlard›. Türkistan’› bir sürgün yeri olarak görüyor, suçlular› buraya sevk ediyorlard›. Bu s›ralarda ‹ç Rusya’da
yaflanan iktisadi s›k›nt›lar yüzünden açl›k ve sefalet içinde olan Rus iflçileri ve köylüleri kendi istekleriyle geliyorlard›. Bolflevikler onlar›n yerlefltirilmesinde kolayl›klar sa¤l›yorlard›.
Sovyet yönetimi, 1920’lerin bafl›nda propaganda amac›yla baz› sembolik jestlerde bulundular. Çarl›k rejiminin son y›llar›nda Kazak ve K›rg›zlar›n ellerinden al›nan baz› topraklar› geri verdiler. Fakat bunun hemen arkas›ndan yeni Rus göçmenleri gönderdiler. Göçmenleri Çarl›k dönemindeki gibi köylülerden de¤il de,
flehirlilerden seçmeye gayret ettiler. Bunlar›n Türkistan’›n sanayileflmesinde katk›
sa¤layaca¤›n› söylüyorlard›. Fakat birkaç y›l sonra, yerel halk›n elindeki topraklar
aç›kça gasp edildi veya toprak reformu bahanesiyle yeni gelenlere toprak da¤›t›ld›. Sovyet yönetiminde topra¤›n devlet mülkü olmas› hükûmetin iflini kolaylaflt›rd›. Kazak milliyetçi komünistlerin toprak reformu s›ras›nda yerel halk›n haklar›n›
gözetmeleri flovenizm olarak nitelendi. Göç siyasetinin sonunda Türkistan’daki
Ruslar›n oran› artt›. 1917’de Ruslar Türkistan halk›n›n %5’ini olufltururken, 1923’te
bu oran iki kat›na ç›kt›.
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V. V. Grigorev: Rus
milliyetçisi bilim adam›.
1851-61 y›llar›nda Orenburg
s›n›r komisyonu baflkanl›¤›n›
yürüttü. Orta Asya
konusunda yapt›¤›
araflt›rmalar di¤er Rus
fiarkiyatç›lar›na temel
oluflturdu. Kazaklar›n Tatar
etkisinden uzaklaflt›r›p
Ruslaflt›r›lmas› için çal›flt›.
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Harita 7.1
Güney Türkistan’da Rus iflgalinin aflamalar›.

Kaynak: Olaf Caroe, Soviet Empire (Londra, 1953).

Türkistan’da Ayaklanmalar
Dükçü ‹flan Ayaklanmas›
XIX. yüzy›l›n sonunda Rus yönetimine karfl› halk ayaklanmalar› patlak verdi. ‹syana kat›lanlar, Türkistan’daki kapitalist iliflkilerin artmas›yla hayat flartlar› bozulan
ekinci köylülerden veya flehir esnaf›ndan olufluyordu. Ayaklanmalar›n ortak özelli¤i, kendili¤inden ve birden bire ortaya ç›kmas›yd›. 1885’te Fergana’da Dervifl Han
Töre isyan›, 1891’de Nemengan’da ç›kan isyan, 1892’de Taflkent’teki kolera vakas›
s›ras›nda ortaya ç›kan ayaklanmalar bu türdendi. Bunlar›n en önemlisi ise 1898’de
Fergane’de ç›kan Dükçü ‹flan isyan›yd›.
Rus göçlerinin yerli halkta yaratt›¤› hoflnutsuzluklar ve pamuk siyasetinin yaratt›¤› sorunlar baz› olaylara sebep verdiyse de, as›l Dükçü ‹flan isyan›nda kendini
aç›¤a vurdu. Ayaklanma, pamuk ekiminin merkezi olan Fergane vadisinde, Andican’da ortaya ç›kt› ve buradan Ofl, Nemengan, Mergilan taraflar›na yay›ld›. Bu y›llarda pamuk ekimiyle u¤raflan köylüler maddi s›k›nt› yaflamakta, iflas etmekteydiler. Nar›n nehri havzas›nda yaflayan K›rg›zlar, Rus göçmenlerinin sald›r›lar›ndan,
yayla ve tarlalar›n›n gasp edilmesinden dolay› büyük bir k›zg›nl›k duyuyorlard›.
Dükçü ‹flan olarak tan›nan Muhammed Ali (Medali), Mergilanl› bir köylü fleyhiydi. Buhara taraflar›nda medrese tahsilini bitirdikten sonra Endican’daki bir köyde imam oldu. Odesa ve ‹stanbul üzerinden hacca gidip iki sene Hicaz’da, dönüflte ise bir y›l Hindistan’›n Kaflmir bölgesinde kald›ktan sonra 1871’de vatan›na döndü. Halka yapt›¤› hizmetlerle ve dürüstlü¤ü ile kendini sevdirdi. Mazlum ve ezilmifl halk›n (özellikle köylülerin ve da¤l› K›rg›zlar›n) s›¤›nma yeri ve çekim merkezi oldu. Zamanla etraf›na binlerce mürit topland›. Rus göçmenlerinden bezmifl
olan K›rg›z ulular› kendisine gelip isyan etmek için izin istedilerse de, fleyh bir sü-
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re beklemek ve flehir halk›n› da yanlar›na çekmek gerekti¤ini söyledi. Rus yönetiminin nimetlerinden faydalanan tüccarlar ve zenginler fleyhi bu giriflimden vazgeçirmeye çal›flt›lar.
Özbek ve K›rg›z köylülerinin ›srarl› tutumlar› sonunda isyan bafllad›. Dükçü
‹flan, 1898 May›s›nda ilkel aletlerle silahlanan 2000 kadar köylü ile beraber Endican’daki Rus k›fllas›na sald›rd›. Ruslar haz›rl›kl› olduklar›ndan isyanc›lar önemli kay›plar vererek geri çekildiler. Eflgüdümden yoksun olmas› ve di¤er bölgelerdekilerle beraber hareket edilememesi yüzünden isyan baflar›s›zl›kla sonuçland›. fieyh
ve müritlerinden ço¤u yakalanarak yarg›land›lar; fleyh de içinde olmak üzere birço¤u idam cezas›na, baz›lar› ise kürek cezas›na çarpt›r›ld›lar. Yönetim, ibret oluflturmas› için bölge ahalisini de cezaland›r›ld›. Çok say›da köylü öldürüldü. ‹syana
merkezlik eden köy tamamen y›k›ld› ve buraya Rus göçmenler yerlefltirildi. Köyün
eski sahipleri ise baflka taraftaki çorak bir yere nakledildiler (Barthold 1927: 157).

1916 Y›l› ‹syan›
1916’da Türkistanl›lar›n askere al›nmak istenmesi meselesinden dolay› isyanlar
patlak verdi. O zamana kadar Türkistanl›lar askere al›nm›yorlard›. Çarl›k yetkilileri bunu her vesileyle dile getiriyor, askere al›nmamalar›n› bir ayr›cal›km›fl gibi sunuyorlard›. Temmuz ay›nda hükûmet, Türkistanl›lar›n geri hizmetlerde çal›flt›r›lmak üzere askere al›naca¤›n› duyurdu. Kazak ayd›nlar› halk› bu emre itaat etmeye ça¤›rd› ise de, flehirlerden uzakta yaflayan Kazak ve K›rg›zlar bu emre uymayarak isyan ettiler. ‹syan önce Yedisu K›rg›zlar› bölgesinde ortaya ç›kt›. ‹syanc›lar
Piflpek, Tokmak ve Karakul flehirlerini ele geçirip birçok Rus göçmenini öldürdüler. Daha sonra bu isyana Semerkand Özbekleri, Karakalpaklar, Türkmenler ve
Kazaklar da kat›ld›. Semerkand vilayetine ba¤l› Cizak’ta ayaklanan Özbekler Rus
memurlar›n› öldürdüler. Alman-Avusturya cephesindeki ma¤lubiyetleri s›ras›nda
ç›kan bu isyan, hükûmeti son derece endiflelendirdi. Türkistan isyan›n› bast›rmak
üzere demokrat ve liberal görüflleriyle tan›nan General Kuropatkin Türkistan valisi olarak görevlendirildi (‹nan 1928: 17). ‹syan dört ay içinde çok sert biçimde
bast›r›ld›. Devlet taraf›ndan silahland›r›lan Yedisu bölgesinin Rus yerleflimcileri
Kazak ve K›rg›zlara karfl› ac›mas›z sald›r›lar yapt›lar. Bu sald›r›lar 1917 fiubat›na
kadar devam etti.

Basmac›l›k Hareketi
Rus yönetimine karfl› Türkistan’da ortaya ç›kan en büyük direnifl, Basmac› isyan›d›r. 1918’de Bolfleviklerin Fergana’da yapt›¤› zulümler, zaten birikmifl olan
sosyal s›k›nt›larla birleflerek ayaklanma (Basmac›l›k) fleklinde kendini gösterdi.
‹lk Basmac› liderleri, Hokand’da kurulan Türkistan özerk hükümetinin hizmetinde çal›flm›fl, Hokand’›n Bolflevikler taraf›ndan iflgal edilmesinden sonra da¤a ç›km›fl kimselerdi. Onlar “Korbafl›” olarak biliniyordu. Bu tabir Hokand Hanl›¤› zaman›nda “polis müdürü” veya “sancak beyi” anlam›na geliyordu (Togan 1981:
389).
De¤iflik yerde ortaya ç›kan isyanlar, hep “Basmac›l›k” olarak nitelendi. Meflhur
Köro¤lu destan›nda oldu¤u gibi, Basmac› çeteleri Müslümanlara dokunmay›p Rus
zenginlerini soymakta, elde ettiklerini fakir halkla paylaflmaktayd›lar. Fergana Özbeklerinden baflka, Türkmenler aras›nda da ayaklanma bafllam›fl bulunuyordu.
Sovyet hükümetinin güney Türkistan’da tah›l ekimini tamamen kald›rmaya çal›flmas› ve köylüleri kolhoz sistemine geçirmeye zorlamas› hoflnutsuzluklar› artt›rd›. Kolhoz sistemi, zengin ve orta halli köylüleri sefalete düflürdü. Zorla uygula-

Basmac›l›k: Türkistan’da
Sovyet rejimine karfl›
1918’de bafllay›p 1930’lar›n
bafllar›na kadar devam eden
isyan ve direnifl hareketidir.
Rusçaya basmaçestvo
olarak geçen “basmac›”
tabiri, “basmak”
kelimesinden türetilmifl
olup, “bask›n yapan,”
“eflk›ya” anlam›ndad›r.
Bafllang›çta eflk›yal›k
fleklinde ortaya ç›kan bu
baflkald›r›, mevcut
geliflmelerden hoflnutsuz
duyan ve çaresizlik içinde
olan genifl halk kitlesinin
duygular›na tercüman oldu;
giderek milli bir harekete
dönüfltü. Türkistanl›
milliyetçiler bu isyan›
“Bekler Hareketi” olarak
adland›rd›lar.
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Kolhoz: Rusça kollektivnoe
hozyaystvo (kollektif
ekonomi) kelimelerinin
k›saltmas› olup, köylülerin
ortaklafla çal›flt›klar› tar›m
iflletmesi anlam›ndad›r.

nan bu sistem, köylülerin protestolar›na sebep oldu. Halk›n elinden her fley al›nd›
ve bu durum Sovyetlerin ilk döneminde iktisadi bir çöküfle sebep oldu. Sanayi ve
ticaret alanlar›ndan zenginleflmifl olan Fergana bölgesi, açl›k y›llar›nda büyük bir
y›k›m yaflad›. Özbek zenginleri varl›klar›n› kaybettiler; bölgede iktisadi kriz bafl
gösterdi; iflsizlik artt›. Sovyetlerin zorlamalar› ve halk›n içine düfltü¤ü s›k›nt›lar Basmac›l›k isyan›n› besledi.
Aral›k 1921’de Enver Pafla Buhara’ya geldi. Türkistanl›lar›n mücadelesine dahil
olmak istedi. Fakat Paflan›n bölgenin karmafl›k yap›s› ve iliflkileri hakk›nda bilgisi
yoktu. Kazakistan 200 y›ld›r, güney Türkistan ise 50 y›ldan beri Rus yönetimi alt›ndayd›; Rus yönetim sistemi ve kültürünü bilmeden burada ifl yapmak zordu. Ayr›ca, Enver Pafla’n›n bu mücadeleye dahil olmas›, Ruslar aç›s›ndan ayr› bir anlam tafl›yacakt›; Türkistan’daki Ruslar bu yüzden Bolflevikler etraf›nda birleflebilirlerdi.
Zeki Velidî, bütün bu sak›ncalar› izah ederek onu Afganistan’a geçmeye ikna etmeye çal›flt›. Velidî’ye göre, Türkistan’daki mücadele Rusya’n›n iç meselesi olarak
kalmal›yd›; d›flar›dan birinin (özellikle Türkiye Türklerinin) buna kar›flmas›, olumsuz sonuçlara yol açabilirdi (Togan 1981: 330-2).
Büyük bir idealist olan Enver Pafla kararl›yd›. Kas›m ay›nda yan›ndaki küçük bir
kuvvetle do¤u Buhara’ya do¤ru hareket etti. Burada Emir taraftar› olan Özbeklerden Lakay ‹brahim taraf›ndan silahs›zland›r›ld› ve al›konuldu. Bir buçuk ay kadar
onun elinde esir kald›ktan sonra, Emirle olan yaz›flmalar sonucunda serbest kald›.
Pafla, ‹flan Sultan adl› Basmac› lideriyle beraber 200 Tacik Basmac›yla Düflenbe’deki Ruslar› kuflatt›. Burada ve baflka yerlerde yapt›¤› giriflimler baflar›l› oldu.
Cesareti ve etkileyici liderli¤i sayesinde Enver Pafla’n›n etraf›ndaki güçler h›zla
artmaya bafllad›; birçok Basmac› lider ona kat›ld›. Karargâh›n› da¤l›k olan do¤u
Buhara bölgesinde kuran Enver Pafla’n›n en büyük baflar›s› 1922 y›l› bafl›nda Düflenbe flehrini ele geçirmesi oldu. Baharda birkaç bin kiflilik bir ordu kurarak bat›
Buhara yolu üzerinde engel oluflturan Baysun’a hücum ettiyse de buray› ele geçiremedi. 16 bin kadar oldu¤u tahmin edilen Basmac› gücünün sadece üç bini Pafla’n›n denetimindeydi. Bunlar›n tümünü bir araya getirmek için çaba sarf eden Enver Pafla, da¤›n›k ve eski tarz usullerle mücadele eden Basmac›lar› modern bir tarzda örgütlemeye çal›flt›. May›s 1922’de Sovyet Rusya’ya bir nota vererek Türkistan’daki bütün ordular›n› çekmesini istedi.
Pafla’n›n baflar›lar› ve iddial› hareketleri Emir’in k›skançl›¤›na sebep oldu. Ruslardan çok, Emirin ve adamlar›n›n entrikalar› onun mücadelesini olumsuz etkiledi.
1922 yaz›nda Emir, Pafla’ya olan deste¤ini çekti. Emire ba¤l› olan Afgan afliretleri
kendisini terk ettikten sonra, Pafla Belcüvan’a çekildi. Devletmend adl› Basmac› liderin karargâh› olan Çeken köyünde iken, 300 kiflilik Rus gücünün yak›ndaki bir
tepeye geldi¤ini haber al›r almaz yan›ndaki 25 kifliyle onlar›n üzerine birdenbire
sald›rarak flafl›rtt› ise de mitralyözden at›lan mermilerle flehit düfltü. Arkas›ndan
adamlar›yla yetiflen Devletmend Bek de flehit oldu. Paflay› vurduklar›n› anlamayan
Ruslar çekildiler. Bir gün sonra Pafla ve Devletmend Bek 15-20 bin kiflinin topland›¤› bir merasimle defnedildiler (Togan 1981: 452-3).
Enver Pafla’n›n Türkistan’daki rolü hakk›nda çok fley söylenmifltir. Sovyet döneminde yaz›lan tarih kitaplar›nda Pafla, ‹ngiliz ajan› olarak sunuldu. Baflka kaynaklarda Pafla macerac› ve kendi ihtiraslar›yla hareket ederek baflkalar›n›n bafl›n› belaya sokan biri olarak görüldü. Fakat Enver Pafla Türkistan halk›n›n haf›zas›nda
çok yüce duygularla iz b›rakan bir kahraman olarak yer etti. Türkistanl›lara parçalanm›fll›¤›n üstesinden gelmenin nas›l olabilece¤ini gösteren bir örnek lider oldu.
Samimiyeti, temiz duygular› ve cesaretiyle arkas›nda büyük bir sempati b›rakt›.

7. Ünite - Türkistan’da Çarl›k Yönetimi ve Etkileri

183

Onun için a¤›tlar yak›ld›, fliirler yaz›ld›. Mücadele arkadafllar› ona büyük bir hayranl›k duygusuyla ba¤land›lar. Onun heyecan› ve hesaps›zl›¤›, dayand›¤› halk kitlesine de yans›d›. Türkistanl›lar›n baflkald›r› hareketine yeni bir anlam verdi.
Paflan›n flehit düflmesi Basmac›lar aras›nda büyük bir üzüntü ve flaflk›nl›k yaratt› ise de, hareket devam etti. Pafla’n›n yak›n adam› Hac› Sami Bey’in önderli¤inde
Basmac›lar yeniden örgütlediler. Hac› Sami Bey düzensiz ve disiplinsiz hareket
eden Basmac›lar› itaat alt›na ald›. Örnek bir liderlik tavr› sergiledi; Basmac›lar›n
halk kat›ndaki sayg›nl›¤›n› yükseltti. Fakat arkadafllar›ndan ço¤unun flehit olmas›,
Ruslar›n daha güçlü bir flekilde gelmesi ve belki de bir noktadan sonra yorgunluk
durumunun ortaya ç›kmas› sonunda Hac› Sami Bey, 1923 y›l› Haziran›nda Buhara’y› terk ederek Afganistan’a çekildi.
Sovyet rejimi, isyan› zay›flatmak için yerel halka bir tak›m geçici tavizler verdi.
1922’de vak›f mallar›n› iade etti. fier’î mahkemelerin tekrar yürürlü¤e girmesine,
Kur’an okullar›n›n yeniden aç›lmas›na izin verdi. Böylelikle Basmac›lara olan halk
deste¤ini zay›flatt›. Bu tedbirlerin etkisi sonucunda, Basmac›l›k daha çok da¤l›k
bölgelerle s›n›rl› kald›. Esasen Basmac›l›k 1923 senesinde gücünü yitirmiflti. Hareketin zay›flamas›yla birlikte bölgede Sovyetlefltirme program› uyguland›. Vak›f
mallar› azalt›ld›, fier’î mahkemeler kapat›ld›. 1927’de bafllat›lan kollektiflefltirme ile
birlikte Basmac›l›k yeniden güç kazand›ysa da, bu durum uzun sürmedi. 1931’de
Tacikistan’daki direnifl k›r›ld›; ayn› y›l Lakay ‹brahim’in yakalanmas›yla hareket son
buldu.
Basmac›l›¤›n zay›f taraf›, eflgüdüm ve merkezi kumandadan yoksun olmas›yd›.
Küçük gruplar aras›ndaki düflmanl›klar, taraf de¤ifltirmeler, zaman zaman Bolfleviklerle iflbirli¤i gibi durumlar hareketi zay›flatt›. Basmac› liderler aras›nda çok cesur, iyi ahlak sahibi, e¤itim görmüfl, etrafta ne olup bitti¤ini araflt›ran kimseler oldu¤u gibi, flahsi ç›karlar›n› önde tutan, bozgun dönemlerinde Bolfleviklerle anlaflan, zay›f flahsiyetli kimseler de vard›. Basmac›lar›n birço¤u Özbeklerin de¤iflik kabilelerinden (Nayman, Lakay, Türk, Ça¤atay) geliyordu. Tacik, Türkmen ve Karakalpak afliretlerine mensup olanlar da vard›.
Özbek ve Türkmen cumhuriyetleri kurulduktan sonra Yomut Türkmenlerinin
isyan› devam etti. ‹syanc› Türkmenlerin reisi Cüneyd Han, bir ara Hive’yi ele geçirdi. Sovyetler buray› güçlükle geri alabildiler. Cüneyd Han 1927 Eylülünde hükümetle bar›fl yaparak Köhne Ürgenç taraflar›nda ziraatla u¤raflmak flart›yla bir köye
çekildi. Fakat Sovyet hükümeti Cüneyd Han’›n kabilesi ve silah arkadafllar› aras›na
ayr›l›k sokmaya çal›flt›. Bunun üzerine Cüneyd Han yeniden silaha sar›ld›. Ahmed
Bek ve fialtay Bat›r çeteleriyle birleflti. Cüneyd Han’›n çeteleri Türkmenistan’›n Taflavuz (Tafl Havuz) vilayetinde faaliyetlere girifltiler. Taflavuz bölgesi topraklar›n›n
sular› Özbekistan’a ba¤l› Hive taraflar›ndan geliyordu. Hanl›k yönetimi zaman›nda
Türkmenlerle Özbeklerin çat›flmalar› hep bu su meselesinden ortaya ç›k›yordu.
Bolflevikler bu geleneksel çat›flmay› körüklediler ve Özbeklerle Türkmenleri birbirine karfl› k›flk›rtt›lar. Bunun sonucunda hem Cüneyd Han’› ortadan kald›rmak,
hem de Taflavuz ve Köhne Ürgenç civar›ndaki Türkmenleri yok ederek buralara
Rus göçmenler yerlefltirmek için arazi haz›rlamak istiyorlard›. Sovyet güçlerinin
ac›mas›zca hareket etti¤i bir y›l içinde birçok Türkmen hayat›n› kaybetti. Cüneyd
Han daha fazla direniflin faydas›z oldu¤unu görerek 1928 Eylülünde ‹ran’a çekildi,
oradan da Afganistan’a s›¤›nd›. Böylece uzun süredir Rus egemenli¤ine karfl› mücadele eden Cüneyd Han’›n direnifli son buldu.

