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Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Türklerin yurdu demek olan Türkistan’ın uzun tarihi dünyada her zaman merak
konusu olmuş ve olmaya devam edecektir. Türkistan tarihi Türkiye’de son yıllarda hak ettiği
kadar olmasa da ilgi duyulan bir konu olmuştur. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılması
sonrasında Türkistan’da bağımsızlığını kazanan cumhuriyetlerle çok taraflı ilişkilerimizin
bunda tesiri büyüktür. Bu sebeple şimdi üniversitelerimizde daha çok ve çeşitli araştırmalar
yapılıyor ve bölgenin tarih ve kültürü hakkında dersler okulların, üniversitelerin
programlarına giriyor. Türkler için Türkistan tarihini bilmemek milletinin neredeyse yarısının
tarihini bilmemek demektir. Bu sebeple temel düzeyde de olsa öğrencilerimizin Türkistan
tarihini okumaları gerekmektedir.
Kitabın metni Türkistan Tarihi hakkında araştırmalarıyla tanınan muhterem hocamız
Prof. Dr. Mehmet Saray’ın uzun yıllara dayanan emek ve tecrübesinin mahsulüdür. Biz de
dersin amacına uygun bir şekle getirmeye çalıştık. Metni kullanmamıza izin verdiği için
Hocamıza nasıl teşekkür etsek azdır. Ayrıca Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Bozkurt, Araş. Gör.
Halim Taşkaya ve diğer emeği geçen arkadaşlarıma yardımları için teşekkür ederim. Faydalı
olması dileğiyle...
Prof. Dr. Halil Bal
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1. ÖZBEKLER, KAZAKLAR, KIRGIZLAR VE KARAKALPAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Türkistan’ın Coğrafi Durumu ve Doğal Kaynakları
1.2. Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar ve Karakalpaklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Türkistan’ın coğrafi sınırlarını biliyor musunuz?

2.

Özbek-Moğol rekabetinin sebepleri neler olabilir?

3.

Güçlü olduğu dönemlerde Osmanlı Devleti Türkistan ile temas kurmuş mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Özbekler, Kazaklar,
Kırgızlar ve
Karakalpaklar

Türkistan’ın coğrafi özellikleri,
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar ve
Karakalpaklar hakkında bilgi sahibi Kronolojik düşünme
olur.
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Fergana vadisi



Mâverâünnehr



Şiî propagandası



Emir



Han
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Giriş
Bu bölümde Türkistan’ın coğrafi durumu ve doğal kaynaklarından kısaca
bahsedildikten sonra Türkistan’da yaşayan Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar ve Karakalpaklar
hakkında ana hatları ile bilgi verilecektir.
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1.1. Türkistan’ın Coğrafi Durumu ve Doğal Kaynakları
Bugün genellikle Orta Asya diye tanıtılan ve Türklerin tarihinde önemli bir yeri olan
Türkistan’ın coğrafî sınırlarını şöyle çizebiliriz. Batı’da Hazar Denizi ile Horasan dağları,
güneyde Hindikuş ve Kûh-i Sefîd dağları, kuzeyde Kazakistan bozkırlarının kuzey sınırları
arasında kalan ve 5.340.066 km2 sahayı içine alan bir bölgedir. Türkistan, tarih ve etnografya
yönünden tamamıyla bir Türk ülkesi özelliklerini taşır. Çin işgali altında kalan ve 1.503.563
km2.yi bulan kısmına “Doğu Türkistan”, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından
bağımsızlıklarını kazanmış olan Türk cumhuriyetlerinin bulunduğu 3.836.503 km2’yi bulan
kısmına da “Batı Türkistan” denilmektedir.
Petrol ve madenler gibi tabiî zenginlikleri bol olan “Doğu Türkistan” da halk
umumiyetle ziraatla uğraşır. Doğu Türkistan Türklerinin esasını Uygur Türkleri teşkil eder.
Uygurlardan sonra sırasıyla Kazaklar ve Kırgızlar gelmektedir. Batı Türkistan olarak bilinen
ve uzun süre Rus hâkimiyetinde kalmış olan kısım da petrol ve madenler yönünden oldukça
zengindir. Ayrıca, ziraatçiliğin iyi olması ve bilhassa pamuk üretimin çok iyi yapılması Batı
Türkistan’ı da tabiî zenginlikleri yönünden vazgeçilmez bir bölge hâline getirmektedir. Batı
Türkistan’da yaşayan Türk topluluklarına şu adlar verilmektedir: Türkmenler, Özbekler,
Kazaklar, Kırgızlar ve Karakalpaklar. Bunlara ilaveten Türk-Fars karışımı ve fakat uzun süre
Türk kültürünü benimsemiş olan Tacikler de ayrı bir topluluk olarak bölgede yaşamaktadırlar.
Türkistan Türklerinin diğer geçim kaynağı da hayvancılık ve hayvan ürünleridir.
Türkistan, siyasi yönden büyük karışıklıklara uğramasına rağmen Türk karakterini her
zaman muhafaza etmiştir. Bunun da en büyük sebebi Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar
zamanında tamamen bir Türk ülkesi hâline gelmiş olmasıdır. Geçici olan Moğol
hâkimiyetinden sonra kontrol yeniden Türklere geçmiştir. Timurlular ve Özbekler olarak
devam etmiştir.