Basmac› isyan›n›n zirveye
ulaflt›¤› y›llarda (1920-22)
Bolflevikler Türkistan’da
daha yumuflak bir siyaset
izlediler. Lenin’in talimat›yla
yerel ayd›nlar›n devlet
yönetiminde görev almalar›
sa¤land›. Buhara ve Hive’de
Ceditçi ayd›nlar›n iflbafl›na
gelmesi teflvik edildi. Büyük
vaatler verilerek ayd›nlar›n
sosyalizme çekilmesi için
çal›fl›ld›. Türkistanl›
ayd›nlar›n e¤itimde ve di¤er
alanlarda yürüttü¤ü milli
faaliyetler hoflgörü ile
karfl›land›. Halk›n dinî
duygular›n›n rencide
edilmemesine özen
gösterildi.
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Resim 7.5
1921’de Fergane
bölgesindeki
Basmac›
liderleriyle Sovyet
yetkilileri
aras›ndaki
müzakereler.
Kaynak: R. Pipes,
The Formation of
the Soviet Union
(Cambridge,
1980).
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S OTürkistan’da
R U
XIX. yüzy›lda
e¤itim tamamen dinî nitelikteydi. ‹slam dünyas›n›n di¤er yerlerinde oldu¤u gibi, okullar mektep ve medrese fleklindeydi. Mektepler genellikle camilerde
D ‹ K K A Tbulunurdu ve flah›slar›n veya halk›n maddi katk›lar›yla yaflard›.
‹mam veya müezzinin ders verdi¤i bu okullar› bitirenlerin çok az bir k›sm› medreselere giderdi. Medreseler vak›flar veya zenginler taraf›ndan desteklenirdi. Dersler
SIRA S‹ZDE
genel olarak Arapça dil bilgisi, mant›k, kelam ve hikmet gibi konulardan ibaretti.
Buhara medreseleri ‹slam dünyas›n›n tan›nm›fl e¤itim merkezlerindendi. XIX.
yüzy›l›n sonuna
kadar bu medreseler bir cazibe merkezi olmaya devam etti. Rus
AMAÇLARIMIZ
egemenli¤i alt›nda yaflayan Tatar ve Baflkurt gençleri ilim tahsil etmek için buralara
geliyorlard›. Tatar reform hareketinin öncülerinden olan müceddit (yenilik yanl›s›)
uleman›n birço¤u
K ‹ T A bu
P medreselerde yetiflmifllerdi. Modern okullara göre çok farkl›
bir sisteme sahip olan bu medreseler hâlâ önemli flahsiyetler yetifltirmekteydiler.
1893’te Buhara ve Semerkand’daki medreseleri ziyaret eden Rusya Müslümanlar›ndan M.
T EZahir
L E V ‹ Z YBigi,
O N buradaki medrese e¤itimini biraz da hayranl›kla anlat›r. Buhara’daki medrese e¤itimini Kazan’dakine göre daha ciddî ve üstün bulur. Buharal›lar›n talebeye ola¤anüstü bir de¤er verdiklerini görerek imrenir. Onun gözlemlerine göre, Buhara’da en gözde s›n›f talebelerdi; onlara herkes hürmet göstermeye
N T E R N Ekarfl›dan
T
mecburdu.‹ Yolda
gelirse talebeye yol verilirdi; kimse onlara söz söyleyemezdi. Talebeler hapis cezas›ndan da muaft›lar (Bigi 1908: 101-2). Buhara medreselerinin bir tür özerkli¤i vard›; idarî ve siyasi kay›tlarla ba¤lanmazlard›. Mollalar
imtiyazl› kimselerdi; Emirin adamlar› bunlara kolay kolay el uzatamazlard›.
Usûl-i kadîm denilen geleneksel e¤itimin en önemli özelli¤i, talebenin münâzara (tart›flma) yetene¤ini gelifltirmesindeydi. Münâzarada müderris ortaya bir me-
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sele atar ve bunun aç›klamas›n› yapard›. Talebeler bu aç›klamay› kabul etmeyip
kendileri baflka bir izah ortaya koyarlar, de¤iflik aç›klamalar getiren
talebeler araSIRA S‹ZDE
s›nda münâzara ortaya ç›kard›. Talebenin münazarada ustal›kla itiraz edebilme yetisine bak›l›rd›; bilimde yetkinli¤in ölçüsü bu idi. Münâzara s›ras›nda müderrislere
söz söyletmeyecek kadar cesaretli ve pervas›z olan talebe AMAÇLARIMIZ
üstün tutulurdu. Eski
tarz medreselerin en sa¤lam yönü, flüphesiz tart›flma ustal›¤› edindirmesiydi.

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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A P
Rusya Müslümanlar›ndan Zahir Bigi’nin Türkistan izlenimleri için, onun
Seyahat (‹stanbul, 2005) adl› eserine bak›lmal›d›r.

K ‹ T A P

T E L Etür
V ‹ Zspor
Y O N ve e¤lenMünazara, ayn› zamanda Buhara talebelerinin hayat›nda bir
ceydi. Medrese talebeleri, Emir ve ileri gelenler huzurunda fikir tart›flmalar› yaparlar, kazananlar mükâfat görürdü. Münazara toplant›lar›n› ziyafet ve e¤lenceler takip ederdi. Bu gençler, büyük beyaz sar›klar› ve yeflil cüppeleriyle Buhara’n›n bel‹NTERNET
li yerlerinde topluca oturur, f›k›h, kelam, hikmete ait tabirlerle ve fliirlerle halk›n
anlayamad›¤› bir fleyler konuflur, gülüflür, halkla e¤lenirlerdi. Halk, onlar›n alaylar›ndan biraz y›lsa da, talebelere karfl› muhabbet ve sayg› hissi beslerdi (Akçura
1925: 219-24).

TELEV‹ZYON

Buhara Medreselerinin Gözden Düflmesi
Medreselerdeki e¤itim sisteminin elefltirilmesi XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Kazan
ulemas› aras›nda ortaya ç›kt›. Yüzy›llardan beri ‹slam dünyas›nda tart›fl›lmaz bir yeri olan Buhara medreselerine en köklü elefltiriyi getiren kifliler, Tatar din âlimleri
Ebunnasr Kursavî ve fiihabüddin Mercânî oldular. Marcânî, medreselerde çok zamanda az fley ö¤retilmesinden yak›nd›. Ders kitaplar›n›n eski kitaplara yaz›lan flerh
ve hafliyelerden ibaret oldu¤unu, dünyevî ilimlerin ö¤retilmedi¤ini ileri sürdü.
Mercânî’nin as›l elefltirdi¤i ise medrese e¤itiminin temelini oluflturan mant›k ve kelâm dersleriydi. Kelâm ilmine karfl› ç›k›yordu çünkü kelâmc›lar›n spekülatif Grek
düflüncesini ‹slam dünyas›na tafl›mak suretiyle ‹slam›n sade olan ilkelerini karmafl›k hâle getirdiklerini görüflündeydi. Medreselerde kelâm ilmine ve onu anlamak
için laz›m gelen mant›k dersine a¤›rl›k verilmesi neticesinde talebelerin gerçek ‹slami ilimlerden, yani Kur’an ve Hadis eksenli e¤itimlerden uzaklaflt›¤›n› düflünüyordu. Ayr›ca, pratikte hiçbir faydas› olmayan münazaralar›n e¤itimi yavafllatt›¤›n›
ileri sürdü.
Kursavî ve Marcânî’nin medresedeki e¤itim sistemine yönelik elefltiriler, Buhara’daki medrese e¤itiminin tamamen iflas etti¤i anlam›na gelmez. Mercânî’nin fikrî
flekillenmesi Buhara’da tan›flt›¤› de¤erli âlimlerin, tarihçilerin ve tasavvuf ehlinin
yönlendirmesiyle olmufltu. Mercânî’nin üstatlar›ndan baz›lar›n›n dünyadaki geliflmelere duyarl› olduklar› ve medreselerdeki e¤itimi yetersiz bulduklar› biliniyor.
Bizzat kendi ifadeleri, onun as›l fikrî gelifliminin Semerkand y›llar› s›ras›nda gerçekleflti¤ine, taklitçilikten yarat›c›l›¤a bu yerde ad›m att›¤›na flahitlik etmektedir.
Mercânî asl›nda medreseye bir tür iç elefltiri getirdi ve müfredatta baz› iyilefltirmeler yap›lmas› gerekti¤ini savundu. Medresenin tamamen ifle yaramaz oldu¤unu
söyleyenler Mercânî nesli de¤il, daha sonraki genç kuflakt›; bu gençlerin ço¤u
medrese e¤itimini yar›m yamalak alm›fl veya hiç almam›fl olan kimselerdi. Bu kuflak, Mercânî gibi aç›k fikirli din âlimlerine sayg› duymakla beraber, zihniyet olarak
tamamen de¤iflmifl, sekülerleflmifl ayd›nlardan olufluyordu. Aç›ktan söylemeseler
de, din eksenli çözüm önerilerinin art›k zaman›n› doldurdu¤u kanaatindeydiler.

‹NTERNET
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Tatar ulemas›n›n belli bir noktadan sonra Buhara’dan yüz çevirmesinin bir sebebi de ticari iliflkilerin de¤iflmesinde yat›yordu. Orta Asya’n›n iflgal edilmesinden
sonra bölgedeki ticaretleri durma noktas›na gelen Tatar tüccarlar› Rus pazarlar›na
yöneldiler. Bu durum, ilim tahsil etmek için tüccarlarla beraber Buhara medreselerine giden Tatar gençlerini de etkiledi. Onlar art›k Buhara’ya gidecek yerde, M›s›r,
‹stanbul ve Rus okullar›na yöneldiler. Orta Asya ile olan iktisadi ve ticari iliflkilerin
zay›flamas›n› dinî ve ilmi ba¤lar›n çözülmesi izledi. ‹flte tam bu esnada Tatar mollalar› Buhara medreselerini elefltirmeye bafllad›lar. Yüzlerce y›l uleman›n gözünde
sayg›n bir yeri olan “Buhara-y› fierif” 1890’lardan sonra tamamen gözden düfltü
(Çobanzade 1927: 56-8).
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XIX. yüzy›ldaSIRA
Buhara
S‹ZDEmedreselerinin belirgin özellikleri nelerdi?

Türkistan’da Rus Okullar›

D Ü fi Ü N E L ‹ M
E¤itim, bölgenin
Rusya’ya eklemlenmesinde önemli bir rol oynayabilir, ayn› zamanda kültürel dönüflüm için güçlü bir araç olarak hizmet edebilirdi. Fakat bu
S Obir
R Uilerleme kaydedildi. 1884’te Taflkent’te yerel halk›n çocuklar› için
alanda çok az
bir Rus-yerli okulu aç›ld›. Zengin bir Özbe¤in evinde aç›lan bu okula 39 Özbek çocu¤u kaydedildi.
1885’te üç okul, 1886’da ise on dört okul daha aç›ld›. Fakat bu
D‹KKAT
okullara Müslüman halk pek ra¤bet etmiyor, çocuklar›n›n Ruslaflacaklar›ndan korkuyorlard›. Devlet hizmetinde çal›flan memurlar bile çocuklar›n› bu okula gönderSIRA S‹ZDE
mek istemiyorlard›.
Fakat bir flekilde bu okullara ö¤renci bulmak gerekiyordu. Bunun için, biraz da zorlayarak çok fakir kimselerin çocuklar› bu okullara kaydedildi. Taflkent’te
aç›lan okula ö¤retmen olarak atanan fiarkiyatç› V. P. Nalivkin, okuAMAÇLARIMIZ
lun aç›l›fl gününde çocuklar›n kaçmamas› için etrafa görevlilerin yerlefltirildi¤ini,
çocuklar›n korkudan tir tir titrediklerini, okulun etraf›ndaki damlarda toplanan kad›nlar›n onlara
a¤lay›p ç›¤r›flt›klar›n› yazmaktad›r.
K ‹ Tbakarak
A P
Hükûmet, Müslüman halk› Rus okullar›na ›s›nd›rmak için Müslüman din adamlar›n› ö¤retmen olarak ifle ald› ve onlar vas›tas›yla temel ‹slami bilgiler ve Arap alfabesi dersleri
Rus ö¤retmenlere, halk›n inançlar›na sayg›l› davranmalaT E L E Vokutuldu.
‹ZYON
r› konusunda talimat verildi. 1890’l› y›llarda Taflkent’te bir ortaokul ve bir ticaret
okulu aç›ld›. XX. yüzy›l›n bafl›nda Taflkent’te aç›lan askeri lise, yat›l› k›z okulu ve
demiryolu teknik okulu bunlar› izledi (Pierce 1960: 216-8). Fakat yerli halktan çok
‹ N Tokullarda
ERNET
az kimse bu
ö¤renim gördü.
Türkistanl›lar Rus okullar›ndan korkmakta haks›z de¤illerdi. E¤itim yoluyla
Ruslaflt›rmaya iliflkin olarak, 1878’de Türkmenler aras›nda seyahat eden Osmanl› seyyah› Mehmed Emin Bey, Ata Han adl› bir Türkmenin a¤z›ndan ilginç bir
olay› nakleder. Bu tarihten 22 sene kadar önce, Ruslar 4 Türkmen çocu¤unu e¤itim vermek üzere Petersburg’a götürürler. Bunlar aras›nda H›z›r Han’›n o¤lu ile
Ata Han’›n kardefli de vard›r. Senelerce haber al›namad›ktan sonra, kardefli,
1877’de bir arkadafl›yla beraber Krasnovodsk’a gelir ve araya araya Ata Han’› bulur. Ata Han, süvari yüzbafl›s› olan kardeflini güçlükle tan›r. Yüzbafl› H›ristiyan
olup Türkmen dilini unutmufltur. Tercüman arac›l›¤›yla anlafl›rlar. Ata Han, kan
kardefli oldu¤u için ilk görüflte yüzbafl›ya kan› kaynar ise de, Ruslaflm›fl olan ve
“Türkmen demeye bin flahit gerekli olan” kardefliyle konufltukça ondan nefret
etmeye bafllar. Yüzbafl›n›n da kendisini bir vahfli olarak gördü¤ünü hisseder ve
bir daha görüflmek istemez. Dinî ve kültürel farkl›l›klar, kardefli kardefle yabanc› etmifltir.
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Sonuç olarak, Türkistan’da Rus yönetiminin getirdi¤i Bat› sistemi, k›smî olarak
etkili olmakla birlikte kitlelerin hayat tarz›n› çok fazla de¤ifltirmedi. Esasen Buhara’da egemen olan ‹ran ve ‹slam medeniyetinin güçlü etkisi buna engel oluflturmakta ve Avrupa tesirlerinin nüfuz etmesini yavafllatmaktayd›. Rus yönetiminin
müdahale etmeme siyaseti de Orta Asya halk›n›n daha bir süre eski hayat tarz›n›
devam etmesini mümkün k›ld›. Buhara Hanl›¤›nda medreseler ve di¤er yerel kurumlar›n ço¤u varl›¤›n› ve ifllevlerini sürdürdü. Türkistan flehirlerinin yan› bafl›nda
oluflan Avrupai tarzdaki flehir hayat› i¤reti ve yerli halktan kopuk bir vaziyette varl›¤›n› devam ettirdi. Rus ve Avrupa tesirleri daha ziyade soylular, tüccarlar aras›nda, o da yüzeysel bir flekilde kendini gösterdi. Bu tesirlerin derinleflmesi e¤itim yoluyla mümkündü. Rus okullar›, belli sebeplerden dolay› (Ruslaflt›rma arac› olarak
kullan›ld›¤›ndan) halk taraf›ndan benimsenmedi. Kazanl› ve K›r›ml› ayd›nlar›n bafllatt›klar› usûl-i cedit hareketi daha fazla kabul gördü. Türkistan’›n yerlisi olan ayd›nlar›n çabalar›yla XX. yüzy›l›n bafl›nda modern e¤itim Müslümanlar aras›nda az
da olsa bir geliflme kaydetti. Bundan sonraki ünitede 1905 Rus Devrimi sonras›nda ortaya ç›kan geliflmeler, Türkistan ayd›nlar›n›n bu geliflmelerdeki rolü ve 1917
fiubat Devriminden sonra ortaya ç›kan radikal de¤ifliklikler ele al›nacakt›r.
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Rus iflgali öncesinde Türkistan’daki tarihî geliflmeleri aç›klamak
VI. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Türk kavimleri Orta Asya’da önemli devletler ve imparatorluklar kurdular; Harezm, Maveraünnehr ve
Horasan bölgeleri fikrî ve ticari canlanman›n merkezi hâline geldi. Mo¤ol istilas› bafllang›çta Türkler aç›s›ndan bir y›k›m olmakla beraber, çeflitli
Türk topluluklar›n›n kaynaflmas›na ve Türk dillerinin Orta Asya’ya kök salmas›na vesile oldu. Timur ve ard›llar› döneminde Türkistan tek bir siyasi çat› alt›nda birleflti. ‹mar ifllerinde büyük geliflmeler oldu; sulama kanallar› ve büyük binalar
infla edildi. Semerkand ve Buhara ilim ve cazibe
merkezi hâline geldi; Türk dili ve edebiyat› çok
geliflti. Fakat XVI. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren Türkistan’da her alanda gerilemeler görüldü. Ticaret
yollar›n›n at›l kalmas› sonunda ticari canl›l›k azald›. Bundan sonra Türkistan’da büyük bir imparatorluk kurulmad›; bunun yerini orta ve küçük ölçekte devletler ve hanl›klar ald›; bölgede siyasi
istikrar kayboldu. Siyasi ve teknik sahada oldu¤u
gibi, kültürel alanda da gerilemeler kendini gösterdi; Buhara Hanl›¤›nda koyu bir taassup hâkim
oldu. Avrupa’da bafl döndürücü geliflmeler olurken, Orta Asya d›fl dünyadan neredeyse bütünüyle soyutland›.
Güney Türkistan’da Rus yay›lmas› sürecini de¤erlendirmek
XIX. yüzy›lda güney Türkistan, ‹ngilizlerle Ruslar
aras›nda bir rekâbet sahas› oldu. Rusya, 1860’l›
y›llar›n bafl›nda Hokand Hanl›¤›na ait baz› yerleri ele geçirdi. 1865’te ise hanl›¤a ait Taflkent flehrini zapt etti. Buhara Emiri, Ruslara karfl› birleflmek yerine Hokand Hanl›¤›n›n zay›flamas›ndan
yararland› ve hanl›¤a ait Hokand ve Hocend flehirlerini ele geçirdi. Fakat Ruslar bu defa Buhara
Hanl›¤› üzerine yürüyerek Buhara ordusunu
ma¤lup ettiler. 1868’de Ruslar›n Semerkand’› ele
geçirmeleri üzerine Buhara Emiri Muzaffer, Rus
himayesini kabul etti. 1873’te Hive’ye do¤ru harekete geçen Rus güçleri k›sa süren bir direniflten sonra Hive’yi ele geçirdiler. Çaresiz kalan Hive han› da Rusya’ya tâbi olmak zorunda kald›.
1876’da Ruslar bir ayaklanmay› bahane ederek

Hokand Hanl›¤›n› tamamen ortadan kald›rd›lar.
Rus ilerlemesine karfl› en ciddi direnifl Türkmenlerden geldi. Ruslar 1879’da Teke Türkmenlerinin elindeki Göktepe’ye do¤ru harekete geçtilerse de, epeyce kay›p vererek çekilmek zorunda
kald›lar. Buray› ancak 1881 y›l›nda çetin bir flavafltan sonra alabildiler. 1884’te Merv’in düflmesiyle Türkistan tamamen Rus egemenli¤i alt›na
girdi.
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Çarl›k yönetimi alt›ndaki Türkistan’da Rus tesirlerini tan›mlamak
Rus istilas› öncesinde Orta Asya Bat› tesirlerine
kapal›yd›. Ruslar›n güneye do¤ru yay›lmas›yla
beraber Avrupa tekni¤i, kültürü ve kurumlar› Türkistan’a nüfuz etmeye bafllad›. Yeni usulde nakliyat, ticaret, telgraf ve posta teflkilat›, banka iflleri geliflti. 1880’li y›llardan itibaren Orta Asya’da
infla edilen demiryollar› bölgenin yüzy›llarca devam eden soyutlanm›fll›¤›n› sona erdirdi. Ticaret
geliflti, iletiflim ve d›fl dünya ile olan ba¤lar artt›.
‹flgalden sonraki ilk dönemde Rus yetkililer Orta
Asya’ya bir sömürge gözüyle bak›yorlar, fazla bir
yat›r›m yapma gere¤i görmüyorlard›. 1890’l› y›llarda ise Rus hükûmeti Türkistan’› bir Rus ülkesi
yapma amac›na yöneldi. Öncelikle bölgeyi Rus
iktisad›n›n tamamlay›c› bir unsuruna dönüfltürme siyaseti izledi. ‹kinci olarak devlet, Rus köylüsünü buralara göç ettirme siyasetini benimsedi.
Kazak ve K›rg›zlar›n topraklar› Rus göçmenler
taraf›ndan gasp edilip kendileri çöllere ve verimsiz topraklara at›ld›lar. Rus yerleflimcilerle göçebeler aras›ndaki çat›flma ve düflmanl›klar, yüzy›l›n sonunda patlak veren isyanlar›n temel sebeplerini oluflturdu. 1918’de Sovyet yönetimine karfl› direnifl fleklinde ortaya ç›kan Basmac›l›k, giderek milli bir harekete dönüfltü. Aral›k 1921’de
Türkistan’a gelen Enver Pafla, bu hareketi modern bir flekilde örgütlemeye çal›flt›. Baz› baflar›lar elde etmekle birlikte, iç çekiflmeler ve Sovyetlerin güç kazanmas› yüzünden hareketleri s›n›rl›
kald›. Enver Paflan›n flehit düflmesinden sonra da
hareket devam ettiyse de 1923’ten sonra güç kaybetti.
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XIX. yüzy›lda Türkistan’da e¤itimin durumunu
de¤erlendirmek
Buhara’daki medreseler XIX. yüzy›l›n sonuna kadar cazibe merkezi olmaya devam etti; Bu medreseler hâlâ önemli flahsiyetler yetifltirmekteydiler. Medrese e¤itiminin güçlü özelliklerinden biri, talebenin münâzara (tart›flma) yetene¤ini gelifltirmesiydi. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, medrese sistemini elefltirenler ortaya ç›kt›. Orta Asya
ile ticari iliflkileri zay›flayan Tatar tüccarlar›n›n
ard›ndan, Buhara medreselerine ilim ö¤renmek
için gelen Tatar talebeleri de Orta Asya’dan yüz
çevirdiler; bunun yerine Ortado¤u’ya ve Rusya’ya
yöneldiler. XIX. yüzy›l›n son çeyre¤inde hükümetin açt›¤› okullara yerli halk ra¤bet etmedi.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki yerlerden hangisinde Rus yay›lmas› büyük bir direniflle karfl›laflt›?
a. Semerkand
b. Göktepe
c. Buhara
d. Hokand
e. Taflkent
2. Afla¤›dakilerden hangisi Türkistan’da hakimiyet kuran devletlerden biri de¤ildir?
a. Eyyubîler
b. Karahanl›lar
c. Kök-Türkler
d. Mo¤ol ‹mparatorlu¤u
e. Timurîler
3. Afla¤›dakilerden hangisi XVI. yüzy›ldan sonra Türkistan’›n ilmî, iktisadî ve medenî çöküfle geçmesindeki
en önemli etkendir?
a. Göçebelerin bölgede etkin bir konuma geçmesi
b. Co¤rafî keflifler sonucu ticaret yollar›n›n de¤iflmesi
c. Sömürgelefltirme yar›fl›n›n h›z kazanmas›
d. ‹slam›n ilerlemenin önünde bir engel teflkil etmesi
e. Rusya’n›n Türkistan’a yay›lmaya bafllamas›
4. XVI-XIX. yüzy›llar aras›nda, Türkistan için afla¤›dakilerden hangisi söylemek yanl›fl olur?
a. Bölgede siyasi istikrar kurulamad›.
b. Medrese e¤itimi neredeyse tamamen dinî konularla s›n›rland›.
c. Do¤al s›n›rlara ulafl›lmas› hanl›klar›n geliflmesini
engelledi.
d. Buhara Hanl›¤› taassup oca¤›na dönüfltü.
e. Ticaretin gerilemesi vak›f gelirlerinin azalmas›na
yol açt›.
5. Afla¤›dakilerden hangisi Çarl›k döneminde Türkistan’daki Rus etkilerinden biri de¤ildir?
a. Avrupa tekni¤i ve kurumlar› Türkistan’a nüfuz
etmeye bafllad›.
b. Yeni usulde tafl›mac›l›k geliflti.
c. Ulafl›m geliflti.
d. Orta Asya’n›n d›fl dünyadan soyutlanm›fll›¤› sona erdi.
e. Osmanl› Türkleriyle iliflkiler son buldu.

6. Afla¤›dakilerden hangisi, Türkistan’da Rus iflgalinin
sonuçlar›ndan biri de¤ildir?
a. Türkistan medreselerinde modern ilimlerin de
okutulmaya bafllanmas›
b. Demir yolunun bölgede ulafl›m› kolaylaflt›rmas›
c. Ruslarla ticaretten zenginleflen bir tüccar s›n›f›n›n do¤mas›
d. Türkistan’a Rus göçmenlerin gelmeye bafllamas›
e. Bölgede Rus okullar›n›n aç›lmas›
7. Türkistan’da, eski usûlde ders veren medreselerin,
ö¤rencilere sa¤lad›¤› en önemli fayda afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. Güçlü bir Arapça dil e¤itimi vermesi
b. Modern ilimlerle tan›flt›rmas›
c. Türkistanl›lara milliyet bilinci kazand›rmas›
d. Ateflli silahlar› kullanma becerisi sa¤lamas›
e. Münazara (tart›flma) yetisi kazand›rmas›
8. fiihabüddin Mercânî’nin, XIX. yüzy›lda Türkistan
medreselerine yöneltti¤i elefltiriler aras›nda afla¤›dakilerden hangisi yer almaz?
a. Mant›k ve kelam a¤›rl›kl› dersler okutulmas›
b. Medreselerden mezun olanlar›n ifl bulamamas›
c. Münazara usûlünün zaman kayb›na sebep olmas›
d. Dünyevî ilimlerin ö¤retilmemesi
e. Gerçek ‹slamî konular›n okutulmamas›
9. Afla¤›dakilerden hangisi Kazaklar›n Rus himayesini
kabul etmesinde etkili oldu?
a. Rusya’n›n artan bask›lar›
b. Kazaklar aras›ndaki iç çat›flmalar
c. Kazaklar›n Kalmuk sald›r›lar›ndan bunalm›fl
olmalar›
d. Rusya ‹mparatorunun Kazak hanlar›n› itaate davet etmeleri
e. Kazaklar›n Baflkurt bask›s›ndan kurtulmak istemeleri
10. Afla¤›dakilerden hangisi Basmac›l›¤› zay›flatan nedenlerden biri de¤ildir?
a. Eflgüdüm ve merkezi kumandadan yoksun olmas›
b. Küçük Basmac› gruplar aras›ndaki düflmanl›klar
c. Baz› gruplar›n Bolfleviklerle iflbirli¤i yapmas›
d. Sovyet hükûmetinin yerel halka geçici tavizler
vermesi
e. Enver Pafla’n›n Türkistanl›lar›n ifllerine müdahale etmesi
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Okuma Parças›
Afla¤›daki metin, 1893’te Türkistan’a seyahat eden Rusya Müslümanlar›ndan M. Zâhir Bigi’nin (1870-1902) Maveraünnehr’de Seyahat adl› gezi notlar›ndan al›nm›flt›r.
Medresede ve Rus okulunda e¤itim gören Z. Bigi, Türkistan’daki dindafl ve soydafllar›n›n durumunu yak›ndan tan›mak üzere yola ç›kar. Türkistan halk›n›, medreseleri ve Rusya’n›n bölgedeki tesirleri gözlemler. Yazar›n dili Türkiye Türkçesine oldukça yak›nd›r. Dönemin
yaz› dili hakk›nda bir fikir vermesi bak›m›ndan, metnin
diline dokunulmam›flt›r.
Türkistan’da Rus ‹stilas›
Bundan 20 sene kadar mukaddem zamanlarda Türkistan’da hareket gâyet müflkil idi. Medeniyet âleminden
binlerce fersah dûr [uzak] olup, susuz sahrâlar› görmek,
oralarda yürümek gâyet hatarl› [tehlikeli] bir halde idi.
Bahr-i Hazar’dan Amu Derya’ya kadar olan yerler de ya¤ma-gir Türkmenler ile meskun oldu¤una göre [oldu¤u
için], hareket hem [ve] sefer tamamen mümkün de¤il idi.
Demiryol sebebiyle flimdi o çöllerde sefer [yolculuk]
âsân [kolay] oldu. Rusya kuvvetiyle ya¤ma-gir Türkmenlerin yollar› kat olundu. Misafirler [yolcular] rahat
asayiflle flimdi buralarda hareket eder oldular.
Demiryol 1880 senede ibtidâ olunub [bafllan›p] 1886 senede Amuderya’ya, sonra 1888 senede Semerkand’a vâs›l oldu. Krasnovodsk’dan Semerkand’a kadar 1415 çakr›m [kilometre] imtidâd›nda. Bundan soñ[ra] flu yol tedricen Hindistan hududuna kadar uzat›laçakd›r.
fiu yolun siyaset nokta-i nazar›ndan gâyet büyük fâidesi vard›r: Bununla Rusya devleti Türkistan’da, Orta Asya’da pâyidâr olacakt›r. Bununla Rusya devleti Hindistan hududuna asker sevk edip ne vakit olursa da olur,
Hindistan’› ‹ngiliz elinden alabilecektir. Hindistan’› almak emeli en ibtidâ Petro Veliki’de var idi. Petro Veliki
[Büyük Petro] vaktinde flu yolda bir semere hâs›l olmam›fl ise de, flu XIX. asr›n nihâyesinde [sonunda] Rusya
Türkistan’a tamamen istila edip Hindistan’a gâyet karîb
[yak›n] oldu. fiüphe yok pek yak›n zamanlarda Türkistan demiryolu Hindistan hududuna tamamen vâs›l olacakt›r. Rusya’y› Türkistan’dan men etmeye gücü yetmemifl [yetmeyen] Avrupa siyaseti ihtimal Rusya’y› Hindistan’dan da men edemeyecektir.
Lakin flurada flu kadar demek mümkündür ki, en son
zamanlara kadar Türkistan’›n yahut umûmen Orta Asya’n›n Yavrupa [Avrupa] devletleri taraf›ndan istilâ olunmamas› bir kadar gariptir: Zira kaç yüz senelerden beri
çobans›z koyunlar gibi nizams›z, kuvvetsiz, sahipsiz
kalm›fl memleketlere istila etmek o kadar büyük kuvve-

te tevakkuf etmiyor idi. Orta Asya son zamanlara kadar
Avrupa istilas›ndan saklan›p kalm›fl ise, kendisinin kuvveti ile de¤il Yavrupa devletlerinin gafletiyle yahut haz›rs›zl›¤›yla idi.
Türkistan’da, Orta Asya’da Ruslar›n hareketi tarihine
nazar eder isek, Rusya devleti o taraflara nas›l istila etmifl görür isek, bizim flu sözümüzü tasdik eder birkaç
deliller bulabiliriz. Zira görürüz ki Rusya Türkistan taraflar›na, Orta Asya hanl›klar›na galebe etmifl, istila etmifl ise de, hiçbir yerde kuvvetiyle istilâ etmemifltir. Her
yerde o yerin zaaf›ndan, kuvvetsizli¤inden istifade edip,
zahmetsiz, meflakkatsiz zabt etmifltir. Rus askeri Türkistan muhaberelerinde zahmet görmüfl ise, yaln›z susuz,
yolsuz çöllerde sefer meflakkatleri görmüfltür.
Ruslar›n Türkistan taraflar›na istilâs› Orenburg, Simipalat taraflar›ndan ibtidâ olunup [bafllan›p], Ruslar zahmetsiz, meflakkatsiz 1853 senede Hokand Hanl›¤›’ndan
Akmescid kalesini ald›lar. 1860 senede Tokmak; 1862
senede Piflpek [Biflkek]; 1864 senede Evliya Ata, Hazreti Türkistan, Çimkend flehirleri al›n›p, Taflkend üzerine
hücum k›lm›fllar ise de cüz’i bir mukâbele sonunda Ruslar ric’ate mecbur olmufllard›r. 1865 senede Ceneral Çernayef pek az bir miktar asker sevk edip, K›rg›zlar›n [Kazaklar›n] iânesiyle Taflkend’i zabt etti. O vakit Buhara
Emiri kendisinin zaaf›ndan, haz›rs›zl›¤›ndan Rusya devleti’nin de Buhara Hanl›¤›’na nispetle kuvvetinden gaflet edib, Rusya ile muharebeyi etrafta olan hanl›klar ile
muhârebe gibi hayal edip, nâ-ma’kul [ak›l d›fl›] taleplerde, nâ-muvâf›k hareketlerde bulundu. fiu sebebten güya 1866 senede Buhara ile muharebe bafllan›p, tabiî Buharîler Ircâr’da tamamen ma¤lup oldular. Hocend,
Uratepe, Cizah gibi flehirler Rus eline geçti. fiu senede
Buharîlerden, mukaddemâ Hokand’dan, K›rg›zlardan
[Kazaklardan] al›nm›fl yerlerden 1867 sene Taflkend vilayeti teflkil olundu. Bundan soñ[ra] güya Buhara taaddiyâtda [sald›r›larda] bulunmufl bahânesiyle 1868 senede muharebe ibtidâ olunup, Ceneral fon Kaufman Rus
askeriyle Semerkand’a hücum edip 1868 senede Semerkand’› zapt etti. Kette Kurgan’da, Ürküt’de, Zerebulak
taraflar›nda Buharîler kaçmaktan maadây› [baflka birfley] bilmeyip, o taraflar tamamen Ruslar eline geçip,
âk›bet muâhede gibi bir fley olup, neticesinde Buhara
Hanl›¤› hanl›k suretinde Rusya’ya tâbi olup kald›. Siyaset elleri bahane haz›r etmekten hâli kalmaz idi. Mâhir
eller bahâneler buldular. Bununla Hive Hanl›¤›’na hücum etmeye yollar feth olundu [aç›ld›]; Buhara Emiri iânesiyle [yard›m›yla] Rus askeri 1873 senede Hive üzeri-
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ne hücum etti. Muharebe gibi bir fley oldu. Hive de Buhara gibi Rus eline geçti.
1875 senede Buhara Emirinin kabahatiyle Hokand’da
Hudâyar Han fitnesi kalkt›. Daha muharebe gibi fleyler
olup, Hokand, Andican, Nemengan Rus eline geçti. Fitneler hemen hemîfle [daima] devam etti. Âk›bet 1876
senede Hokand Hanl›¤› tamamen ref‘ olunup [kald›r›l›p], bedelinde [yerine] Ferganski Oblast [Fergana Bölgesi] nâm›nda bir vilayet teflkil olundu.
fiöyle olup, Maveraünnehir gibi bir memleket zahmetsiz, yaln›z çöllerde askerin sefer meflakkatiyle Rusya
devletine bir lokma oldu. En son zamanlara kadar gaflette kalm›fl ‹slam memleketlerinde bir kadar [biraz] intibah [uyan›fl], bir kadar ink›lâbât, terakkiyât hâs›l ola
bafllad›. Lakin ehillerinin [yerel halk›n] fâidesine de¤il
ecnebiler [yabanc›lar›n] fâidesine oldu.
Tarih milletleri te’dib eder [cezaland›r›r] ise öyle eder.
A‘mâlin cezas› k›yamet gününe te’hir olunur ise de, nâdânl›¤›n, âlem-i siyasette fesâd›n cezas› ne kadar soñ[ra]
gelir ise de, lâ-büdd [mutlaka] dünyada gelir.
Kaynak: Muhammed Zâhir Bigiyef, Maveraünnehr’de
Seyahat (Kazan, 1908).

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b
2. a
3. b
4. c
5. e
6. a
7. e
8. b
9. c
10. e

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rus ‹stilas›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “XVI. Yüzy›la Kadar Türkistan” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkistan’da Gerileme Dönemleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkistan’da Gerileme Dönemleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkistan’da Rus Tesirleri”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkistan’da Rus Tesirleri”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Buhara Medreseleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Buhara Medreseleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkistan’da Rus Yay›lmas›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Basmac› Hareketi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1
XVI. as›rda ortaya ç›kan geliflmeler Orta Asya tarihinin
ak›fl›n› de¤ifltirdi. Portekizlerin deniz yollar›n› keflfetmeleriyle Orta Asya’dan geçen kara yollar› önemini kaybetti. Hindistan ve ‹ran deniz ticaretini ele geçiren Avrupal› devletler, buralara tekstil ürünleri, demir eflya ve
silahlar satarak zenginlefltiler. Giderek d›fl dünyadan
soyutlanan Özbek hanl›klar›, modern silahlar›n ve geliflmelerin gerisinde kald›lar. Ticaret yollar› at›l kalan
Türkistan halk› büyük gelir kay›plar›na u¤rad›lar. ‹ktisadi gerileme, e¤itim kurumlar›n› olumsuz etkiledi. Timurlulardan sonra bölgede siyasi istikrar kurulamad›.
Hanl›klar aras›ndaki k›s›r çekiflmeler ve mücadeleler
Rus iflgaline kadar devam etti. XIX. yüzy›lda Avrupa’da
ve Rusya’da muazzam geliflmeler yaflan›rken, Orta Asya
halk› bunlardan uzak, kendi dar dünyas›nda yafl›yordu.
Rus iflgalinin uyar›c› etkileri onlar› bu derin uykudan
uyand›rd›.
S›ra Sizde 2
1860’larda bafllayan Rus istilas› güney Türkistan’›n yerleflik kesimlerinde güçlü bir direniflle karfl›laflmad›. Modern usullerle ve silahlarla donanm›fl olan Rus güçleri,
kendilerinden say›ca çok fazla olan fakat eski tarz silahlarla donanm›fl Hokand, Buhara ve Hive Hanl›klar›n›n
askerî güçleri karfl›s›nda kolay baflar›lar elde ettiler. Yenilmez zannedilen Buhara ordusu düzenli ve sistemli
Rus gücü karfl›s›nda darma da¤›n oldu. Yaklaflan Rus
tehlikesi, hanl›klar aras›nda sürüp giden rekabet ve düflmanl›¤› unutturmad›. Fakat bunlar›n da ötesinde, Türkistan’›n yerleflik halk› savaflma ruhunu da kaybetmifl
gibiydi. Bu özelliklerini hâlâ koruyan göçebe Türkmenler, Rus güçleri karfl›s›nda destanî bir mücadele verdiler.
S›ra Sizde 3
Rusya’n›n bölgede egemenlik kurmas›yla beraber, Türkistan’da modern kurumlar olufltu, tafl›mac›l›k sistemi ve
ulafl›m geliflti; demiryollar› vas›tas›yla Orta Asya’n›n d›fl
dünya ile ba¤lant›s› kuruldu. Bu yönüyle Rusya bölgeyi
Avrupa tekni¤i ve sistemiyle tan›flt›rd›. Rus hükümeti, ilk
zamanlar (1865-84) yerel halk›n âdetlerine, e¤itim sistemine ve yerel idari kurumlar›na kar›flmad›. Ulema ve
halk›n tepkisini çekecek davran›fllardan uzak durdu; ayn› zamanda buray› uzak bir sömürgesi olarak gördü¤ünden, ciddi yat›r›mlar yapmad›. Bundan sonraki dönemde ise güney Türkistan’› Rusya’ya eklemleme siyaseti izledi. Yerliler için Rus okullar› açt› ve e¤itim yoluyla ye-
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rel halk› asimile etmeye çal›flt›. Bölgeyi iktisadi bak›mdan Rusya’ya ba¤›ml› k›lmak ve Rus göçmenler göndermek suretiyle Türkistan’› bir Rus ülkesine dönüfltürmeye çal›flt›. Kapitalist iliflkilerin ezdi¤i ve göçmenlerin yerlerinden etti¤i yerel halk sonunda isyan etti.
S›ra Sizde 4
XIX. yüzy›lda Buhara medreselerinin e¤itim sistemi hakk›nda olumlu ve olumsuz pek çok fley söylenmifltir. XX.
yüzy›l›n bafl›nda, özellikle ‹dil-Ural’da bu medreseleri
elefltirmek moda halini alm›flt›. Elefltirileri flu noktalarda
toplanmaktayd›: E¤itim çok yavafl ilerliyordu; as›l ‹slamî ilimler ö¤retilmiyordu. Kelam ve mant›k dersleri müfredatta çok fazla yer tutuyordu; bu derslerde yap›lan
tart›flmalarla ö¤rencilerin y›llar› bofla gidiyordu; dünyevî bilimler (tarih, co¤rafya, tabiat bilimleri vs.) hiç ö¤retilmiyordu. Bu elefltirileri kesin do¤rularm›fl gibi görmek gerekmez. Tersine, bu elefltirilerin oldu¤u zamanda Orta Asya medreseleri hâlâ Hindistan’dan, ‹dil Boyu
ve Kuzey Kafkasya’dan ö¤rencileri çekmekteydi. Reformcu Tatar ulemas›n›n ço¤u Buhara medreselerinde
e¤itim görmüfllerdi; bu medreselerden hâlâ önemli flahsiyetler yetiflmekteydi. Buhara medreselerinin en sa¤lam yönü, ö¤rencilere tart›flma ustal›¤› edindirmesiydi.
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türkistan uyan›fl›nda usûl-i cedit hareketinin etkilerini aç›klayabilecek;
Yeni fikirlerin yay›lmas›nda bas›n›n yerini tan›mlayabilecek;
Türkistanl› ayd›nlar›n toplumsal de¤iflmedeki rollerini de¤erlendirebilecek;
1917 Rus ihtilâllerinin Türkistan Vilayeti ve Buhara üzerindeki tesirlerini
tan›mlayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Türkistan’da e¤itim reformu
Türkistan bas›n›
Genç Buharal›lar
Genç Hiveliler
Mahmud Hoca Behbudî

•
•
•
•
•

Abdurrauf F›trat
Münevver Karî
Hokand Muhtariyeti
Buhara Halk Cumhuriyeti
Harezm Halk Cumhuriyeti

‹çindekiler

XIX. Yüzy›l Türk
Dünyas›

Türkistan’da
Ceditçilik

• E⁄‹T‹M VE YEN‹LEfiME
• GÜNEY TÜRK‹STAN’DA BASIN
(1905-1918)
• TÜRK‹STAN YEN‹LEfiMES‹N‹N
ÖNCÜLER‹
• 1917 ‹HT‹LALLER‹ SONRASINDA
TÜRK‹STAN

Türkistan’da Ceditçilik
E⁄‹T‹M VE YEN‹LEfiME
Türkistan Uyan›fl›na Etki Eden Unsurlar
XIX. as›rda Rusya’daki Müslüman bölgelerinde bafllayan uyan›fl ve yenileflmenin etkileri yüzy›l›n sonlar›nda Türkistan’a eriflti. Ulafl›m›n geliflmesi, Rusya’daki medeni
hayatla olan temas bunda etkili oldu. Deniz yolu ile demiryolunun geliflmesi Türkistanl›lar› Rusya’daki di¤er dindafllar›yla buluflturdu¤u gibi, onlar›n Osmanl› ülkesindeki dindafl ve soydafllar›yla temasta bulunmalar›na ve buradaki bas›n ve yay›ndan etkilenmelerine yol açt›. Mithat Pafla, Nam›k Kemal ve Ziya Pafla’n›n yaz›lar›
Türkistan’a kadar ulaflt›. ‹ran’daki Meflrutiyet ‹nk›lâb›n›n etkileri, Hindistan’daki sömürgecilik karfl›t› fikirler Orta Asya’ya yay›nlar ve temaslar yoluyla girdi.
Bu ünitede güney Türkistan’da ortaya ç›kan modernleflmenin dinamikleri ele
al›nacakt›r. Türkistan’daki uyan›fla etki eden unsurlar dört ana bafll›kta incelenebilir: 1) Usûl-i cedit mekteplerinin etkileri. Türkistan’a de¤iflim rüzgârlar› 1890’larda
K›r›m ve Kazan’dan geldi. K›r›ml› pedagog ‹smail Gasp›ral›, Buhara’da yeni usulde
mekteplerin aç›lmas› için u¤raflt›. Tatarlar›n öncülü¤ünde aç›lan usûl-i cedit okullar› Türkistanl›lar için model oluflturdu. Bu okullar› yerel ayd›nlar›n açt›klar› okullar takip etti. E¤itim hareketi, ayn› zamanda toplumsal reformlar için de bir zemin
haz›rlad›. 2) Türkistan yerel bas›n›n›n geliflmesi. 1905’ten sonra bas›n›n geliflmesi,
kütüphaneler, hay›r cemiyetleri ve tiyatrolar, Türkistan’da modernleflmenin yolunu
açt›. 3) Buharal› ve Türkistanl› Ceditçilerin faaliyetleri. 1908’den sonra Osmanl›
Devleti’den gelen tesirler Tatar örne¤inin önüne geçti; ‹stanbul’dan yay›lan hürriSIRA(Behbudî,
S‹ZDE
yet fikirleri Türkistan ayd›nlar›n› etkiledi. Birinci kuflak Ceditçiler
M. Karî, F›trat), e¤itim ve kültür alanlar›nda gösterdikleri çabalarla bölgedeki de¤iflimde
önemli katk›lar sa¤lad›lar. 4) 1917 ihtilallerinin tesirleri. fiubatD Üve
fi Ü NEkim
E L ‹ M ink›lâplar›n›n oluflturdu¤u yeni durum, Ceditçilerin program›nda radikal bir de¤iflmeye sebep oldu; ayd›nlar ink›lapç› ve siyasi hareketlere aktif olarak kat›ld›lar, devlet yöS O R U
netiminde görevler ald›lar.
Türkistan Vilayeti: Türkistan ülkesi ile “Türkistan Vilayeti”ni birbirine
D ‹ K K Akar›flt›rmamak
T
gerekir. Türkistan Vilayeti (Türkistan Genel Valili¤i), S›r Derya, Semerkand, Fergane, Semireçye ve Hazar Ötesi (Türkmenistan) bölgelerinden olufluyordu. Türkistan
ülkesi ise daSIRA S‹ZDE
ha genifl bir bölge olup kuzeyinde Kazak bozk›rlar›n›, güneyinde Buhara ve Hive hanl›klar› ile Türkistan Vilayetini kaps›yordu. Bkz. Harita 8.1.
AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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196

XIX. Yüzy›l Türk Dünyas›

Harita 8.1
XIX. yüzy›l›n
sonunda Kazak
Bozk›rlar› ve güney
Türkistan.
Kaynak: S.
Zenkovsky, PanTurkism and Islam
in Russia
(Cambridge, 1960).