1.2. Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar ve Karakalpaklar
Altın Orda Hanı Özbek (1312-1340)’in ahfadından gelen idareciler tarafından Fergana
vadisindeki Türkleri bir araya toplayarak yeni bir devlet kurulmuş ve bu devlete de “Özbek
Devleti” adı verilmişti. Halkına da Özbek denmiştir.
Cengiz Han zamanında Moğol hâkimiyetine girmelerine ve hatta bazı Moğol
unsurlarla iç içe yaşamalarına rağmen kendi millî karakterlerini ve kültürlerini muhafaza eden
Türkistan Türkleri, Moğol İmparatorluğunun dağılmasından sonra varlıklarını daha da
kuvvetlendirerek devam ettirmişlerdir. Timurlular devrinin esas halk kitlesini teşkil
etmelerine rağmen Türkler, o devrin taht mücadelelerine mümkün olduğu kadar az karışmış
ve Moğol kabilelerinin tasallutundan da kendilerini koruyarak XV. yüzyılın ortalarına doğru
Orta Asya’da bir kuvvet hâline gelmeye başlamışlardır. Nihayet, Batu’nun kardeşi Şeybânî
neslinden gelen Ebu’l-Hayr Han (1428-1468), büyük dedesi Özbek Han’ın adını verdiği
devleti 1428’de kurarak istiklâlini ilan etmiştir. Timurlu prenslerin taht kavgalarından istifade
eden Ebu’l-Hayr Han, Ebu Sa’id’e yardım ederek 1451’e kadar Türkistan’ın yarısına hâkim
olmayı başarmıştır.
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Fakat Özbeklerin gösterdiği bu başarı, kuvvetli Moğol kabilelerinden Kalmuklar ile
Oyratların kıskançlığını çekmiştir. 1456’da Kalmukların, bir sene sonra da Oyratların
hücumlarına uğrayan Özbek Türkleri, büyük zayiat vermişlerdir. Moğol kabilelerine karşı
gösterilen başarısızlıklar üzerine, bir kısım Türkler, Ebu’l-Hayr Han’ın gevşek siyasetini
tasvip etmediklerini söyleyerek esas cemaatten ayrılmışlar ve kuzeye doğru göç etmişlerdir.
Kendi başlarına buyruk hareket eden bu Türkler, bilahare Kazaklar olarak adlandırılmışlardır.
Buna rağmen, ortaya çıkan Özbek-Moğol rekabeti, Moğol saldırganlığı yüzünden, yatışacağı
yerde daha da hızlanarak yarım asra yakın devam etmiş ve Özbeklerin son derece
yıpranmalarına sebep olmuştur. Sonunda, Ebu’l-Hayr Han 1468’de Moğollarla yaptığı harbi
kaybedip ölünce yerine oğlu Şah Budak Han geçmiştir. Fakat bu hükümdarın da bütün
gayretlerine rağmen perişanlıktan kurtulamayan Özbeklerin kaderi, o devrin en büyük
âlimlerinden Mevlâna Muhammed Hitayi’den feyz almış olan Şah Budak’ın oğlu Muhammed
Şeybânî’nin Buhara’dan dönmesi ile değişmiştir. Komşularının bir ara iç mücadelelerle
meşgul olmalarından istifade eden Muhammed Şeybânî Han (1500-1510), Özbekleri yeniden
toparlamış ve Mâverâünnehr’in kuzey kesimini kontrolüne almayı başarmıştır. Bir müddet
sonra Timurlular’dan Babür Şah (1504-1530)’ın kuvvetlerini de yenen Muhammed Şeybânî
Han 1500 senesinde hükümdarlığını ilan etmiştir. Özbek Türklerinin XVI. asrın başlarında
Timurlular hâkimiyetini ortadan kaldırarak Türkistan’a hâkim olmaları Türk tarihinde yeni bir
dönemin başlangıcı olmuştur. Özbekler, çok kısa bir zamanda hâkimiyetlerini bütün Orta
Asya’ya yayarak büyük bir kuvvet hâline geldiler. Fakat aynı yıllarda, İran’da başka bir
Türk’ün, Şah İsmail’in (1499-1524), Şiiliği başarıyla siyasi bir aksiyon olarak kullanıp
kurduğu devlet, Özbek hâkimiyetini tehdit edecek bir şekilde gelişmekte idi.