Tatar Tesirleri
Türkistan modernleflmesinde Tatarlar›n tart›fl›lmaz bir yeri vard›r. Bilindi¤i gibi,
XIX. yüzy›l›n sonuna kadar Buhara medreseleri Tatar gençleri için bir bilgi kayna¤› oldu. Bu tarihten sonra ise Rusyal› Tatarlar Türkistanl› dindafllar›n› ayd›nlatma
görevini üstlendiler. Türkistan gençlerinden baz›lar› modern tarzda e¤itim veren
Orenburg’daki Hüseyniye Medresesi ile Ufa’daki Âliye Medresesinde okumaya
bafllad›lar. ‹lk Özbekçe kitaplar Kazan’da bas›ld›. Taflkent’teki ilk matbaay› kuran
da bir Kazan Tatar›yd›. Türkistan’daki ilk usûl-i cedit mektepleri onlar taraf›ndan
aç›ld› (Turdiyev 2000: 4-5). Tan›nm›fl Tacik ayd›n› Sadriddin Aynî, hat›ralar›nda
kendisinin Tatar okulunda yetiflti¤ini ve bu okulda edindi¤i deneyimleri kendi açt›¤› okullarda kulland›¤›n› yazmaktad›r. Gasp›ral› ‹smail Bey, Buhara ve Semerkand’a seyahat etti¤inde buradaki gençler üzerinde büyük bir etki b›rakt›. ‹leride
ayr›nt›l› olarak söz edilece¤i üzere, Türkistan’daki gazetecilik faaliyetlerinde de Tatarlar öncülük ettiler. Reform fikirlerinin sözcüsü olan Tercüman gazetesi Türkistan ayd›nlar› taraf›ndan büyük bir ilgiyle takip edildi.
1905’ten itibaren özellikle Taflkent’te ve di¤er baz› flehirlerde oyunlar sergileyen Tatar gezici tiyatrolar›, yerel tiyatronun geliflmesi için örnek oluflturdu. Tiyatro, yeni fikirlerin yay›lmas›nda etkili bir araç olman›n yan›nda, de¤iflik Türk topluluklar› aras›nda kültür ve dil ba¤lar›n›n geliflmesine yol açt›.
Kad›n haklar› konusunda da Tatar kad›nlar› Türkistanl› kardefllerine öncülük
ettiler. Kazan’da 1913-18 y›llar› aras›nda ç›kan Süyüm Bike dergisi sayfalar›nda
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Türkistan kad›nlar›n›n durumu ve Tatar kad›nlar›n›n bu durumu de¤ifltirmek için
yapt›klar› faaliyetler anlat›lmaktad›r. Dergi yazarlar›ndan A. Tiriflkaviye, “Sart” (Özbek) kad›n/k›zlar›n›n temel ‹slami bilgiler d›fl›nda bir e¤itim görmediklerinden ve
fikirlerini açacak olan seyahat ve e¤itim gibi haklardan yoksun b›rak›ld›klar›ndan
söz etmektedir. 1914 y›l›nda Fergane’yi ziyaret eden Zeki Velidî, sokaklarda Rus,
Yahudi ve Çingene kad›nlar›na rastlad›¤›n›, fakat Müslüman kad›nlar› hiç göremedi¤ini söylemektedir. Konuk oldu¤u Sart köylerinde de kad›nlarla karfl›laflmam›flt›.
Bundan 400-500 sene önce, Türkistan kad›nlar› sosyal hayat›n içinde iken, son zamanlardaki bu kapal›l›¤› aç›k bir gerileme olarak anlatmakta ve arkas›ndan: “Bizim
[Tatar ve Baflkurt] örtülü kad›nlar›m›z Fergane kad›nlar›yla karfl›laflt›r›lamayacak
derecede ileri seviyededir” demekteydi (Togan 1914: 10-12).
Ayn› dergide yazan Zeynep Dinikayova ise, Buhara’n›n tan›nm›fl Tatarlar›ndan
Halid Burnaflev ile efli Ayfle Han›m›n Eylül 1914’te kendi çocuklar›n› okutmak için
özel ö¤retmenler tuttuklar›n›, daha sonra bunu geniflleterek bir mektebe dönüfltürdüklerini, k›z ve erkek ö¤rencileri okuttuklar›n› anlatmaktad›r (Dinikayova 1914:
9-10). Dergide Tatarlar›n buna benzer e¤itim faaliyetlerinden söz edilmektedir.
Türkistanl› kad›nlar dergiye mektuplar göndererek u¤rad›klar› haks›zl›klar› dile getiriyorlard›.
Dergide 1917 fiubat Devriminin Türkistan kad›nlar›n›n hayat›nda yaratt›¤› de¤iflikliklerden de söz edilmektedir. Nisan ay›nda yap›lan bir kad›nlar kongresine 50
kifli kat›lm›flt›; bunlar Tatar, Kazak ve Türkistanl› kad›nlardan oluflmaktayd›. Toplant›da söz alan Safiye Feyzullina, Türkistanl› kad›nlara hitap ederek olan-bitene
seyirci kalmamalar›n›, Kazanl› Müslüman kad›nlar›n› kendilerine örnek almalar›n›
söylemiflti. Ayn› toplant›da Müslüman Kad›nlar Derne¤i oluflturulmas›na, kad›nlar
için kurs aç›lmas›na ve k›zlar için aç›lacak olan okullara Rusyal› Müslüman ö¤retmenler getirilmesine karar verilmiflti (Azamat 1917: 175-6).
Tatarlar›n gayretlerinden endifleye kap›lan Çarl›k yönetimi, daha ilk zamanlardan itibaren baz› tedbirler ald›. Onlar›n Türkistan üzerindeki etkilerinin önünü
kesmek amac›yla, 1886’da H›ristiyan olmayanlar›n Orta Asya’da mülk edinmelerini yasaklad›. 1911 y›l›nda ise Müslüman okullar›ndaki ö¤retmenlerin ö¤rencilerle
ayn› milliyetten olmas› flart›n› getirildi. Bu yolla Özbek, Kazak ve Tacik çocuklar›n›n Tatar ö¤retmenler taraf›ndan e¤itilmesinin önü al›nmak istendi. Tatarlar›n Türkistanl› ö¤renciler için okul açmalar› yasakland›. Bu yasa¤›n amac› Tatarlar›n Türkistanl›lara rehber olmas›n› önlemekti. Gasp›ral›, Müslümanlar aras›ndaki birli¤in
bu flekilde engellenemeyece¤ini söylüyordu. Çünkü onlar›n birli¤i dine, tarihe ve
soya dayan›yordu. Bu tür engellemeler ters tepki yaratacak, Müslümanlar›n fikrini
ve gözlerini açacak, onlar› gayret etmeye yöneltecekti. Hükûmetin bu tedbirleri,
yerel ayd›nlar›n Tatarlar›n yerini almalar›n› h›zland›rd›; bunun sonucunda Özbek
ve Tacikler kendi usul-i cedit okullar›n› açt›lar.

Türkistan’›n fikrî uyan›fl›nda
Gasp›ral›’n›n etkisi çok
önemlidir. Gasp›ral›, Buhara
ve Türkistan’a yapt›¤›
seyahatlerinde kendisine
birçok taraftar kazand›.
Bunlardan baz›lar› daha
sonra onu Bahçesaray’da
ziyaret ettiler, onun açt›¤›
okulu örnek ald›lar.
Türkistan’daki yenilik
taraftarlar› ayd›nlar›n
“Ceditçiler” olarak
adland›r›lmas›, bu etkinin
ne kadar önemli oldu¤unu
aç›kça ortaya koymaktad›r
(Togan 1981: 557).

Usûl-i Cedit Mektepleri
Buhara’da
‹smail Gasp›ral›, K›r›m’da tan›flma f›rsat› buldu¤u Buhara Emiri Abdülahad’›n deste¤ini kazanarak Buhara’da yeni usulde mektepler açmaya çal›flt›. Emir K›r›m’a geldi¤inde onu hep ziyaret edip bu dile¤ini hat›rlatt›. Gazetesinde onun hakk›nda
övücü yaz›lar yazd›. 1893’te bizzat Buhara’ya gitti ve e¤itim reformu konusunu buran›n önde gelenleriyle konufltu; buran›n genç ayd›nlar›n› etkiledi.

Buhara’da cedit
mektepleri: Ceditçilik,
bafllang›çta e¤itim ve kültür
faaliyetleri fleklinde bafllad›.
Türkistan Vilayetinde fazla
bir sorunla karfl›laflmadan
usûl-i cedit mektepleri
aç›ld›. Fakat Buhara’daki
durum farkl›yd›. Emir,
reform için pek istekli
de¤ildi. Ancak, uluslararas›
iktisadi iliflkiler a¤›na
eklemlenmifl olan Buhara
tüccar›, çocuklar›n›n modern
okullarda e¤itim görmesini
istiyor, bu yoldaki giriflimleri
destekliyordu.
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Kagan (di¤er ad› Yeni
Buhara) Buhara’n›n 15
kilometre yak›n›ndaki tren
istasyonunda Ruslar
taraf›ndan oluflturulan bir
kasabad›r. Burada
Rusya’n›n siyasi temsilcili¤i
bulunuyordu. Emir’in
Petersburg ile olan iliflkileri
buradan yönetiliyordu.
1920’lerin bafl›nda, Emir
yönetimi devrildikten sonra
da Sovyet Rusya ile Buhara
Cumhuriyeti aras›ndaki
iliflkiler bu temsilcilik
arac›l›¤›yla yürütüldü.

Buhara’da usûl-i cedit okullar› bafllang›çta Tatar çocuklar› için aç›ld›. 1902’de
Kerimov ad›nda Tatar bir ö¤retmen, Kagan’da Tatar çocuklar› için bir usûl-i cedit
mektebi açt›. Fakat okul aç›ld›ktan birkaç ay sonra, maddi destek yoklu¤u ve tutucu çevrelerin bask›s› sonucunda kapanmak zorunda kald› (Becker 1968: 202).
Gasp›ral›, 1908’de bir kez daha Türkistan’a gitti¤inde, önceki ziyaretine göre
Buhara’da epey bir geliflme oldu¤unu gördü: Tüccarlar aras›nda fikri aç›lm›fl kimseler artm›fl, ziraat ilerlemifl, özellikle pamuk ekimi ve hayvan yetifltiricili¤i geliflmiflti. Pamuk fabrikalar›, maden ve demir tezgâhlar› kurulmufltu. Fakat Buhara’da
yeni usulde okul açmak hiç de kolay bir ifl de¤ildi. Gasp›ral›, Buhara fieyhülislam›yla (Kad› Kelanla) görüflerek mahalle mekteplerinde yeni metotla (usûl-i ceditle) e¤itim vermenin faydalar›ndan bahsetti. Buhara’n›n tan›nm›fl âlimlerini, baflveziri ve fleyhülislam› bu okullar›n faydalar› konusunda ikna etmeye çal›flt›. Ulemadan Müftü ‹kram Efendi buna destek verdi. Gasp›ral›, Buhara’da hemen herkes
Türk dilini bildi¤i için, alfabenin bu dille ö¤retilmesinin uygun olaca¤›n› anlatt›.
Zaten, Semerkand’da aç›lmas›n› sa¤lad›¤› usûl-i cedit mektebi de Türk dilinde e¤itim vermekteydi. Fakat Kad› fleyhülislam›n Fars dilinde ›srar etmesi üzerine (yeter
ki yeni mektepler aç›ls›n diye olmal›) bu iste¤e r›za gösterdi.
Gasp›ral›’n›n Buhara’da usûl-i cedit mektepleri açmak konusunda yapt›¤› giriflimler somut bir netice vermedi; aradan 5 ay geçmesine ra¤men bir sonuç al›namad›. Gasp›ral› bu durumdan son derece bezmifl olmal› ki, “e¤er Buhara’da bir
bakkal dükkân› ya ki [veya] çayhane veya ki beççeler rakshanesi [erkek çocuklar›n oynat›ld›¤› e¤lence mekân›] tesisine giriflmifl olsam çoktan baflar›rd›m” diye yak›n›yordu.
Buhara’da ticaretle u¤raflan Kazan Tatarlar› okul açmak için yeni bir giriflimde
bulundular; kendi aralar›nda bir hay›r cemiyeti kurup Kazan’dan ö¤retmenler getirip bir usûl-i cedit mektebi açt›lar. Okul k›sa zamanda Buharal› talebeleri çekmeye bafllad›. Tatarlar Buhara’da kurduklar› bu okula “‹smailiye” ad›n› vermek istemifllerse de, Gasp›ral› buna raz› olmad›; okula Emirin ad›n›n verilmesinin daha uygun olaca¤›n› önerdi. Fakat bu okulun da ömrü uzun olamad›.
Buhara’n›n mutaass›p ulemas› yeni okullara karfl› büyük bir direnifl gösterdi.
1909’da bu tart›flmalar fliddetlendi. Buhara’n›n nüfuzlu ulemas›ndan G›yas Mahdum ve Müftü Abdurrezzak, fetvalar vererek usûl-i cedidin haram oldu¤unu ilan
ettiler. Ulema içinde sadece Damla ‹kram Efendi, yeni okullar›n faydas›n› cesaretle savunuyordu. Mutaass›p ulema, di¤er müftüleri de bir araya toplayarak Damla
‹kram Efendi’nin karfl›s›nda bir saf oluflturdu. ‹fl bununla da kalmad›. G›yas Mahdum: “E¤er usûl-i cedide Buhara’da icra olunursa flu beyaz sakal›m› Müfti ‹kram’›n
kan›yla boyamak bana ahd olsun” diye yemin etti. Ceditçi-Kadimci kavgas›n›n ilk
büyük çat›flmalar›ndan biri bu idi. Müftü ‹kram Efendi müftülük görevini b›rakarak
flehri terk etmek zorunda kald› (Taceddin 1909: 190).
1910 y›l›ndaki Sünni-fiii çat›flmas›nda Emirin olaylar› yat›flt›rmakta etkisiz kalmas› üzerine, Rus yetkililer hanl›¤›n art›k ortadan kald›r›lmas› gerekti¤ini konufltular. Tam bu s›rada Emirin ölümü ve Rus e¤itimiyle yetiflmifl olan Alim Han’›n tahta geçmesi Buhara’da reform faaliyetleri için yeni ümitler do¤urdu. Gerçekten de
Emir medreselerin ›slah edilece¤ini, vergi toplanmas›nda ve adalet kurumunda iyilefltirmeye gidilece¤ini duyurdu. Bu olumlu havan›n etkisiyle Tatar usûl-i cedit
okulu yeniden aç›ld›. 1912’de Osman Hoca Buhara’da yeni bir okul açt›. 1913 y›l›
ile 1914 y›l›n›n ilk yar›s›nda baflka yeni okullar aç›ld›.

Ceditçi ayd›nlar›n bir özelli¤i
de Türk dilini yayg›nlaflt›rma
iste¤iydi. Buhara’da e¤itim
dili Farsçayd›. Emir ve
muhafazakâr ulema (ana
dilleri Türkçe olsa bile) Fars
dilinde okuyup yaz›yorlard›.
Ceditçiler ise (Tacik de olsa)
Türkçe yazmay› tercih
ediyorlard›.
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Resim 8.1
Usûl-i cedit trenini
engellemeye çal›flan
Kadimci mollalar›
gösteren karikatür.
Kaynak: Molla
Nasreddin, say› 2
(1909).

Türkistan Vilayetinde
Do¤rudan Rus yönetiminde olan Semerkand ve Taflkent flehirlerinde daha bir serbestlik vard›. Semerkand’daki usûl-i cedit mektebi muntazam bir flekilde e¤itimine
devam etmekteydi. Ayd›n din adamlar›ndan Mahmud Hoca Behbudî mektebin kuruluflunda ve devam›nda ciddi bir gayret gösterdi. Mektebin yüz kadar ö¤rencisi ve
üç muallimi vard›. fiehirde oturan Tatar tacirler bu okula maddi destek veriyorlard›.
Rus yönetiminin Cedit okullar›na iliflkin tutumu biraz karmafl›kt›. Hükûmet,
SIRA S‹ZDE
Türkistan Genel Valili¤inde Ceditçi ayd›nlar›n e¤itim faaliyetlerine
flüphe ile bak›yor, usûl-i cedit okullar›n›n ve Ceditçi ayd›nlar›n bölgede milli duygular› uyand›raca¤›ndan, milli bilinçlenmeye yol açaca¤›ndan kuflkulan›yordu. Türkistanl›lar›n
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Osmanl›larla ve di¤er Müslüman topluluklarla iliflkiler gelifltirmesinden endifle ediyordu. Buhara Hanl›¤›nda ise Rus yönetimi farkl› bir siyaset izledi; Rus yetkilileri
S O R U
mutaass›p uleman›n halktaki Rus karfl›t› duygular› besledi¤ine inand›klar›
için, uleman›n gücünü zay›flataca¤› düflüncesiyle, buradaki usûl-i cedit okullar›n› desteklediler. Fakat bu durum k›sa sürdü; Rus yetkilileri, Buhara’daki DCeditçili¤in
e¤itim
‹KKAT
reformu olman›n ötesine geçip milli bir harekete do¤ru evrildi¤ini görür görmez
desteklerini çektiler (D’Encausse 1994: 195). Ceditçilerin faaliyetlerini engellemekSIRA S‹ZDE
le yetinmeyip onlar›n bafl düflmanlar› haline gelen Kadimci mollalar› desteklediler.
Usûl-i cedit mektepleri Türkistan’›n ça¤dafllaflmas›nda ne derece etkili
SIRAoldu?
S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

‹smail Gasp›ral›’n›n Türkistan’a seyahati ve burada usûl-i cedit mektepleri
KD Ü‹ fi ÜT NAE L P‹ M açma gayretleri hakk›nda ‹smail Gasp›ral›: Seçilmifl Eserleri III (‹stanbul, 2008) adl› eserden
yararland›k.
S O R U

1

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ

DKÜ fi‹ ÜTN EAL ‹ M
P
S O R U

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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D‹KKAT
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NET
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AMAÇLARIMIZ
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GÜNEY TÜRK‹STAN’DA BASIN (1905-1918)
1905 Devriminin Etkileri
1905 Devrimi, Türkistan’da en çok demiryollar›nda çal›flan Rus iflçileri aras›nda
yank› buldu; devrimin heyecan›, burada sürgün olarak bulunan Rus sosyal demokratlar›n› harekete geçirdi. Bunlar›n teflvikiyle demiryolu çal›flanlar› aras›nda hareketlenmeler görüldü. 1906’da Taflkent, Aflkabad ve K›z›larvat’da Rus iflçileri ve sosyalistleri örgütlendiler, kongreler düzenlediler. Türkistan’da sürgün olarak bulunan
sosyalistler içinde yerel ayd›nlarla en çok temas kuranlar SR’ler (ink›lapç› sosyalistler) idi. Taflkent Tatarlar›ndan olan ‹smail Abidî, sosyalistlerle temas halindeydi ve
gazetesinde yerli iflçilerin örgütlenmesi hakk›nda yaz›lar yaz›yordu.
Ruslardaki kadar heyecan yaratmasa da, devrim Türkistan Müslümanlar›n› da
k›m›ldatt›. Taflkent Müslümanlar› 10-15 Mart 1905’te toplant›lar yaparak taleplerini
belirlediler ve bunlar› Türkistan valisine sundular. Kas›m ve Aral›k aylar›nda toplant›lar yaparak bu talepleri daha ayr›nt›l› bir flekilde görüfltüler. Toplant›da Taflkent’te bir Müslüman Dinî ‹daresi kurulmas› ve Tatarlar›n Türkistan’da mülk edinmesini yasaklayan kanunun kald›r›lmas› istendi (Togan 1981: 347-8).
Rusya’da yap›lan Müslüman kongrelerinin ilk ikisine Türkistandan kat›lan olmad›. Sadece Bütün Rusya Müslümanlar› III. Kongresine Özbeklerden Eminbek ‹lhamcanov ifltirak etti. Türkistanl›lar, Rusya Meclisinin (Duma) II. dönem seçimlerine kat›ld›lar. Türkistan Vilayetinden (Semerkand, Hokand, Türkmenistan, S›r Derya vilayeti, Taflkent ve Fergane’den) 6 vekil Duma’ya gönderildi. Bunlardan üçü
tüccar, biri molla (din adam›) idi. Türkistanl› vekiller Rusça bilmedikleri için Duma’da (Rusya Parlamentosunda) etkin bir rol oynayamad›lar (Togan 1981: 349).
1907 ortas›nda ç›kar›lan yeni seçim kanunuyla, Türkistanl›lar seçime kat›lma hakk›ndan yoksun b›rak›ld›lar. Bu durum, Türkistanl›lar›n zaten az olan siyasi faaliyetlerini tamamen bitirdi.

Taflkent’te Türkçe Gazeteler: 1905-1908
Türkistan’a gazetecilik tesirleri K›r›m, Kazan, Azerbaycan ve ‹stanbul’dan geldi.
Gasp›ral› taraf›ndan ç›kar›lan Tercüman gazetesinin Türkistan’da büyük tesirleri
görüldü. Posta sisteminin geliflmesi, gazetenin yay›lmas›n› kolaylaflt›rd›. Türkistanl› ayd›nlar, Kazan, Orenburg, Bakü ve Tiflis’ten gelen gazete ve dergileri okumaktayd›lar. Hac döneminde ‹stanbul üzerinden vatanlar›na dönen hac›lar, yorgan,
yast›k ve giysileri içinde saklad›klar› ‹stanbul gazetelerini gizlice getiriyorlard›
(Toktam›flo¤lu 1933: 1612).
Ceditçiler için gazetenin ayr› bir önemi vard›. Onlar gazeteyi bir ilerilik arac› ve
alameti olarak görüyorlar, gazetenin toplum ve kültür hayat›n› gelifltirece¤ine inan›yorlard›. Ceditçi ulemadan Mahmud Hoca Behbudî, gazetelerin topluma manevi
liderler olarak hizmet ettiklerini düflünüyordu. Gerçekten de gazetelerin önemli ifllevleri oldu. Uleman›n bilgi üzerindeki tekeli k›r›ld› (Khalid 1994: 195). Yenilikçi
ayd›nlar bas›n yoluyla halka hitap etme imkân›n› elde ettiler. Gazeteler ayn› zamanda milli bilincin oluflmas›na da katk› sa¤lad›. Avrupa’da ve ‹slam dünyas›nda
olup bitenden haber vererek okumufl kesimin dünyadan haberdar olmas›na ve
baflka halklar›n gerçeklefltirdi¤i ilerlemelerin duyurulmas›na vesile oldu.
1905 Devrimini izleyen günlerde bas›na özgürlük tan›nmas›yla, Türkistan’daki
Tatarlar, o zaman Türkîce denilen Orta Asya Türkçesinde gazeteler yay›nlad›lar.
Onlar› Özbeklerin kendi ç›kard›klar› gazete ve dergiler takip etti. ‹lk gazeteler hep
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Taflkent’te ç›kt›. Bu flehir Türkistan Genel Valili¤inin merkezi oldu¤u gibi, kültürel
faaliyetlerinin de oda¤›yd›. fiehrin yeni k›sm›nda Rus kültürü ve medeni tesirleri
derhal göze çarpmaktayd›. Taflkent, Türkistan modernleflmesinin de merkezi oldu.
Buradaki Müslümanlar görece bir serbestli¤e sahiptiler; Türkistanl›lar›n modern
tarzdaki okullar›, gazeteleri ve siyasi faaliyetleri hep burada bafllad›.
Türkistan’da 1905 y›l›na kadar Türkçe olarak sadece bir gazete ç›k›yordu, o da
valili¤in ç›kard›¤› Türkistan Vilayetinin Geziti idi. Mahmud Hoca Behbudî ve baflka Ceditçiler bu gazetede takma adlarla yaz›lar yay›nlad›lar. Bas›n hürriyeti ilan
edildikten sonra, Ceditçi önderlerden Münevver Karî gazete ç›karmak için yetkili
makamlara baflvurdu ise de, Rusça bilmedi¤i gerekçesiyle kabul edilmedi. Fakat
Türkistanl› bir Rus olan ‹van Geyer, bu y›l›n sonunda gazete iznini ald› ve Taflkent’te Terakkî: Orta Aziyan›n Ömürgüzarl›¤› ad›nda bir gazete ç›kard›. Il›ml› bir
sosyalist olan Geyer, yerel halk› yeni siyasi fikirlerle tan›flt›rmak amac›yla Rus gazetelerinden tercümeler yapt›rarak gazetesinde yay›nlad›. Fazla bir ilgi görmeyen
gazete, çok geçmeden yay›n›n› durdurmak zorunda kald›.
Tatar sosyalisti ‹smail Abidî, bu gazetenin ismini Terakkî fleklinde k›saltarak
kendi üstüne ald› (Toktam›flo¤lu 1933: 1574). 1906 y›l›nda ç›kmaya bafllayan bu
gazete öncekinden daha radikal bir söyleme sahipti. Kazan’daki ink›lâpç› sosyalist
Tañc›lar grubuna mensup olan Abidî, mutaass›p din adamlar›n›n tembellik ve cehaletini ortaya koydu ve terakkinin gereklili¤ini savundu. Çarl›¤›n memur bürokrasisini ve flövenist yaklafl›mlar›n› tenkit etti. Türkistan Müslümanlar›n›n yöneticiler
ve polis taraf›ndan afla¤›lanmas›na karfl› ç›kt›. Gazete etnik ayr›mc›l›¤a da dikkat
çekti; Rus, Tatar, Kazak, Özbek ve Yahudiler aras›ndaki farklar›n öne ç›kar›lmas›n›n yanl›fl bir yol oldu¤unu dile getirdi. Özbeklerden Münevver Karî ve Ruslardan
sosyal demokrat Nalivkin’in de yazd›¤› gazete, 17 say› ç›kt›ktan sonra k›flk›rt›c› yay›nlar yapt›¤› gerekçesiyle kapat›ld›. Müslüman halk› devrimci hareketlere k›flk›rtt›¤› gerekçesiyle baflyazar›n Türkistan Vilayeti d›fl›na ç›kar›lmas› istendi.
Bu gazeteyi ayn› y›l Özbek ayd›nlar› taraf›ndan ç›kar›lan di¤erleri izledi. Münevver Karî, Eylül 1906’da Hurflid ad›nda Türkçe bir gazete ç›kararak Türkistan’da
kültürel reformlar yap›lmas› gerekti¤ini anlatan yaz›lar yazd›. Gazetenin ç›k›fl amac›, dünya Müslümanlar›n› birbiriyle tan›flt›rmak, mektep ve medreseleri ›slah yolunda rehberlik etmek ve bütün Türkler için ortak bir yaz› dili oluflturmakt›. Gazetede yaz›lanlar hükûmetin hofluna gitmedi¤inden, 11 say› ç›kt›ktan sonra yasakland›. Bu gazetenin devam› olan fiöhret de ayn› ak›bete u¤rad›; 10 say› ç›kt›ktan sonra kapat›ld›. Onun devam› olan Aziya ise ancak 5 say› ç›kabildi.
1907’de Taflkent zenginlerinden Mir Seyyid Azimbay (Azimbayev) taraf›ndan ç›kar›lan Tüccâr gazetesi, öncekilere göre daha ›l›ml›yd›. Rus okullar›nda e¤itim gören Azimbay, Orta Asya’n›n d›fl dünyaya aç›larak modernleflmesi gerekti¤ine inan›yordu. Bu gazete, yerli tüccarlar›n ç›karlar›n› temsil ediyor ve Rusya ile iflbirli¤i
içinde olunmas› gerekti¤ini savunuyordu. Gazete, 37 say› ç›kt›ktan sonra okuyucu
azl›¤›ndan dolay› kapanmak zorunda kald› (D’Encausse 1994: 190-2).
Görüldü¤ü gibi, ilk gazeteler hep k›sa ömürlü oldular; söylemek istediklerini bir
ç›rp›da söyledikten sonra hükümet müdahalesiyle kapand›lar. Bazen de okuyucu
yoklu¤u veya maddi zorluklar sebebiyle kapanmak zorundan kald›lar. 1908’den
sonra birkaç y›l yeni bir gazete ç›kmad›. Bu duraksamada Rusya’da ortaya ç›kan
bask› rejimi etkili olmufl olabilir. Mutaass›p din adamlar›n›n (Kadimcilerin) etkisinde kalan halk bu gazetelere “bidat”, gazete okuyucular›na ise dinsiz gözüyle bak›yordu. Hükûmetin sansürüne, Kadimcilerin engellemelerine ve maddi zorluklara
ra¤men, Ceditçiler büyük fedakârl›klarla gazete ç›karmaya devam ettiler.
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Ceditçilik: XIX. yüzy›lda
‹slam ülkelerinde ortaya
ç›kan uyan›fl hareketlerinin
bir türüdür. K›r›ml› pedagog
‹smail Gasp›ral›’n›n alfabeyi
kolay bir flekilde ö¤retme
metoduyla bafllad› ve k›sa
zamanda Kazan, Azerbaycan
ve Türkistan’a yay›ld›.
E¤itimin modernlefltirilmesi
çabalar› olarak bafllayan
Ceditçilik, daha sonra
sosyal, kültürel ve siyasi bir
hareket haline geldi.
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Resim 8.2
1912’de ç›kan
Buhara-y› fierif
gazetesi.

Buhara ve Türkistan Vilayeti Bas›n›
Dört y›ll›k bir aradan sonra, Mart 1912’de Kagan’daki bir matbaada Buhara-y› fierif ad›nda Farsça bir gazete yay›nland›. Bu, ayn› zamanda Buhara’da ç›kan ilk gazeteydi. Baflyazar›, bu ifl için Bakü’den kalk›p gelen Mirza Celal Yusufzade idi. Gazetedeki yaz›lar maddi ilerlemenin gereklili¤i ve e¤itimin gelifltirilmesi hususlar›ndayd›. Haziran ay›nda gazete Turan ad›nda Türkçe bir ek ç›kard›. Maddi s›k›nt›lar
yüzünden ç›kmakta zorlanan bu iki gazete 1913 y›l› bafl›nda Emirlikteki olumsuzluklar› elefltirdi¤i için yasakland›. Gazete 153, eki ise 49 say› yay›nland›.
1913 Nisan›nda Mahmud Hoca Behbudî taraf›ndan Semerkand adl› bir gazete ç›kar›ld›. Gazetenin yay›n dili Türkistan Türkçesi olmakla beraber, Tacikçe fliir ve makaleler de yay›nland›. Bu gazete, 45 say› ç›kt›ktan sonra maddi s›k›nt›lar sebebiyle
kapanmak zorunda kald›. Behbudî ayn› y›l›n A¤ustos ay›nda Özbek ve Tacik dillerinde Âyine adl› dergi ç›karmaya bafllad›. Dergi, Kafkasya, Tataristan, ‹ran, Afganistan, Hindistan ve Osmanl› ülkelerine da¤›ld›. Behbudî, Gasp›ral›’n›n yolunda giderek ortak bir Türk yaz› dili oluflturulmas›n› savundu. Ceditçilerin çok tuttuklar› bu
dergi, 68 say› ç›kt›ktan sonra 1915 y›l› Nisan ay›nda kapanmak zorunda kald›.
Bu s›rada Türkistan’›n yerli ayd›nlar›yla ink›lâpç› sosyalist Ruslar aras›nda bir iflbirli¤i vard›. ‹nk›lâpç› sosyalistlerden Vadim Çaykin adl› bir Rus, 1913’te Endican’da Rusça Golos Türkistana [Türkistan’›n Sesi] ad›nda bir gazete yay›nlad›. Gazetede pamuk ekimi konusunda yerlilerin flikâyetleri dile getirildi. Çaykin, Ubeydullah Hoca, Zeki Velidi ve Münevver Karî, bu gazetenin bir de Türkçesini ç›kard›lar ve burada Türkistan Müslümanlar›n›n Ruslarla eflit haklara sahip olmas› ve
modern e¤itimin gereklili¤i gibi konular› ifllediler. 1914’te Taflkent’te ç›kar›lan bu
gazetenin (Sadâ-i Türkistan) baflyazarl›¤›n› Ubeydullah Hoca üstlendi (Togan
1981: 355-6). Avukat olan Ubeydullah Hoca, Rus okullar›nda e¤itim görmüfltü. Dönemin tan›nm›fl ayd›nlar› (Münevver Kari, Abdullah Avlani, Tevalla, Hamza Hakimzade, Çolpan) bu gazetede yazd›lar. Gazete 66 say› ç›kt›ktan sonra 1915’te
maddi zorluklardan dolay› kapand›.
Ceditçi ticaret adam› Abidcan Mahmudov, Hokand’da Sadâ-i Fergane ad›nda
Özbek dilinde bir gazete ç›kard›. Gazetede Fergane vadisindeki e¤itim ve kültür
konular› ele al›nd› (123 say› ç›kt›). Mahmudov, 1915’te Fergane’de Tirik Söz ad›nda yeni bir gazete daha ç›kard› ise de, bu gazete fazla okuyucu bulamad›¤›ndan
kendili¤inden kapand›.
1915 y›l› Ocak ay›nda Molla Abdurrahman Salihov, Taflkent’te el-Islah ad›nda
bir dergi ç›kard›. Ulema taraf›ndan ç›kar›lan bu dergi 1918 y›l›na kadar devam etti. Bu derginin en önemli özelli¤i, Orta Asya’da ilahiyat konular›n› tart›flan tek yay›n organ› olmas›yd›.
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I. Dünya Savafl› y›llar›nda, cephelerde ne olup bitti¤ini ö¤renme merak› Türkistanl›larda gazete okumay› artt›rd›. Önceleri gazeteye karfl› ç›kan mutaass›plar bile
cephelerdeki haberleri büyük meraklarla takip eder oldular. Hükümetin d›flar›dan
gelen gazetelere girifl yasa¤› koymas›na ra¤men, Kazan ve Azerbaycan’da ç›kan
gazeteler bir yolunu bulup Türkistan’a giriyordu.
1917 senesinde Çarl›k rejiminin y›k›lmas›yla gazete ve dergi yay›nc›l›¤› yeniden
canland›. Herbir gazete ayn› zamanda belli bir grubun topland›¤› ve fikirlerini yaymaya çal›flt›¤› bir ifade zemini oluflturuyordu. Münevver Karî, 1917 fiubat Devriminden sonra Necat ad›nda bir gazete yay›nlad›. Gazetede Türk birli¤i düflüncesi
ifllendi, Çarl›k zaman›nda yap›lan zulümler ortaya konuldu, Türkistanl›lar›n önlerine ç›kan f›rsat› nas›l de¤erlendirmesi gerekti¤i hakk›nda yaz›lar yaz›ld›. May›s
1917’de Kazanl› Abdullah Battal [Taymas], fiûrâ-y› ‹slam ad›nda bir gazete ç›kard›.
Gazetede Özbek (M. Karî, Behbudî, F›trat, Çolpan) ve Kazak (M. Çokayo¤lu, A.
Baytursun) ayd›nlar›n yan› s›ra, Tatar ayd›nlar› (N. Yavuflev, ‹. Abidî, B. Habib) da
yazd›lar. Yine ayn› dönemde ç›kan Ulu¤ Türkistan gazetesi, Türkistanl›lar›n ülke
yönetiminde etkili duruma gelmesi için mücadele etti. Türkistan Merkez fiûrâs›,
Zeki Velidi’nin editörlü¤ünde Kinefl adl› bir gazete ç›kard›.
Çarl›k yönetiminde Taflkent’te sadece bir Türkçe gazete ç›karken, 1918 senesindeki f›rsatl› dönemde birkaç gazete birden yay›nlanmaya bafllad›; okur-yazar say›s› düflük olmas›na ra¤men gazetelerin tiraj› yükseldi. Fakat bu hürriyet günleri
uzun sürmedi. Sovyet rejiminin güçlenmeye bafllamas›yla Türkistan’daki bütün
matbaa ve gazetelere el konuldu. Bunun yerine devlet destekli bir bas›n oluflturuldu. Matbaa ve gazeteler rejim yanl›s› kimselerin eline verildi. Gazetelerin ifllevleri,
devletin emir ve duyurular›n› bildirmekten ve komünizm ideolojisine hizmet etmekten ibaret oldu.
Türkistan’da gazetecilik hangi tesirler alt›nda ortaya ç›kt›?
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Türkistan’da Osmanl› Tesirleri
XIX. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren ulafl›m›n kolaylaflmas›yla birlikte
hac
S O R ‹stanbul’a
U
vesilesiyle u¤rayan Türkistanl›lar›n say›s› artt›. Maddi durumu iyi olan bir k›s›m
Türkistanl› aileler çocuklar›n› tahsil yapmalar› için ‹stanbul’a ve Kahire’ye gönderD‹KKAT
mekteydiler. ‹stanbul’a gelen Türkistanl› talebeler Ahmed Midhat Efendi’yi ziyaret
etmekte ve onu kendilerinden biri gibi görmekteydiler. Osmanl› gazeteleri TürkisSIRA birli¤i
S‹ZDE fikirlerini
tan’a kadar gitmekte, buran›n gençlerinde Türk ve Müslüman
uyand›rmaktayd›.
XX. yüzy›l bafl›nda ve özellikle 1908’de ‹ttihat ve Terakkinin iktidara gelmesinAMAÇLARIMIZ
den sonra çok say›da Türkistanl› genç ‹stanbul’a gelmeye bafllad›. Bunlar ‹stanbul’da bulunduklar› s›rada Genç Türklerle temas kurdular; buradaki yeni fikirlerden etkilendiler. Abdurrauf F›trat, Mukimiddin ve Osman Hoca
flair ve
K ‹gibi
T AÖzbek
P
yazarlar› ‹stanbul’da bulunduklar› s›rada Genç Türk liderleriyle bulufltular. Buharal› Sadreddin Aynî’nin ifadesine göre, ‹stanbul’da ç›kan ve çeflitli yollarla Türkistan’a
giren yay›nlar burada etkili oluyordu. Meflrutiyetin ilan›ndan hemen
sonra yay›nlaTELEV‹ZYON
nan S›rât-› Müstakim’de ele al›nan siyasi ve sosyal reformlar, ayet ve hadislere dayan›larak aç›kland›¤›ndan Türkistanl› ayd›nlar›n ilgisini çekiyordu (Aynî 1963:
184). Türkistanl› Ceditçiler, Genç Türklerin Sultan Abdülhamid yönetimine karfl›
T E Rdevrimi
NET
verdikleri mücadeleden esinlenerek, Buhara ve Hive’de benzer‹ Nbir
gerçeklefltirmeyi hedefliyorlard›.
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1888’de K›z›lsu-Semerkand
demiryolunun
yap›lmas›ndan sonra
‹stanbul’un Türkistan
üzerindeki tesiri artt›;
Osmanl›lar›n bas›lm›fl
eserleri Türkistan’a ulaflt›
(Togan 1981: 540).

Ekim 1909’da, ‹stanbul’da Abdurrauf F›trat ve Osman Hoca, “Buhara’da Ta’mîmi
Maârif Cemiyeti” ad›nda bir hay›r cemiyeti (derne¤i) kurdular. Türkistan’da ve
özellikle Buhara’da e¤itimi yayg›nlaflt›rmay› ve okullar kurmay› amaçlayan bu dernek, 1910-14 y›llar› aras›nda yüzden fazla ö¤renciyi tahsil için ‹stanbul’a getirmeyi
baflard›. Dernek, Buhara ve Türkistan’dan getirilen ö¤rencilerin bar›nma ihtiyac›n›
karfl›lamakta ve onlar›n uygun okullara yerlefltirilmesini sa¤lamaktayd›. Ayr›ca,
dernek Türkistan ve Buhara’dan gelen hac›larla temas kurup onlar›n ‹stanbul’daki
mektep ve medreseleri görmelerini sa¤lamakta ve böylece fikirlerinin aç›lmas›na
yard›mc› olmaya çal›flmaktayd›. Savafl›n bafllamas› daha fazla ö¤renci gönderilmesini engelledi.
‹ttihat ve Terakkinin örgütlenme tarz›ndaki gizlilikten etkilenen Buharal› genç
ayd›nlar kendi ülkelerinde benzeri bir yap›lanmaya gittiler ve Aral›k 1910’da Buhara’da “Terbiye-i Etfal” (Çocuklar›n E¤itilmesi) ad›nda gizli bir dernek kurdular. O
zamanlar Buhara’da befl kiflinin bile bir araya gelmesi zor oldu¤undan, böyle bir
gizli örgütlenmeye gidildi¤i anlafl›lmaktad›r. Güvenilir oldu¤una iyice kanaat getirilen kifliler derne¤e üye kabul ediliyordu. Dernek sadece ilmi ifllerle u¤raflacak, siyasete kar›flmayacak, as›l ifli ‹stanbul’a ö¤renci göndermek olacakt›. E¤itim iflleri
için gereken para, derne¤in s›rr›n› sakl› tutabilecek kimselerden sa¤lanacakt› (Aynî 1963: 232-4).
Buhara’daki Cedit hareketinin önderlerinden Münevver Kari, ‹stanbul’a hiç gelmemifl olmakla birlikte, ‹stanbul’u kültür ve e¤itim merkezi olarak görmekte, ö¤rencilerini tahsillerini ilerletmek üzere ‹stanbul’a gitmeye teflvik etmekteydi (Oktay
1934: 23-4). Semerkandl› Müftü Mahmud Hoca Behbudî, Temmuz 1914’te ‹stanbul’u
ve Edirne’yi ziyaret ettikten sonra gezi izlenimlerini yay›nlad›. Seyahatnamesinde
Avrupa’da yaflayan Türkler hakk›nda: “Biçare Müslümanlar, 500 y›ldan beri Avrupa’da oturup, Avrupa âdeti, libas› ve yaman [kötü] ifllerini âdet k›l›p, ama ilim ve hünerinden gere¤ince hisse almam›fllard›r” (Behbudî 1914: 957) demekteydi. I. Dünya
Savafl›n›n ç›kmas›ndan sonra Türkistanl›lar›n Osmanl›larla olan iliflkileri s›n›rland›.
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Meflrutiyet dönemi
‹stanbul’u Türkistan ayd›nlar› üzerinde ne derece etkili oldu?
SIRA S‹ZDE