İki kuvvet arasında kaçınılmaz hâle gelen harbi, o sıralarda Kırgızların Şeybânî Han’a
karşı isyanından da faydalanan Şah İsmail, 1510 senesinde kazanarak Özbeklere büyük bir
darbe indirmiştir. Bundan istifade eden Babür, Şah İsmail’in de yardımı ile Orta Asya’yı
yeniden istila etmiş ise de çabuk toparlanan Özbeklere 1512’de tekrar yenilerek Türkistan’ı
temelli terk etmek ve Hindistan hudutlarına çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Diğer taraftan
Şah İsmail de Doğu Anadolu’da Şii propagandası yaptığı için, Osmanlılarla arası açılmış ve
1514’te Yavuz Sultan Selim’e yenilerek büyük bir darbe yemiştir. Bundan sonra Özbeklerle
Osmanlılar arasında bir iş birliği doğmuş ve İran’daki Şii hâkimiyetine karşı birlikte mücadele
edilmiştir.
Özbeklerin Horasan cephesinde Şii İran’a karşı yaptıkları mücadelede Osmanlılardan
harp malzemesi ve askerî yardım aldıkları bilinmektedir. Portekizlilere karşı Hind denizinde
çarpışan Seydi Ali Reis, Hindistan’dan dönerken Orta Asya’ya da uğramış ve İstanbul’dan
Özbeklere gönderilen Yeniçerilerin nasıl başarılı vazife gördükleri hakkında hatıralarında
geniş bilgi vermiştir. Özbek Hanları bilahare İstanbul’a gönderdikleri elçiler ve mektuplarla
kızılbaş İranlılara karşı kazandıkları zaferleri zikrettikten sonra iş birliğinin devamını
istemişler ise de Osmanlılar bu istekleri ancak İran’a sefer gerektiği zamanlar müspet
karşılamışlardır.
1510’da Şah İsmail’e yenilmelerine ve arkasından da Türkistan’ın Babür’ün istilasına
uğramasına rağmen Özbekler, her ne kadar kendilerini toparlayabilmişler ise de aralarındaki
bölünmeyi de önleyememişlerdir. Özbeklerin bir kısmı Yamud Türkmenleri ile Hîve
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(Harezm) Hanlığını devam ettirmişlerdir. Bu bölünme kısa zamanda menfi neticelerini
göstermiş ve Türk hanlıkları hem dış tehlikelerle hem de birbirleriyle uğraşmak durumunda
kalmışlardır. Türkistan Türklerinin bu karışık günlerinde Osmanlılar, yine de kendilerine
yardımcı olmaya çalışmışlardır. Nitekim Osmanlı Devleti, Hindistan’daki Türk hükümdarı
Şah Cihan (1628-1658)’dan Özbek liderleri arasındaki taht kavgalarında arabuluculuk
yapmasını rica etmiş ve Şah Cihan da bu isteği yerine getirmiştir.
XVII. asrın sonlarına doğru Türkistan’da temin edilen sulh ve sükûn önce Moğol asıllı
Kalmukların, sonra da Çin asıllı Sungarların istilalarıyla yeniden bozulmuştur. Bilhassa
Kalmuk istilası Özbeklerin kuzeyindeki Kazak Türklerini perişan etmiş ve parçalanmalarına
yol açmıştır. Türkistan Türklerinin bu karışık durumundan en çok istifade eden de 1552’de
Kazan’ı 1556’da da Astrahan’ı alarak Başkırt Türklerinin memleketinde adım adım ilerleyen
Ruslar olmuştur. 1740’ta Başkırtlar memleketinin istilasını tamamlayan Ruslar, Kalmuklar ile
Kazakları birbirlerine karşı kışkırtarak onları iyice zayıflatmıştır. Bu sebeple, daha önce
Kalmuk istilasıyla kuvvetini kaybeden Kazaklar, Büyük Orda, Orta Orda ve Küçük Orda diye
üç ordaya ayrılmışlardır. Bilhassa Küçük Orda hanı Ebu’l-Hayr’ın yardım alma ümidiyle
Ruslara taviz vermesi üzerine, Kazaklar arasında birliğin tekrar kurulması imkânsız hâle