‹lk Kuflak Ceditçiler

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Türkistan Ceditçilerinin
birçok ortak paydalar› olsa da, onlar›n fikirlerinde baz›
farkl›l›klar mevcuttu; Muhafazakâr Ceditçiler oldu¤u gibi, ›l›ml› veya sosyalist fikirlere yatk›nl›kS Oduyanlar
da vard›. Ayr›ca, onlar›n her biri ayr› ayr› fikrî serüvenlere
R U
sahiptiler; hayatlar›n›n de¤iflik dönemlerinde milliyetçi veya sosyalist e¤ilimlere yöneldikleri bilinmektedir. En bariz özellikleri genç olmalar› ve mevcut gidiflten rahatD‹KKAT
s›zl›k duymalar›yd›. Ald›klar› e¤itim tarz› Ceditçilerin fikrî e¤ilimlerinde belirleyici
oldu. ‹lk nesil Ceditçiler e¤itimlerini medreseden alm›fllard› ve daha çok Fars külSIRA S‹ZDE
türünün etkisindeydiler.
Onlardaki Rus tesirleri yüzeyseldi. ‹kinci nesil Ceditçiler
ise medrese e¤itiminin yan›nda Rus okullar›nda da e¤itim görmüfller ve daha fazla
Rus etkisine maruz kalm›fllard›. Eski kurumlar› ve geleneksel uygulamalar› daha
AMAÇLARIMIZ
sert bir flekilde elefltiriyorlard›. Türkistan Vilayetindeki ayd›nlar nispeten serbest
iken, Buhara Ceditçilerinin ifli daha zordu. Türkistan Ceditçilerinin ay›r›c› özelliklerinden biri Kise
dinî reform fikirlerinin yok denecek kadar az olmas›yd›.
‹ Tonlarda
A P
Özellikle Buhara’da bu tarz ilahiyat tart›flmalar›na rastlanmamaktad›r. Ceditçilerin
elefltirileri Emir ve etraf›ndakilerin bask›c› ve bozuk yönetimine karfl›yd›. Ayr›ca,
Buhara Ceditçileriyle
Kadimciler aras›ndaki çat›flmalar çok daha sert, hatta fliddet
TELEV‹ZYON
içerikli oldu.
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Mahmud Hoca Behbûdî
Türkistan’daki Ceditçilik hareketinin önemli liderlerinden biri olan Mahmud Hoca
Behbûdî, 1874’te Semerkand’da do¤du. Babas›, ulemadand›; ‹slam hukuku konusunda kitaplar yazm›flt›. Behbudî, ilk tahsilini Semerkand’da yapt›ktan sonra Buhara’ya giderek medrese tahsilini ilerletti. 1900 bafllar›nda Mekke’yi ziyaret etti ve
orada ilim ö¤renmekle meflgul oldu. Daha sonra Kazan, Ufa, Orenburg, Petersburg
ve Bahçesaray flehirlerine gitti. 1903’te Semerkand’daki ilk usûl-i cedit mektebini
açt›; cedit okullar› için Özbekçe ve Tacikçe ders kitaplar› yazd›. 1906-7 y›llar›nda
gazetecilikle u¤raflt›. Gazete ç›karan arkadafllar›na yard›m etti; gazetelerde sürekli
olarak yazd›. Makalelerinde özellikle e¤itim reformu konusunu ele ald›.
1908’de Gasp›ral› Buhara’ya geldi¤inde Beyhudî onu kendi evinde misafir etti.
1914’te ‹stanbul’da ‹smail Gasp›ral›’yla yeniden karfl›laflt› ve onunla Semerkand,
Buhara, Taflkent, Hive ve Fergana’daki geliflmeler hakk›nda sohbet etti. Gasp›ral›
ona: “Allaha flükür, hükûmet mekteplerine Türkistanl› kardefller çocuklar›n› göndermeye bafllad›lar. Bugün iki gazete ve bir dergi var; mektepleriniz de biraz terakkide. Rus medeniyetinden kaçmay›n›z. Ah, bilmiyorum, flu Buhara ne olacak”
diyordu. Behbudî, hac yolculu¤u dönüflünde Bahçesaray’a u¤ramaya söz vermiflse
de, savafl›n ç›kmas› bu ziyarete mani oldu.
Buhara ulemas› aras›nda temayüz eden Behbudî, Müftülük makam›na kadar
yükseldiyse de bu görevde uzun süre kalamad›; Buhara Kadimcilerinin bask›s› sonucunda Semerkand’a gitmek zorunda kald›. Ayn› y›l Pederküfl (Semerkand, 1913)
adl› Özbekçe ilk tiyatro eserini kaleme ald›. Eserde, zengin bir baban›n okumayan
o¤lunun kötü yollara düflmesini ve sonunda babas›n›n can›na k›ymas›n› iflledi.
1914’te sahnelenen ve çok meflhur olan bu eser, di¤er genç yazarlara da esin kayna¤› oldu.
Behbudî, misyoner Ostroumov’un Rus kültürünün etkisinde bir “Sart edebiyat›” yaratma giriflimlerine karfl›, Türkistanl›lar›n kendi de¤erleri üstünde yükselen bir
edebiyat oluflturmaya çal›flt›. M. Karî, A. Avlanî, Hac› fiükrullah gibi Ceditçi ayd›nlarla birlikte bunu baflarma çabas› içine girdi.
Behbudî, siyasî faaliyetlerde de bulundu. 1917 y›l›na kadar Türkistan’›n özgürleflmesinin halkta milli duygular›n oluflmas›yla mümkün olaca¤›n› düflünüyordu.
Bunu gerçeklefltirmek için e¤itim ve kültür faaliyetleri üzerinde yo¤unlaflt›. Fakat
fiubat Devriminden sonra bu fikrini de¤ifltirdi. Milli e¤itimi oluflturmak için her fleyden önce milli özgürlü¤ü elde etmek gerekti¤i kanaatine vard› (Ertürk 1950: 22)
Devrimin ilk y›llar›nda Türkistan’›n özerk bir yönetime kavuflmas› yönünde aktif faaliyetlerde bulunan Behbudî, Taflkent’te toplanan Ülke Kongresinde Zeki Velidî ile beraber (demokratik bir Rusya içinde kültürel özerklikle yetinmek gerekti¤ine inananlara karfl›) federasyon fikrine destek verdi. Yapt›¤› etkileyici konuflmalarla kongrede federasyon fikrinin üstün gelmesini sa¤lad›.
Ülkenin silahl› güçler sayesinde özgürleflece¤ini düflünen Behbudî, Basmac›lara destek verdi. 1919 y›l› bafl›nda Taflkent’te ç›kar›lmas› planlanan ayaklanma hareketinde Basmac›larla irtibat› sa¤lad›. Fakat isyan planland›¤› vakitten önce bafllay›nca kolayca bast›r›ld›; kendisi Bolfleviklerden kaç›p Buhara Hanl›¤› taraflar›na
gitti. Buhara’n›n Karfl› flehrinde, Emirin güçleri ile ‹ngilizlerin deste¤ini sa¤layarak
Bolfleviklere karfl› yeni bir hareketi örgütlemeye çal›flt›ysa da, geliflmeler istedi¤i
gibi olmad›. Mart 1919’da Buhara Emirinin Karfl›’daki valisi taraf›ndan tutukland›
ve öldürüldü. Onun öldürülmesi Buharal› Ceditçilerde Emire karfl› büyük bir nefret duygusu uyand›rd›; onlar› Emir yönetimine tamamen düflman etti.

Pederküfl piyesinin tam ad›
flöyledir: Pederküfl yahud
Okumagan Balan›n Hâli
[Baba Kâtili veya Okumayan
Çocu¤un Hâli].
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fiekil 8.3
Buhara’da bir
okul. XX. yüzy›l
bafl›.

Münevver Karî
Türkistan’da e¤itimin modernleflmesi için çal›flan önemli simalardan Münevver Karî (1880-1933) Taflkent’te do¤du. Erken yaflta babas›n› kaybetti¤i için onun yetiflmesiyle annesi meflgul oldu. ‹lk tahsilini Taflkent’in fiayhantahur mahalle mektebinde ald›. Küçük yaflta Kur’an’› ezberledi ve bundan dolay› kendisine “karî”
(Kur’an hâf›z›) denildi. 1898’de Buhara’ya gidip medreseye girdi. Burada yüksek
tahsil görmek istediyse de, maddi s›k›nt›lar yüzünden Taflkent’e döndü ve burada
bir süre imaml›k yapt›. Münevver Karî, 1900 y›l›ndan itibaren Tercüman gazetesini takip etmeye ve Gasp›ral›’n›n fikirlerine ilgi duymaya bafllad›. Gasp›ral›’n›n Bahçesaray’da yapt›¤›n› Taflkent’te gerçeklefltirmeye çal›flt›. 1901’de Taflkent’te ilk usûli
cedit mektebini açt› (Yarçek 1952: 4). Gasp›ral› gibi o da, bu okulda okuma-yazman›n kolayl›kla ö¤retildi¤ini göstermek için velilerin ve din adamlar›n›n huzurunda s›navlar yapt›. Türkistan’›n de¤iflik flehirlerinde yeni usulde okul açmak isteyenler ö¤retmenler onun metodundan yararland›lar. M. Karî, 4 y›ll›k ilk mektebe ek
olarak 2 y›ll›k rüflti (orta) k›s›m da açt›; buna “Numûne Mektebi” denildi. Yeni
usulde mektepler ço¤al›nca, bunlara ders kitaplar› yazd›. Orta k›s›mda okutulmak
üzere Kazan’dan ve ‹stanbul’dan ders kitaplar› getirtti.
Münevver Karî’nin di¤er bir giriflimi ise yeni okullar› ve fakir ö¤rencileri desteklemek için hay›r kurumu (Cemiyet-i Hayriye) açmak oldu. Bu dernek arac›l›¤›yla
Kazan, Orenburg, Kafkasya ve ‹stanbul gibi geliflmifl yerlere ö¤renci göndermeyi
amaçlad›; bunun için maddi imkânlar yaratt› ve bu sayede birçok gencin d›flar›da
ö¤renim görmesini sa¤lad›. Buralarda okuyup dönen gençler Türkistan ve Buhara’daki yenileflmeye önemli katk›larda bulundular. Fakat dernek Rus memurlar› taraf›ndan takibe al›nd›¤›ndan, d›fl ülkelere ö¤renci gönderme ifli tavsad›.
M. Karî, gazetecilikte de baflar›l› ad›mlar att›. Yeni fikirleri halka anlatmak için
gazete önemli bir araçt›. Gazete yay›nlamak için yapt›¤› baflvuru reddedildiyse de,
daha sonra bu engeli aflarak Hurflid adl› gazeteyi ç›kard›. Gazetesinde e¤itim reformu, Türk kavimleri aras›nda ortak yaz› dili oluflturma ve cehaletle mücadele konusunda yaz›lar yazd›. Gazetesi kapand›ktan sonra di¤er gazetelerde etkin görevler
üstlendi. 1917 fiubat Devriminin sa¤lad›¤› serbestlik döneminde yeni gazeteler yay›nlad›. E¤itim ve kültür ifllerinin milli yolda ilerlemesi gerekti¤i konusunu iflledi;
milli ba¤›ms›zl›k fikirlerini dile getirdi.

8. Ünite - Türkistan’da Ceditçilik

Gazetecilik ve edebiyat alanlar›ndaki yay›nlar›n›n yan›nda, milletin bask› rejiminden ve yabanc› yönetimden kurtulmas› yolunda faaliyetler gösterdi. Ceditçi ayd›nlar› “fiûrâ-y› ‹slam” adl› dernek çat›s› alt›nda toplamaya çal›flt›. Bu teflkilat, Hokand milli hükûmetinin oluflturulmas›nda önemli bir rol oynad›. Bolfleviklerle iflbirli¤i döneminde devlet kadrolar›na milliyetçi ayd›nlar› yerlefltirmeye çal›flt›. 192224 y›llar› aras›nda Buhara Cumhuriyeti e¤itim bakan› oldu; görevi süresinde bu
mevkiini milli amaçlar do¤rultusunda kulland›. 1925’te hapse at›ld›. 1930’da tahliye edildiyse de devaml› göz hapsinde kald›. 1932’de yeniden hapsedildi ve bir y›l
sonra kurflunlanarak öldürüldü (Yarçek 1952: 5-6).

Abdurrauf F›trat
Cedit edebiyat›n›n di¤er önemli flahsiyeti olan Abdurrauf F›trat (Fitret, 1886-1938),
Buharal› küçük bir tüccar›n o¤ludur. Buhara’da Mir Arap Medresesinde okuduktan
sonra bilgilerini artt›rmak amac›yla ‹stanbul’a gitti. 1909-13 y›llar›ndaki tahsili s›ras›nda ‹stanbul’daki yazar ve fikir adamlar›yla tan›flt›; S›rat-› Müstakim dergisi çevresiyle temas kurdu. Münazara ve Beyânât-› Seyyâh-› Hind adl› eserlerini ‹stanbul’da Farsça olarak yay›nlad›. Ülkesine döndükten sonra ö¤retmenlik yapt›, usûli
cedit mektepleri açmak için u¤raflt›, tiyatro eserleri kaleme ald›. Ulemay› ve toplumsal bozulmay› elefltirdi¤i eserleri Buhara’da çok etkili oldu. O zamanlar Buhara’da bu fikirleri dile getirmek büyük cesaret isteyen bir iflti.
1917’de Emirin Ceditçilere karfl› takibât bafllatmas› üzerine F›trat, Semerkand’a
kaçt›. Burada bir arkadafl›yla birlikte Hürriyet ad›nda bir gazete ç›kard›. 1919’da
baz› genç ayd›nlarla birlikte “Ça¤atay Gürünü” (Ça¤atay Sohbeti) adl› bir edebi
dernek kurdu. Derne¤in amaçlar›, Türkistan Türk kültür birli¤ini yükseltmek, Ça¤atay edebi dili temelinde Türkistan yaz› dilini gelifltirmek ve yeni edebiyat›n Ça¤atay edebî miras›ndan faydalanarak yükselmesini sa¤lamakt› (Ertürk 1952: 13).
Dernek, Türkistan’›n eski edebiyatç›lar›n› tan›tt› ve onlar›n eserlerini yeniden bast›rd›. Sovyetlerin istedi¤i proleter edebiyat›n› oluflturmak yerine, milli bir yol izledi¤inden, 1922’de derne¤in faaliyetleri durduruldu. Dernek kapat›lsa da, etkileri
devam etti; burada yetiflen gençler devletin kültür kurumlar›nda görev ald›lar.
F›trat, 1920’de kurulan Buhara Halk Cumhuriyetinde önemli görevler üstlendi;
E¤itim Bakan› oldu¤u dönemde kültür alan›ndaki program›n› hayata geçirmek için
gerekli kadrolar› yetifltirmeyi hedefledi. Bunun için, 70 kadar Özbek gencini Avrupa’ya gönderdi. 1922-23’te y›llar›nda D›fliflleri Bakan› oldu¤u s›rada ülkeyi Rusya’ya ba¤›ml›l›ktan kurtarmak için u¤raflt›.
Buhara Cumhuriyetinin da¤›t›lmas›ndan sonra F›trat kendini tarih ve edebiyat
konular›nda yazmaya verdi. fiiir, roman, hikâye, piyes gibi eserlerin yan›nda, edebiyat tarihi alan›nda önemli eserler yazd›. Semerkand ve Taflkent Üniversitelerinde
Ça¤atay ve Do¤u edebiyat› profesörü olarak dersler verdi. 1930’lu y›llarda O¤uz
Han, Çingiz ve Timur gibi tarihî flahsiyetleri konu alan piyesler kaleme ald›.
F›trat, zaman›n önemli yazarlar›n› etraf›na toplad›¤›ndan, Sovyet yetkilileri onu
yeni nesli zehirleyen ve gençlerin komünizm ruhunda e¤itilmesini engelleyen biri
olarak görüyor, milliyetçi ve Sovyet düflman› gençler yetifltirdi¤ini düflünüyorlard›.
1937’ye kadar Akmal ‹kram ve Feyzullah Hocaev gibi milliyetçi komünistlerin korumas› alt›nda olan F›trat, onlar›n bertaraf edilmesinden sonra korumas›z kald›.
1938’de halk düflman› olmakla suçlanarak tutukland› ve kendisinden bir daha haber al›namad›.
F›trat’›n en tan›nm›fl eseri Münazara’d›r. Bu eserde o zamanki Buhara’n›n durumunu ortaya koydu; âhundluk ve müderrislik gibi ilmî makamlar›n liyakat esa-
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s›na göre de¤il, dalkavuklukla elde edildi¤ini, uleman›n as›l gelirini rüflvet alarak
sa¤lad›¤›n›, fakat bunun nas›l “yasal” k›l›flara büründü¤ünü ve asl›nda suç olan
rüflvetin paylafl›larak nas›l organize hâle geldi¤ini göstermeye çal›flt›. Osmanl›larda
Enver ve Niyazi Beylerin Meflrutiyet ve hürriyet u¤runa yapt›klar› fedakârl›klar›,
‹ran’da da benzer mücadelelerin oldu¤unu, Rusya’da Tolstoy gibi bir ayd›n›n erdemini dile getirdi.
Daha sonra sözü Buhara’daki medrese e¤itimine getirerek, burada ilim ad›na
okutulan kitaplar›n asl›nda flerh ve hafliyelerden ibaret oldu¤unu, ö¤rencilerin
de¤erli vakitlerini böyle faydas›z kitaplar› okumakla heder ettiklerini anlatt›. Asl›nda bu tür elefltiriler bundan önce Kazanl› reformcular taraf›ndan bol bol yap›lm›flt›. Medrese e¤itiminin kalitesizli¤i, derslerde gerçek ‹slamî ilimlerin okutulmad›¤›
ve Arapçan›n bile do¤ru dürüst ö¤retilmedi¤i gibi elefltiriler onlar taraf›ndan da dile getirilmiflti. Fakat Buhara aç›s›ndan anlaml› olan, bunlar› bizzat oradayken ifade
edebilmek ve bunun sonuçlar›n› göze alabilmekti.
F›trat, Münâzara adl› eserinde usûl-i cedit mekteplerinin uleman›n gözünde nas›l göründü¤ünü de güzel bir flekilde yans›tt›. “Usûl-i ceditten ne kötülük gördünüz?” sorusuna müderris: “Ulemam›z bu mekteb-i cedidenin iç yüzünü anlay›p yasaklad›lar. Bu mektep birkaç y›l geçmeden çocuklar›m›z› kâfirlefltirecekti” diye cevap veriyordu. F›trat, eserinde Buhara’daki ilmî ve ahlaki bozulmay› yans›tmaya çal›flt›. Dolayl› yoldan, bu tür uygulamalara göz yuman Emir yönetimini de elefltirdi.
Fikirlerini anlat›rken medresede geçerli olana “münazara” usulünü seçmifl olmas› ve
ayn› zamanda bunu tiyatro tarz›yla da uzlaflt›rmas› anlaml›d›r; mesaj›n›n okuyucuya
kolayl›kla ulaflmas›n› ve merak uyand›rmas›n› istemifl olmal›d›r.
F›trat, Seyyah-› Hind adl› eserinde, Hintli bir seyyah›n a¤z›ndan Buhara Hanl›¤›ndaki durumu, Müslümanlar›n niçin yoksul ve cahil kald›klar›n›, önceki eserindeki gibi soru-cevap fleklinde irdeledi. Toplumsal sorunlardan ulemay› ve Emirin
memurlar›n› sorumlu tuttu; Buhara yöneticilerinin ve memurlar›n duyars›zl›¤›n› ve
görevlerini kötüye kullanmalar›n› ortaya koydu. Bütün bunlar› dinî bir söylem içinde ele ald› ve Müslümanlar›n gerçek ‹slamdan ne kadar uzaklaflt›klar›n› göstermeye çal›flt›.
Eserin kahraman› olan Hintli seyyah›n Buhara’dan sonra gezdi¤i Karfl› ve fiehri
Sebz flehirlerinde de durum ayn›yd›. Fakat do¤rudan Rus yönetiminde olan Semerkand’da durum baflkayd›. Bu flehir Buhara’ya göre düzenli, bak›ml› ve bay›nd›rd›.
Seyyah, trende karfl›laflt›¤› bir tüccarlardan birinin yak›nmas›n› nakleder. Tüccara
göre Buhara’da ticaretin gerilemesinin en büyük sebebi din adamlar›yd›; bunlar,
para ve mal-mülke sahip olmay› kötüleyip halk›n kafas›ndan ticarete ve paraya sahip olma düflüncesini söküp atm›fllard›. Ticaret yapanlar bunu içlerine sindirememekte, günah iflliyormufl duygusuna kap›lmaktayd›lar. Seyyah, eskiden padiflahlar›n keyfî durumlar› yüzünden savafllar olurken, art›k savafllar›n ticaret yüzünden
ç›kt›¤›n› söylüyordu. ‹lerleyen bir devlet, ticaretini geniflletmek için geri kalm›fl bir
devletin topra¤›na girip baz› ayr›cal›klar edinmekte, ülkenin halk› buna engel olmaya kalk›nca, asker gönderip onlar›n topraklar›n› iflgal etmekteydi. F›trat, burada
sanki Rusya’n›n Orta Asya’daki sömürgeci siyasetini tarif ediyor gibidir.
Yazar, Hintli seyyah›n a¤z›ndan Buhara’daki hemen her fleyi elefltirir. Halk aras›ndaki hurafe inançlar›, evliya kabirlerine taparcas›na sayg› gösterilmesini, flehirde su içilen yerlerin temizlikle alakas› olmamas›n›, kad›nlara yap›lan haks›zl›klar›,
rüflvetin do¤al hale gelmesini, ahlakî çöküntüyü, Emirin tayin etti¤i kad›lar›n halk›
nas›l soydu¤unu anlat›r. Fakat az da olsa gençlerde bir uyan›fl oldu¤una da iflaret
eder. Ortaça¤ Avrupa’s›nda durumun bundan da kötü oldu¤unu, fakat Protestan-
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l›k sayesinde H›ristiyanlar›n düfltükleri durumdan kurtulduklar›n›, Protestanlar›n
kendi din adamlar›na karfl› mücadele ettiklerini, ‹ncil’i halk›n anlad›¤› dile tercüme
ederek halk› ayd›nlatt›klar›n› belirtir. Eserin bu noktas›nda ve baflka yerlerde F›trat’›n Rusya’daki halkç›l›k ak›m›ndan etkilendi¤i ortaya ç›kmaktad›r. Ona göre,
Protestanlar›n baflar›lar›n›n as›l nedeni, amaçlar›n› halka sade ve aç›k bir dille anlatmalar›, mecbur kalmad›kça papazlarla tart›flmaya girmemeleri, fakat her yerde
ve her konuda onlar›n yanl›fllar›n› halka göstermeleriydi. F›trat’›n da bu eserde
yapmak istedi¤i budur.

‹kinci Kuflak Ceditçiler
Genç kuflak Ceditçiler, öncekilere k›yasla daha yüzeysel bir medrese e¤itimi alm›fl,
tahsillerinin ilerleyen k›sm›n› Rus okullar›nda yapm›fllard›r. Sosyal ve siyasi görüflleri daha radikaldi. Yeni kufla¤›n I. Dünya Savafl› y›llar›ndan itibaren seslerini duyurduklar› görülmektedir. Fakat özellikle 1920’lerde ve 30’larda geliflen yeni Özbek edebiyat›nda ve kültür hayat›nda etkili oldular. Bunlardan Hamza Hakimzade Niyazi (1889-1929), zengin bir aileden geliyordu. ‹lk tahsilini Hokand’da ald›ktan sonra Rus okulunda okuyarak Rusça ö¤rendi. Yeni usulde mektepler açt› ve bu
okullar için ders kitaplar› yazd›. Reformcu ve ink›lâpç› görüfller içeren piyeslerin
yan›nda ilk Özbek roman›n› yazd› (Hitchins 2008: 340).
Yazd›¤› çok say›daki eserler ve romanlar›yla tan›nan Abdullah Kadiri (mahlas›: Culkunbay, 1894-1938) ilk tahsilini geleneksel okullarda tamamlad›ktan sonra,
1908-10 y›llar›nda Rus-Yerli Okulunda okudu. 1913’te ilk fliirlerini kaleme ald›;
kendi toplumunun geri kalmas›ndan duydu¤u rahats›zl›¤› dile getirdi. Ceditçilerin
gazete ve dergilerinde hikâyeler yay›nlad›. Bahts›z Küyav adl› piyesi 1915’te Taflkent’te sahnelendi. Burada zengin birinin k›z› ile fakir bir gencin evlenmesi ve bafllar›na gelenler anlat›lmaktad›r. Cuvanbaz adl› hikâyesinde ise zengin bir adam›n
genç o¤lunun ahlaki bak›mdan bozulmas› hikâye edilmektedir.
1923-26 y›llar›nda Mufltum adl› mizah dergisinin baflyazarl›¤›n› yapan Kadirî, üç
önemli roman yay›nlad›. Ötken Künler [Geçmifl Günler] adl› roman›nda Rus iflgali
dönemindeki Türkistan hayat›n› ve Hokand Hanl›¤› zaman›n› anlatt›. Türkistanl›lar›n
kendi aralar›ndaki mücadelelerini, toplum hayat›ndaki bozulmalar› iflledi. Mihrabdan Çayan roman›nda ise Hokand Hanl›¤›ndaki saray hayat›n› konu ald› (Hayit
1964: 22-24). Kadirî, Sovyet rejiminin edebiyatta komünizm fikrine hizmet etme dayatmas›na boyun e¤medi. Yazd›klar›yla halk›n sevgisini kazand›, fakat rejimin adam› olmad›. 1932’de yazarlar toplant›s›na ça¤r›larak kendisinden bundan sonra Parti
yolunda yürüme sözü al›nd›. Abid Ketman [Kürek] roman›nda rejime ters düflmeyen,
ama onun isteklerine de râm olmayan tarzda yazd›; kolhozlaflt›rman›n köylülerin hayat›nda yaratt›¤› de¤ifliklikleri ele ald›. Kadirî, sonraki y›llarda giderek bir sessizli¤e
gömüldü. 1938’de milliyetçi ve halk düflman› olmakla suçland› ve öldürüldü.
Yeni Özbek edebiyat›n›n önemli simalar›ndan olan flair Çolpan (Abdülhamid
Süleyman, 1897-1938), zengin bir tüccar›n o¤lu olup Endican’da do¤du. Medrese
ö¤reniminden sonra Rusça ö¤rendi. Tarihe merak sard›, milli ruhta yaz›lm›fl eserleri okuyarak yetiflti. 1917-18 y›llar›nda Orenburg’da ç›kan Vakit gazetesinde çal›flt›; Baflkurt milli hükümetinde sekreterlik görevi yapt›. 1920’li y›llar›n bafl›nda sat›r
aralar›nda milli mesajlar veren fliirler yay›nlad›. Basmac› direniflinin devam etti¤i
dönemde halk›n duygular›n› dile getirdi. 1921’de kaleme ald›¤› “Ben ve Baflkalar”
fliirinde Türkistan’›n hürriyetten yoksun olmas›n› flöyle dile getirdi:
Külgen baflkalard›r, y›¤lagan menmen [Gülen baflkalar›d›r, a¤layan benim]
Oynagan baflkalard›r, inlegen menmen [Oynayan baflkalar›d›r, inleyen benim]
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Ceditçiler, 1917 sonunda
Hokand’da Özerk Türkistan
hükûmetini kurdular. Bu,
hükûmetin Bolflevikler
taraf›ndan vahfli bir biçimde
ortadan kald›r›lmas›,
“Basmac›” olarak bilinen
ayaklanmaya sebep oldu.
May›s 1918’de, Taflkent’te
Türkistan Valili¤inin yerine
Türkistan Özerk Sovyet
Cumhuriyeti kuruldu. Fakat
yönetim tamamen Rus
Bolfleviklerin elindeydi.
1920’de Hive ve Buhara
Hanl›klar› y›k›ld›ktan sonra
bunlar›n yerine 4-5 y›l
devam eden ve Ceditçilerin
iflbafl›nda oldu¤u iki ayr›
hükümet kuruldu.

Erk erteklerini eflitgen baflka [Özgürlük hikâyelerini ifliten baflkalar›]
Kulluk koflu¤unu tinlegen menmen [Kulluk flark›s›n› dinleyen benim]
Çolpan’›n halk taraf›ndan çok sevilmesi Sovyet rejimini zor durumda b›rak›yordu. Onu rejimin flairi yapmak mümkün olmay›nca, ondan kurtulma yollar› araflt›r›ld›. Milli ruhta yazd›¤› fliirleri edebi eserlerden ç›kar›ld›. Yedi defa tutuklanmas›na ra¤men rejime hizmet etme sözü vermedi. 1937’de son defa tutukland› ve
1938’de öldürüldü.
Siyasi faaliyetleriyle öne ç›kan Özbek liderlerinden olan Feyzullah Hocaev
(1896-1938), Buhara’n›n çok zengin ve tan›nm›fl bir ailesinden geliyordu. Geleneksel okullarda bafllad›¤› e¤itimini Rus okullar›nda tamamlad›. ‹nk›lâpç› ve siyasi faaliyetlerde bulundu; Bolfleviklere kat›ld›. Buhara Halk Cumhuriyetinde ve Özbek
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde Baflbakanl›k yapt›. Di¤er milliyetçi sosyalist ayd›nlar gibi, o da Stalin k›y›mlar›n›n kurban› oldu.

1917 ‹HT‹LALLER‹ SONRASINDA TÜRK‹STAN
Özerk Türkistan Hareketi

1917 fiubat Devriminden
sonra Türkistan’da da
canlanma ortaya ç›kt›. Her
tarafta kültürel ve siyasi
örgütlenmeler olmaya
bafllad›, toplant›lar yap›ld›.
Uzun süre suskun kalan
Türkistanl›lar için büyük bir
f›rsat do¤du; bundan
yararlanmamak tarihî bir
hata olurdu. Bu konuda
haz›rl›kl› olanlar ise
Ceditçilerdi. Bu ayd›nlar,
Taflkent’te “fiûrâ-y› ‹slam”
derne¤i alt›nda
örgütlendiler. Onlar›n
karfl›s›nda olan
muhafazakâr ulema ise
“Ulema Cemiyeti”nde
topland›lar. Bunlar aras›nda
karfl›l›kl› suçlamalar sürüp
gitti; hatta bazan fliddet
boyutuna ulaflt›. Bu y›l›n
ikinci yar›s›nda yap›lan
Taflkent belediye
seçimlerinde muhafazakâr
ulema galip geldi.

1917 fiubat Devrimi Türkistanl›lar taraf›ndan sevinçle karfl›land›; yeni ümitlerin
do¤mas›na sebep oldu. Yeni oluflturulan hükümet, Rusya halklar›na eflitlik, özgürlük ve kendi kendilerini yönetme hakk› vaadinde bulundu. Çarl›k dönemindeki k›s›tlamalardan bunalm›fl olan Türkistan ayd›nlar›, art›k haks›zl›klar›n sona erece¤ine, Rus göçmeni gönderilmesinin bitece¤ine inand›lar. Fakat daha ilk günlerde bile bu beklentilerin karfl›lanmas› konusunda baz› flüpheler ortaya ç›kt›. Rusya’daki
geçici hükûmet Türkistan’daki bütün memurlar›n yerinde kalmas› talimat›n› verdi;
Türkistan yönetimini yeniden düzenlemek için oluflturulan geçici komisyonun 9
üyesinden befli Rus idi.
Türkistanl› ayd›nlar, 4-8 Nisan’da Taflkent’te bir kongre yaparak Rusya’n›n yeni
yönetiminin nas›l flekillenmesi gerekti¤i konusunu tart›flt›lar. Ayd›nlardan bir k›sm›
(Çokayo¤lu ve fiâhiahmedov) üniter ve demokratik bir Rusya içinde kültürel özerklikten yana tav›r ald›lar. Mahmud Hoca Behbudî, Zeki Velidî ve arkadafllar› ise federasyonu savundular. Uzun süren tart›flmalar›n sonunda Türkistan için federal yönetimin daha uygun oldu¤u fikri a¤›r bast›.
Zeki Velidî’nin önderlik etti¤i Türkistanl› temsilciler, bu kararlar›n› 1-11 May›s
aras›nda Moskova’da toplanan Bütün Rusya Müslümanlar› I. Kongresinde de ortaya koydular. Kongrede Kazanl› temsilcilerin kültürel özerklikte ›srar etmelerine
ra¤men, Türkistanl›, Azerbaycanl›, K›r›ml› ve Baflkurt vekiller Rusya Müslümanlar›
aç›s›ndan federasyonun daha faydal› olaca¤›n› savundular. Yap›lan oylamada federasyon taraftarlar›n›n fazla oldu¤u görüldü. Kongreden uzlaflmac› bir karar ç›kt›: Müslümanlar›n ço¤unluk oldu¤u yerler için toprakl› federasyonun, az›nl›kta kald›¤› yerlerde ise kültürel otonominin uygun oldu¤u kararlaflt›r›ld›. II. Bütün Rusya
Müslümanlar› Kongresi ise asl›nda bir Tatar kongresi fleklini ald›. Bundan sonra
Müslüman gruplar aras›ndaki dayan›flma çözülme noktas›na geldi. Rusya’da iç savafl›n bafllamas› da Müslüman gruplar›n birbiriyle alakalar›n› kopard›; herbir grup
kendi bölgesinde faaliyet göstermeye bafllad›.
Taflkent’te bu s›rada Türkistan’›n gelece¤i üzerinde faaliyet gösteren de¤iflik
gruplar ortaya ç›kt›. Ulema ve onlar› destekleyen muhafazakâr kesim, Ulema Cemiyeti ad›yla fiir Ali Lapin’in (Rus e¤itimi alm›fl ve y›llarca tercümanl›k hizmetinde
bulunmufl bir kifliydi) önderli¤inde örgütlendiler. Onlar, milliyetçi Ruslar›n saf›nda
yer al›rken, Ceditçi ayd›nlar Rus sosyalist gruplar›na (sosyal demokratlara ve bol-
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fleviklere) yak›n durdular. Önceki y›llarda Türkistanl›lar›n davas›n› destekleyen ink›lâpç› sosyalistler (SR’ler) ise Rus göçü ve toprak meselesinde Rus köylüsünün taraf›n› tuttular ve bu tutumlar›yla Müslümanlar› kendilerinden so¤uttular (Togan
1981: 362-3).

Hokand’da Türkistan Muhtariyeti
1917 Ekiminde Moskova’da Bolfleviklerin yönetimi ele geçirdi¤i günlerde, Urallar›n güneyinde Kozak Generali Dutov liderli¤indeki komünist karfl›t› ayaklanma,
Orta Asya ile Rusya aras›ndaki alakay› kesti. Dolay›s›yla, Rusya’da iç savafl olurken,
Türkistan’da bir yönetim bofllu¤u olufltu. Bu ay›n sonunda Taflkent’te Bolflevikler
yönetimi ele geçirdi.
Bundan bir ay kadar sonra, Hokand’da toplanan Ceditçi ayd›nlar, Türkistan’›n
özerkli¤ini ilan ettiler. Hükûmet merkezini geçici olarak Hokand olarak belirlediler. Türkistanl›lar›n haklar›n› savunan ink›lapç› sosyalist Vadim Çaykin ile Buhara
Yahudilerinden Salomon Hetzfeld bu hükümeti desteklediler. Bu devlet, Rus Devrimi taraf›ndan ortaya konan esaslara dayal› olarak, Rusya Federasyonu içinde
özerk bir statüde olacakt›. Müslümanlar d›fl›ndaki az›nl›klar›n haklar› korunacakt›.
Böylece bölgede iki ayr› yönetim ortaya ç›km›fl oldu. Bunlardan biri Taflkent’teki Rus Bolfleviklerinin kurmufl oldu¤u Türkistan Sovyet hükûmeti, di¤eri Ceditçi
ayd›nlar›n Hokand’da kurduklar› Türkistan Muhtariyeti idi. Türkistan’›n de¤iflik flehirlerinde ve Taflkent’te binlerce kifli toplanarak Türkistan Muhtariyetini kutlayan
gösteriler yapt›lar.
Hokand’da özerk bir hükümet kurulmas› Taflkent’teki Rus Bolfleviklerini son derece rahats›z etti. Bolflevikler, Ocak 1918’de düzenledikleri kongrede, rakipleri olan
Hokand hükümetini ortadan kald›rma karar› ald›lar. Bu s›rada ortaya ç›kan iki geliflme Taflkent Bolfleviklerinin elini güçlendirdi. ‹lk olarak, Rusya’daki Bolfleviklerin
Orenburg’u iflgal etmesi sonucunda Taflkent Bolfleviklerine yard›m yolu aç›ld›. ‹kinci olarak, Semerkand’da bulunan Kozak askerlerinin silahlar›n› Taflkent’e b›rakmalar› Bolflevikleri askeri bak›mdan güçlendirdi. Böylece, zaten askerî bir güç oluflturamayan Hokand hükûmeti daha da zay›f duruma düfltü. Hokand hükûmeti çaresiz
bir flekilde d›flar›dan yard›m arad›. Kazaklar›n oluflturdu¤u Alafl hükûmetinin askerî
bak›mdan yard›m edecek gücü yoktu. Buhara Emiri Ceditçilere düflman oldu¤undan ve Rusya’y› k›zd›rmaktan çekindi¤inden dolay› yard›ma yanaflmad›.
Hokand hükümetinin en büyük zaaf›, askerî gücü olmamas›ndayd›. Çarl›k döneminde Müslümanlar askere al›nmad›klar›ndan, askerlikte deneyimli kimseler bulunmuyordu. Aceleyle oluflturulan silahl› güç çok yetersizdi. Hokand flehrinin savunmas›n› Korbafl› Küçük Ergefl’in çete gücü üstlenmiflti. Hükûmetin mali gücü
yok denecek derecedeydi. Hokand’daki Çarl›k zaman›ndan kalma Rus bankalar›na el konulmas›nda tereddütlü hareket edilmesi yüzünden, bankalar›n içi boflalt›larak paralar Taflkent’e kaç›r›ld›. Hatta bu yüzden, baflbakan M. T›n›flbaev görevinden al›narak yerine M. Çokayo¤lu getirildi (Kara 2002: 791).
Hokand flehrinin iç kalesinde hâlâ 40-50 kiflilik Bolflevik Rus askerleri bulunuyordu. Bunlar bertaraf edilmeye çal›fl›l›rken ifl büyüdü; flehirdeki Ermeniler de Bolflevik Ruslara kat›ld›. Di¤er taraftan, Mergilan’dan gelen Bolflevik askerleri flehrin
kap›s›na dayand›. Hokand’›n savunmas› az say›daki polis gücü ile atl› K›pçak gücüne dayan›yordu. fiehir, Bolfleviklerin sald›r›s›na üç gün dayanabildi. Hokand hükûmet üyelerinin ço¤u kaçmak zorunda kald›. Bolflevikler flehri tamamen ya¤ma
edip binlerce Müslüman› öldürdüler. Bütün bu yap›lanlar büyük bir tepki do¤urdu. Baz› kimseler da¤a ç›karak Basmac›l›k adl› silahl› direnifl hareketini bafllatt›lar.
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Hokand’da kurulan Türkistan özerk hükûmeti, birkaç ayl›k bir ömrü olmas›na
ra¤men, Türkistanl›lar›n milli özerklik hareketi için bir örnek oluflturdu. 50 y›l kadar Çarl›k yönetiminde yaflayan yerel halk›n kendi kendini yönetme konusunda
ortaya koyduklar› bu giriflim, Türkistanl›lar›n modern devlet yap›lanmas› konusundaki ilk deneyimleri olmas› bak›m›ndan da önemlidir.
Bolflevikler Hokand hükümetini ortadan kald›rd›ktan sonra Türkistan’da yönetimin nas›l flekillenece¤i meselesi ortaya ç›kt›. Rusya’daki Bolflevik hükûmetinin
tavsiyesiyle May›s 1918’de Türkistan Özerk Sovyet Cumhuriyeti kuruldu. Bu cumhuriyet Rusya Federasyonu’na ba¤l› olacakt›. Ad›nda “Türkistan” bulunmakla birlikte, yönetim Ruslar›n elindeydi.

Buhara Halk Cumhuriyeti

Âlim Han (1911-1920),
modern e¤itim alm›fl
olmakla birlikte, yetersiz bir
yöneticiydi. Yönetimde baz›
yenilikçi kimseler olmakla
birlikte, genel olarak onun
yönetimi s›ras›nda
mutaass›p ulema egemen
oldu. Emir, 21 Nisan
1917’de Buhara’da baz›
reformlar›n yap›laca¤›n› ilan
etti. Fakat bundan bir gün
sonra tav›r de¤ifltirdi ve
özgürlük isteyen gençlerin
gösterisini sert bir flekilde
da¤›tt›rd›; tutucu çevrelerin
Ceditçilere karfl› korkunç bir
k›y›m yapmas›na göz yumdu.
Yenilik yanl›s› olan Kuflbe¤i
Nasrullah Bek’i görevinden
uzaklaflt›r›larak yerine
mutaass›p birini getirdi.
Ceditçilerin ço¤u Türkistan
Vilayetine kaçmak zorunda
kald›lar.

Taflkent Bolflevikleri bundan sonra Buhara Hanl›¤›na yöneldiler. Emir, despot ve
bask›c› tutumuyla Buharan›n ayd›n kesimini kendisine düflman etmiflti. Mevcut geliflmeler de Buharal› Ceditçilerin düflünce ve tasar›lar›n› tamamen de¤ifltirdi. Art›k
reformlar arac›l›¤›yla de¤il, ihtilalle Buhara’daki düzeni de¤ifltirme yollar›n› arad›lar. Rus Devriminin emperyal dünya düzenine meydan okumas› ve ezilen Do¤u
halklar›na hitap etmesi Ceditçilerde yeni ümitler uyand›rd›. Bolfleviklerin milli kurtuluflçu ve ilerlemeci söylemlerini kendi ülkülerine yak›n buldular.
Taflkent Bolflevikleri Buhara’da kendilerine do¤al bir müttefik (Genç Buharal›lar›) buldular; iki taraf›n da ç›karlar› birbirine uyuyordu. Bolflevikler, Buhara Hanl›¤›n› ortadan kald›rmak için bir bahane ar›yorlard›. Genç Buharal›lar ise hanl›¤› ihtilal yoluyla devirmek istiyorlar fakat bunu kendi güçleriyle gerçeklefltirecek durumda olmad›klar›ndan, Bolfleviklerin yard›m›na ihtiyaç duyuyorlard›. 1917 y›l›
sonlar›na do¤ru Genç Buharal›lar Taflkent Bolflevikleriyle temas kurdular.
1918 fiubat› sonunda Taflkent K›z›l Ordusu Buhara flehri kap›lar›na dayand›.
Genç Buharal›larla birlikte Taflkent Bolflevikleri Emire bir nota verdiler. Notada
Emirin ifade hürriyeti üzerindeki k›s›tlamalar› kald›rmas›, etraf›ndaki mutaass›p
çevreyi da¤›t›p yerine Genç Buharal›lardan oluflan bir kadro kurmas› gibi talepler
yer al›yordu. Emir, önce bu flartlar› kabul ediyor gibi görünse de sonra ne olduysa birden karar de¤ifltirdi. Mart bafl›nda, Kolesov ad›ndaki Rus komutan› Buhara
kalesine sald›rd› ise de Buhara halk›n›n dört gün süren direnifli karfl›s›nda geri çekilmek zorunda kald›. Onunla birlikte 200 kadar Genç Buharal› da Taflkent’e kaçt›. Taflkent Bolflevikleri Emirle bir antlaflma yaparak hanl›¤›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›d›lar. Fakat bir taraftan da yeni bir sald›r› için haz›rl›k yapt›lar (Pipes 1980: 177).
fiubat 1920’de Hive Hanl›¤›n›n ele geçirilmesi üzerine, Buhara’n›n kuzey bat›s›
sald›r›ya aç›k duruma geldi. Bundan iki ay sonra Frunze, Buhara’y› ele geçirmek
için haz›rl›klara bafllad›. A¤ustos ay›nda Genç Buharal›larla Bolflevikler Çarcuy’da
bir toplant› yaparak Buhara Emirli¤inin nas›l devrilece¤ini görüfltüler. Toplant›da
planland›¤› üzere Genç Buharal›lar›n yard›m talebi üzerine K›z›l Ordu Buhara’ya
karfl› yeni bir sald›r› bafllatt›. Befl gün süren ve çok çetin geçen çat›flmalardan sonra 2 Eylülde K›z›l Ordu Buhara’y› iflgal etti. Emir ve çevresi hanl›¤›n do¤u taraf›na
kaçt›. Bolflevikler, hiç gerek yokken flehirde baz› tahribatta bulundular; Buhara’n›n
bütün k›ymetli hazinelerini ya¤ma edip, “Erk” (hükûmet saray›) ve binlerce elyazmas›n›n bulundu¤u Saray kütüphanesini atefle verdiler.
Bolfleviklerin deste¤iyle, Hanl›k la¤vedildi ve yerine Genç Buharal›lar›n ifl bafl›nda oldu¤u Buhara Halk Cumhuriyeti kuruldu. Genç Buharal›lar, flehirlerde yaflayan, molla ve tüccarlar›n çocuklar›ndan olufluyordu. Rus yönetiminin nimetlerinden yararlanan ve Rus kapitalizmine eklemlenmifl olan flehirli tüccar kesimine

8. Ünite - Türkistan’da Ceditçilik

mensuptular. Buhara Cumhuriyetinin ‹cra Komitesi baflkan› olan Feyzullah Hoca
(Hocayev), Buharal› milyoner bir zengin aileden geliyordu. Rusça ve biraz da Almanca biliyordu. Maliye Bakan› olan Osman Hoca (Hocayev) ise Fergane’nin Ofl
flehrinden bir tüccar›n o¤luydu. Medrese e¤itimini Buhara’da yapt›ktan sonra
1910’da ‹stanbul’a gitmifl, Buhara’ya döndükten sonra yeni usulde okul açm›fl ve
gazete ç›karm›flt›.
Hükûmeti oluflturan bakanlar›n ço¤unlu¤u Özbek ve Tacik kökenlilerden olufluyordu. Hariciye bakan› Buharal› bir dönme, Maarif bakan› ise bir Türkmen idi.
Bunlar›n hepsi Farsça konuflurlard› ve Fars edebiyat›na meftun idiler. Böyle olmakla beraber, siyasi görüflleri bak›m›ndan Türkçülük ve Türkistan idealine ba¤l›yd›lar (Togan 1999: 311).
Genç Buharal›lar, daha ilk günlerde bile Ruslar taraf›ndan kullan›lacaklar›n› anlad›lar. Bu durumdan kurtulmak için iflbirli¤i içinde olduklar› Ruslar›n etkisinden
s›yr›lmak ve durumlar›n› güçlendirmek zorundayd›lar. Bir taraftan Emir’i takip ederek onun tamamen çekip gitmesini sa¤lamaya çal›fl›rken, di¤er yandan Basmac›lar› yanlar›na çekerek Buhara’y› askeri bak›mdan güçlendirmek ve f›rsat oldu¤unda
K›z›l Orduyu Buhara’dan ç›karmak istiyorlard›. Harbiye Naz›r› Abdülhamid Arif,
Buhara’da bulunan esir Türk subaylar›n› bir askeri okul açmakla görevlendirdi.
1920’de Rusya’daki iç savafltan galip ç›kan Bolflevikler, Orta Asya’da denetimi
sa¤lamaya ve bölgeyi yeniden düzenlemeye yöneldiler. Yerel halka hiçbir hak tan›mayan Taflkent’teki Rus yerleflimcilerini hükûmetten uzaklaflt›r›p yerlerine Moskova’dan gönderdikleri kiflileri getirdiler. Bu kifliler, Moskova’dan ald›klar› talimat
do¤rultusunda Türkistanl›lar› ülke yönetimine dahil etmeye çal›flt›lar. Ceditçiler bu
f›rsat› de¤erlendirdiler ve toplum hayat›nda arzulad›klar› de¤iflimi gerçeklefltirmek
için kollar› s›vad›lar. Ceditçiler de ink›lap yanl›s›yd›lar; fakat onlar›n ink›lap anlay›fl› Bolfleviklerinkinden farkl›yd›. Bolflevikler devrimi s›n›f mücadelesi olarak görürken, onlar milli mücadele fleklinde alg›l›yorlard›.
1920’li y›llar›n ilk yar›s› Ceditçiler için büyük bir flevk ve çaba içinde geçti; milli ve kültürel hedeflerini gerçeklefltirmek için büyük bir çaba içine girdiler. Art›k
karfl›lar›nda her yenili¤e karfl› ç›kan tutucu ulema yoktu; onlar›n baz›lar› sinmifl, di¤erleri ise do¤u Buhara’ya veya Afganistan taraflar›na gitmifllerdi. Genç Buharal›lar devleti milli temellere göre flekillendirilmeye çal›flt›lar. Farsça yerine Özbekçeyi resmi dil olarak kabul ettiler. Bu durum, Buhara Hanl›¤›nda yüzy›llard›r egemen
olan Fars dili ve kültürünün gerilemesi anlam›na geliyordu. Fars medeniyeti Orta
Asya’daki köhne-perestli¤in ve eskilik fikrinin kayna¤›n› oluflturuyordu.
4 Mart 1921’de Sovyet Rusya ile Buhara Cumhuriyeti aras›nda bir antlaflma yap›ld›. Buna göre Sovyetler Buhara’n›n yeni statüsünü tan›d› ve ba¤›ms›zl›¤›n› onaylad›; Buhara Cumhuriyeti para basma hakk›na sahip olacak, ancak askeri güç Ruslar›n elinde olacakt›.
Emir Afganistan’a geçtikten sonra da Do¤u Buhara’daki etkisi devam etti. Lakay
‹brahim, Togay Sar› ve ‹flan Sultan gibi Basmac› reisleri Emiri destekliyorlard›. Cahil ve mutaass›p olan bu kimseler, Ceditlere karfl› keskin düflmanl›k duygular›yla
doluydular. Lakay ‹brahim, Düflenbe’yi kuflatt›¤›nda Ruslardan çok Ceditçileri ar›yor, onlar› öldürüyordu. Bunlar Ceditçileri “Buhara’y› Ruslara satan hainler” olarak
görüyorlard›. Rus Bolflevikler ise Ceditçilere inanm›yor, onlar›n asl›nda Basmac›larla ayn› oldu¤unu söylüyorlard›. Ceditçiler, Ruslarla ayn› safta olmaktan rahats›zl›k
duysalar da baflka türlü hareket edemiyorlard›. Bolfleviklerin yerli halka yapt›¤› zulümleri protesto etmekten baflka ellerinden bir fley gelmiyordu.
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Cedit hükûmetinin temsilcileri, Basmac›larla iliflki kurarak onlar› kazanarak cumhuriyeti askerî bak›mdan güçlendirmeye çal›flt›lar. Ruslar› kuflkuland›rmamak için
bu görüflmeleri gizlice yürüttüler. Fergane ve Semerkand Basmac›lar›n›n bir k›sm›n›n deste¤ini kazand›lar. Basmac› reisi Devletment Bek, Rus askerleri Buhara topraklar›ndan ç›kt›klar› anda silahlar›n› hükümete teslim edeceklerine söz verdi.
1923 y›l› ortas›ndan itibaren Buhara Halk Cumhuriyeti giderek Bolflevik Ruslar›n denetimine girdi. Moskova’n›n talimat›yla Sovyet siyasetine karfl› olan yetkililer
Buhara d›fl›na ç›kar›ld›. E¤itim Bakan› F›trat ve Maliye Bakan› Sattar Hoca görevden al›nd›. Milliyetçi e¤ilimdeki bakanlar hapse at›ld›. Onlar›n yerine Moskova’n›n
güvendi¤i kimseler getirildi. Cumhuriyetin ad› Buhara Sovyet Cumhuriyeti olarak
de¤ifltirildi. 1924 y›l› sonunda cumhuriyet ortadan kald›r›ld› ve topraklar› yeni kurulan Özbekistan ve Türkmenistan cumhuriyetleri aras›nda paylaflt›r›ld›.
SIRA S‹ZDE

4

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE
Emir yönetiminin
devrilmesiyle ifl bafl›na gelen Genç Buharal›lar› bekleyen sorunlar nelerdi?

Harezm Halk Cumhuriyeti

D Ü fi Ü N E L ‹ M bulunan Hive Hanl›¤›nda Buhara’ya benzer bir süreç yafland›.
Harezm bölgesinde
1918 y›l›ndan itibaren Hive’de ortaya ç›kan kar›fl›kl›klar ülkeyi parçalanma noktas›na getirdi. SSuO paylafl›m›
meselesinden dolay› Özbeklerle Türkmenler aras›nda çaR U
t›flmalar oldu¤u gibi, Buhara’n›n muhafazakâr kesimi ile Genç Hiveliler (Ceditçi
Özbek ayd›nlar›) aras›nda çekiflmeler eksik olmuyordu. Yomut Türkmenlerinin baD‹KKAT
fl›ndaki Cüneyt
Han, Genç Hivelilerle birleflerek 1918’de ‹sfendiyar Han’› öldürttü
ve yerine Seyid Abdullah’› tahta oturttu. Yöneticilik yetene¤i olmayan yeni han,
Cüneyt Han’›n
SIRA etkisi
S‹ZDE alt›nda kald›. Rus Bolflevikler, Genç Hivelileri desteklediler.
Cüneyt Han ile Özbek kökenli Genç Hiveliler aras›nda çekiflmeler bafl gösterdi.
Ortaya ç›kan yönetim bofllu¤undan yararlanan K›z›l Ordu birlikleri fiubat 1920’de
AMAÇLARIMIZ
Hive’yi iflgal
etti. Bolfleviklerin bask›s›yla Seyid Abdullah tahttan vazgeçti (Togan
1981: 260).
Hanl›¤›n yerine Genç
K ‹ T A P
Hivelilerin ifl bafl›nda oldu¤u Harezm Halk Cumhuriyeti kuruldu. Sovyet RusTELEV‹ZYON
ya, Harezm’in ba¤›ms›zl›¤›n› tan›d›. Fakat bir taraftan da buradaki Sovyet
temsilcili¤i vas›tas›yla ko‹NTERNET
münist bir örgütlenme
oluflturmaya çal›flt›. Mart
1921’de komünist grubun
MAKALE
yard›m›yla devlet baflkan›
ve baz› Genç Hiveliler tutukland›; bir k›sm› kaçarak
Buhara’ya s›¤›nd›. Böylece
Cumhuriyet komünistlerin
denetimine geçti. 1924’te
Sovyet Rusya, Harezm
Halk Cumhuriyetini ortadan kald›r›p topraklar›n›n
büyük bir k›sm› Özbekistan’a, geri kalan› Türkmenistan’a ba¤lad›.

N N

fiekil 8.4

K ‹ T A P

Buhara Emiri
Abdülahad’›
elefltiren
T Ekarikatür.
L E V ‹ Z Y O N Emir,
rahat yata¤›nda
e¤lenceye
dalm›flken,
gelecek (resimdeki
‹NTERNET
han›m) onun
ipini kesmektedir.
Kaynak:
M A K A L E Molla
Nasreddin, say› 3
(1909).
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Türkistan uyan›fl›nda usûl-i cedit hareketinin etkilerini aç›klamak
1890’l› y›llardan itibaren K›r›m, Kazan ve Azerbaycan’la olan temaslar, Türkistanl› ve Buharal›
ayd›nlar aras›nda uyan›fl ve yenileflme ak›m›n›
ortaya ç›kard›. Tatar muallimler ve onlar› destekleyen tüccarlar, açt›klar› usûl-i cedit okullar›yla
öncülük rolünü üstlendiler. Tatar okullar›n› yerel
ayd›nlar›n açt›klar› yeni metotlarla e¤itim veren
mektepler izledi. Cedit hareketi Buhara’da uleman›n direnifliyle karfl›laflt›; bu yüzden buradaki
e¤itim faaliyetleri yavafl ilerledi. Türkistan Vilayetinde (özellikle Semerkand ve Taflkent’te) ise
okullaflma nispeten rahat bir flekilde ilerledi. Rus
yönetimi, Buhara’da taassubu k›raca¤› düflüncesiyle Cedit okullar›na destek verirken, Türkistan
Vilayetinde çekinceli bir tutum benimsedi. Fakat
Ceditçilerin Osmanl› Türkleriyle ve di¤er Müslümanlarla olan temaslar› ve yeni okullar›n›n Türkistan’da milli duygular› uyand›rd›¤›n› görünce
bu deste¤ini çekti. Gerçekten de, geleneksel e¤itim kurumlar›n elefltirisi ile bafllayan Ceditçilik,
Müslüman toplumunun bafltan aya¤a elefltirisine
dönüfltü; hay›r kurumlar› oluflturuldu, yeni edebî
türler (roman, hikaye, tiyatro) gelifltirildi, Türk
dili ve milli duygular ön plana ç›kar›ld›.
Türkistan’da yeni fikirlerin yay›lmas›nda bas›n›n yerini tan›mlamak
1905 Devrimi, Ruslardaki kadar heyecan yaratmasa da, Müslümanlar aras›nda da baz› faaliyetleri ortaya ç›kard›. Türkistanl›lar Rusya Meclisine
6 vekil gönderdilerse de bunlar›n mecliste pek
fazla etkinli¤i olmad›. 1907’de ç›kar›lan seçim kanunuyla siyasi haklar›n› tamamen kaybettiler.
Türkistan’a gazetecilik tesirleri K›r›m ve Kazan’dan geldi. 1905-8 y›llar› aras›nda Taflkent’te
Türkçe gazeteler ç›kt›. K›sa ömürlü olsalar da gazeteler önemli bir fikir canl›l›¤› yaratt›lar. Yenilikçi ayd›nlar bas›n arac›l›¤›yla halka hitap etme
imkân›n› elde ettiler. 1912’den itibaren Buhara,

Hokand, Endican ve Fergane’de ç›kan gazete ve
dergiler, I. Dünya savafl›n›n bafl›na kadar devam
etti. Savafl y›llar›nda k›s›tlamalar olmakla birlikte,
1917’de gazete ve dergi yay›nc›l›¤› h›zla geliflti.
Türk birli¤i ve sosyalizm fikirlerini iflleyen gazete ve dergiler serbest bir flekilde ortaya at›ld›lar.
Sovyet rejiminin güçlenmeye bafllamas›yla bas›n
devletin bir propaganda arac› haline geldi.
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Türkistanl› ayd›nlar›n toplumsal de¤iflmedeki
rollerini de¤erlendirmek
XIX. yüzy›l›n sonlar›ndan bafllayarak Türkistan
ve Osmanl› Türklerinin alakalar› artt›; Meflrutiyetten sonra çok say›da Türkistanl› genç tahsil
için ‹stanbul’a geldi. Bunlar ‹stanbul’da bulunduklar› s›rada Jön Türklerle temas kurdular; buradaki yeni fikirlerden etkilendiler. Behbudî, M.
Karî ve F›trat gibi ilk kuflak Ceditçiler, yüzeysel
olarak Rus ve Avrupa kültüründen haberdar olsalar da sa¤lam bir medrese e¤itimi alm›fllard›.
Gasp›ral›’n›n fikirlerinden etkilenen bu gençler,
Buhara’da ve Türkistan Vilayetinde usûl-i cedit
mekteplerini yayg›nlaflt›rmaya çal›flt›lar; hay›r cemiyetleri vas›tas›yla ö¤renciler yetifltirdiler, kütüphaneler aç›p ders kitaplar› haz›rlad›lar. Gazeteler arac›l›¤›yla yeni fikirleri yaymak için u¤raflt›lar. M. Karî, Türk kavimleri aras›nda ortak yaz›
dili oluflturma ve cehaletle mücadele konusunda
yaz›lar yazd›. Behbudî ve F›trat gibi ayd›nlar›n
yazd›klar› tiyatro eserleri sahnelendi. Bunlar yeni fikirlerin yay›lmas›nda etkili bir vas›ta oldu.
F›trat, eserlerinde Buhara’daki ilmî ve ahlakî bozulmay› yans›tmaya çal›flt›; I. Dünya Savafl› s›ras›nda kendini hissettirmeye bafllayan ikinci kuflak Ceditçiler (H. H. Niyazi, A. Kadirî, Çolpan, F.
Hocayev) medrese e¤itiminin yan›nda Rus okullar›nda da e¤itim görmüfllerdi; onlar›n sosyal ve
siyasi görüflleri daha radikaldi; Bunlar özellikle
1920’lerde ve 30’larda geliflen yeni Özbek edebiyat›nda ve kültür hayat›nda etkili oldular.
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1917 Rus ihtilâllerinin Türkistan Vilayeti ve
Buhara üzerindeki tesirlerini tan›mlamak
1917 (fiubat ve Ekim) ihtilalleri sonras›ndaki
geliflmeler Ceditçilerin söyleminde radikal bir
de¤iflmeye yol açt›. Bundan önce e¤itim ve kültür faaliyetleriyle toplumsal dönüflümü sa¤lamaya çal›flan Ceditçi ayd›nlar, art›k devrim yoluyla daha h›zl› ad›mlarla ilerleme yolunu seçtiler. 1917 sonunda Hokand’da toplanan Ceditçi ayd›nlar, Kas›mda Türkistan’›n özerkli¤ini
ilan ettiler. Taflkent’te ise Rus Bolflevikler hâkim oldular. Dengelerin de¤iflmesiyle Taflkent’teki Bolflevikler güç kazand› ve Hokand
hükümetini ortadan kald›rd›. May›s 1918’de yönetimin tamamen Ruslar›n elinde oldu¤u Türkistan Özerk Sovyet Cumhuriyeti kuruldu. Buhara’da ise Bolfleviklerle iflbirli¤i yapan Ceditçiler, Eylül 1920’de Emir yönetimini devirerek
yönetimi ele geçirdiler. Hive’de de benzer bir
süreç yafland›. Hanl›klar›n yerine Ceditçilerin ifl
bafl›nda oldu¤u Buhara Halk Cumhuriyeti ve
Harezm Halk Cumhuriyeti kuruldu. Yeni dö-

nemde Ceditçiler bir taraftan devleti milli temellere göre flekillendirmeye çal›fl›rken, di¤er
yandan Basmac›larla iliflki kurarak cumhuriyeti
askerî bak›mdan güçlendirmeye çal›flt›lar. Fakat Harezm ve Buhara cumhuriyetleri giderek
Bolflevik Ruslar›n denetimine girdi. Milliyetçi
e¤ilimdeki yöneticilerin yerine Moskova’n›n güvendi¤i kimseler getirildi. 1924 y›l› sonunda ise
her iki cumhuriyet de ortadan kald›r›ld› ve topraklar› yeni kurulan Özbekistan ve Türkmenistan cumhuriyetleri aras›nda paylaflt›r›ld›.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi Türkistan’daki uyan›fla etki
eden unsurlardan biri de¤ildir?
a. Kadimci uleman›n tepkisel direnifli
b. Türkistan’da yerel bas›n›n geliflmesi
c. Buharal› ve Türkistanl› Ceditçilerin faaliyetleri
d. 1917 ihtilallerinin etkileri
e. Usûl-i cedit mekteplerinin etkileri
2. Afla¤›dakilerden hangisi Türkistan Genel Valili¤i d›fl›nda yer almaktayd›?
a. Semerkand
b. Buhara
c. Hokand
d. Taflkent
e. Piflpek (Biflkek)
3. Afla¤›dakilerden hangisi gazetelerin Türkistan hayat› üzerindeki etkilerinden biri de¤ildir?
a. Uleman›n bilgi üzerindeki tekelini k›rd›.
b. Yeni fikirlerin yay›lmas›n› sa¤lad›.
c. Ayd›nlar›n halka hitap etmelerini sa¤lad›.
d. Milli bilincin oluflmas›na katk› sa¤lad›.
e. Türkistan’daki Rus yönetimini zay›flatt›.
4. ‹lk kuflak Türkistanl› Ceditçiler ile ilgili afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?
a. Hemen hepsi medrese e¤itimi alm›fllard›.
b. En bariz özellikleri genç ve mevcut gidiflten rahats›z olmalar›yd›.
c. Yüzeysel bir flekilde de olsa Rus ve Avrupa kültüründen etkilenmifllerdi.
d. Medreseden ziyade Rus e¤itim kurumlar›nda
yetiflmifllerdi.
e. Buhara Emiri yönetiminden rahats›zl›k duyuyorlard›.

5. Afla¤›dakilerden hangisi, Rus iflgali zaman›nda Türkistan toplumunu ve Hokand Hanl›¤› zaman›n› anlatan
romand›r?
a. Bahts›z Küyav
b. Mihrabdan Çayan
c. Ötken Künler
d. Seyyah-› Hind
e. Münazara
6. Afla¤›dakilerden hangisi Hokand milli hükümetinin
y›k›lmas›nda rol oynamad›?
a. Taflkent Bolflevik hükümetinin güçlenmesi
b. Rusya’daki Bolfleviklerin Orenburg’u ele geçirmeleri
c. Semerkand’daki Kozak askerlerinin silahlar›n›
Taflkent Bolfleviklerine vermeleri
d. Hokand hükûmetinin askerî bak›mdan zay›f olmas›
e. Alafl hükûmetinin Hokand muhtariyetine karfl›
ç›kmas›
7. Afla¤›dakilerden hangisi Buhara Ceditçilerinin
1917’den sonra benimsedikleri tutumlardan biri de¤ildir?
a. Emirle uzlaflma aray›fl› içine girdiler.
b. Buhara Hanl›¤›n› devirmek için karfl› Bolfleviklerle iflbirli¤i yapt›lar.
c. Yeni geliflmelerin sundu¤u imkanlardan faydalanmaya çal›flt›lar.
d. Reform yoluyla Buhara Hanl›¤›nda bir fley yap›lamayaca¤› kanaatine vard›lar.
e. Buhara’daki düzeni reformlarla de¤il, ihtilal yoluyla de¤ifltirmeye çal›flt›lar.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
8. Afla¤›dakilerden hangisi Harezm Halk Cumhuriyetinin merkezi idi?
a. Taflkent
b. Buhara
c. Semerkand
d. Hive
e. Hokand

1. a

9. Rus hükûmetinin, Türkistan’›n do¤rudan yönetimi
alt›nda olan kesiminde usûl-i cedit mekteplerinin kurulmas›n› engellemeye çal›fl›rken Buhara’da bu mekteplerin aç›lmas›n› desteklemesinin nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Buhara’n›n bir kültür merkezi olmas›n› istemeleri
b. Buhara halk›n›n e¤itime olan ihtiyac›n›n fazla
olmas›
c. Cedit okullar›n›n, mutaass›p uleman›n halk üzerindeki etkisini k›raca¤›n› düflünmeleri
d. Buhara’daki, mevcut e¤itim sisteminin çökmek
üzere olmas›
e. Buhara’ya gelen Rus göçmenlerin çocuklar›na
iyi bir e¤itim verebilmeyi düflünmeleri

5. c

10. Afla¤›dakilerden hangisi Ceditçilikle ilgili de¤ildir?
a. E¤itim reformu
b. Alfabeyi kolay ö¤retme metodu
c. Kad›nlar›n durumlar›n›n iyilefltirilmesi
d. Milli bilinçlenme
e. Yay›lmac›l›k siyaseti

2. b
3. e
4. d

6. e
7. a
8. d
9. c
10. e

Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim ve Yenileflme” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güney Türkistan’da Bas›n:
1905-1918” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güney Türkistan’da Bas›n:
1905-1918” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹lk Kuflak Ceditçiler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Kuflak Ceditçiler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hokand Muhtariyeti” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Buhara Halk Cumhuriyeti”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Harezm Halk Cumhuryeti”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim ve Yenileflme” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim ve Yenileflme” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Usûl-i cedit mektepleri, kolay okuma-yazma ö¤retmesi,
ö¤renciye okulu sevdirmesi, Türkçenin ö¤retilmesine
önem vermesi ve pratik bilgiler edindirmesi gibi özellikleriyle k›sa zamanda yayg›nl›k kazand›lar. E¤itim faaliyetleri ayn› zamanda genç ayd›nlar›n›n bir araya gelmelerine, örgütlenmelerine ve mücadele bilinci kazanmalar›na vesile oldu. Türkistanl› yerel ayd›n s›n›f›n›n
oluflmas›na zemin haz›rlayan bu okullardan yetiflen ayd›nlar, Rusya ve Avrupa’daki geliflmeleri örnek alarak
Türkistan’›n ça¤dafllaflmas›nda rol oynad›lar.
S›ra Sizde 2
K›r›m’da Tercüman, Kafkasya’da Hayat gazeteleri ile
Kazan bas›n› Türkistan üzerinde etkili oldu. ‹lk gazetelerin birço¤u Türkistan’da yaflayan Tatarlar taraf›ndan
ç›kar›ld›. Bunlar Türkistan’›n yerel gazeteleri için örnek
oluflturdular. 1905 y›l›nda bas›n hürriyetinin tan›nmas›ndan sonra Türkistan Vilayetinin merkezi olan Taflkent’te gazeteler ç›kmaya bafllad›. Taflkent’teki görece
serbestlik, ilk gazetelerin burada ç›kmas› için uygun bir
ortam sa¤lad›.
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S›ra Sizde 3
Osmanl› Meflrutiyetinin sa¤lad›¤› özgürlük ortam›, Buhara ve Hive hanl›klar› ile Türkistan Vilayetinin ayd›nlar›n› ‹stanbul’a çekti. Türkistanl› gençler burada serbestçe örgütlenme imkan› buldular; Genç Türklerle temas ederek onlar›n istibdat yönetimine karfl› mücadelesinden esinlendiler. Meflrutiyet döneminin zengin bas›n
ve yay›nlar›ndan yararland›lar. Ülkelerine döndüklerinde Genç Buharal›lar ve Genç Hiveliler fleklinde örgütlendiler. Orta Asya’da Türk birli¤i fikirlerinin yay›lmas›nda katk›lar sa¤lad›lar.
S›ra Sizde 4
Buhara Emirinin despot yönetimi alt›nda bir fley yap›labilece¤inden ümit kesen Ceditçiler, Bolfleviklere yanaflt›lar. Taflkent Bolfleviklerinin deste¤iyle Emir yönetimini devirdiler ve 1920 y›l› sonunda Buhara Halk Cumhuriyetini kurdular. Genç Buharal›lar›n ço¤unlu¤u milliyetçi yöneliflte olmakla beraber sosyalist e¤ilimli olanlar da vard›. Eski dönemde faaliyetlerini Kadimcilerin
bask›s› alt›nda yürüten Genç Buharal›lar, yeni dönemde Bolfleviklerle içten içe bir mücadeleye girdiler. ‹syanc› Basmac›lara el alt›ndan adamlar göndererek onlarla dayan›flmaya ve cumhuriyeti askerî bak›mdan güçlendirmeye çal›flt›lar. Fakat ilerleyen y›llarda Buharal›
Bolflevikler güç kazand›lar. 1923’te milliyetçi kadrolar
tasfiye edilip yerlerine Moskova yanl›s› ayd›nlar getirildi. 1924 y›l› sonunda ise cumhuriyet tamamen bitirildi.
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