gelmiş ve Ebu’l-Hayr Han tam bir Rus vassalı durumuna düşmüştür. Bütün XVIII. asır
boyunca Kazaklar arasındaki Rus entrikaları devam etmiş ve bir kısım Kazaklar ile
Kazakistan’ın büyük bölümü Rus hâkimiyeti altına düşmüştür. Geri kalan Kazak Türkleri,
Kırgız kardeşleri ile birlikte Buhara ve Hîve Hanlıkları yanı sıra 1700’de kurulmuş olan
Hokand Hanlığı etrafında toplanarak Ruslara karşı mücadelelerine devam etmişlerdir.
Orta Asya Türkleri arasındaki parçalanmalar, ayrıca Kazakistan’ın kuzeydoğusunda
Sibirya’ya doğru olan havaliyi kontrollerinde bulunduran Kossakların Çarlık Rusyası’nın
hâkimiyetini kabul etmeleri, Rusların Türkistan için daha büyük bir ilgi göstermelerine sebep
olmuştur. Ruslar, Türkistan hadiselerini yerinde inceleyip ne gibi ticari ve siyasi menfaatler
temin edebileceklerini görmek maksadıyla 1714’te İvan Buçholz ve 1716-1717’de ise
Bekoviç Çerkaskiy başkanlığında keşif heyetleri gönderdiler. Fakat bu keşif heyetlerinin
bilhassa Hîve Hanlığı tarafından etkisiz hâle getirilmesi Rusları oldukça kızdırmış ve Hîve’ye
karşı hasmane bir siyaset takibine başlamışlardır.
Türkistan’daki Türk hanlıklarının kuzeyinde bu gelişmeler olurken batıdan da diğer bir
Türk hükümdarı hâkimiyet sahasını yavaş yavaş Orta Asya’ya doğru kaydırıyordu. İran’da
idareyi eline geçiren Afşar Türkmenlerinden Nâdir Şah (1736-1747), Orta Asya Türk
Hanlıklarını birer birer işgal ederek hâkimiyeti altına aldı (1740). 1747’de Nâdir Şah’ın
ölümü ile Türkistan’daki İran hâkimiyeti sona ermiş ve Hanlıklar yeniden toparlanıp
kuvvetlenme imkânı bulmuşlardır. Bilhassa Merv ve Horasan bölgesinin hâkimiyeti için İran
ile tekrar başlayan mücadeleler XIX. asrın ikinci çeyreğine kadar devam etmiş ve bu
mücadelelerden en çok zarar gören de o havalide yaşayan Türkmen boyları olmuştur. Fakat
XIX. yüzyılın başlarında Hîve ile Buhara arasındaki rekabetin tekrar düşmanlığa dönüşmesi
bu iki Türk devleti arasında faydasız ve yıpratıcı bir mücadele devrini başlatmıştır. Bu
mücadeleye Hîve ve Buhara kendilerini o kadar çok kaptırmışlardır ki, 1819-1820’lerde
Türkmen ilinden Hîve’ye doğru mühim bir keşif seyahati yapan Rus casusu N. Muravyev’in
maksadını dahi anlayamamışlardır.
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İran ve bilhassa Hîve ile yapılan mücadelelerden oldukça bıkan ve tedirgin olan
Buhara Emiri Haydar Şah (1801-1826), İstanbul’a elçiler göndererek padişaha biat ettiğini ve
Osmanlı hâkimiyetine girdiğini bildirerek ısrarla ricasının kabulünü istemiştir. Osmanlı
hükûmeti uzun müzakerelerden sonra Haydar Şah’a güvenemediği ve devletin başına yeni
gaileler açabileceği düşüncesiyle bu ricaları kabul edemeyeceğini münasip bir lisanla Buhara
Emiri’ne bildirmiş, Osmanlı Devleti’nin ondan memnun olmakla beraber, Hîve ve Hokand ile
daima iyi geçinmesini ve Rus tehlikesine karşı birlikte hareket etmelerini tavsiye etmiştir.
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Uygulamalar
1.

Türkistan coğrafyası ile ilgili bir harita çalışması yapınız.

2.
Mehmet Saray’ın Kazak Türkleri Tarihi ve Özbek Türkleri Tarihi adlı
kitaplarını okuyunuz.

11

Uygulama Soruları
1.
2.
veriniz.

Türkistan’ın coğrafi özellikleri nelerdir?
Özbekler ve Kazakların kuruluş dönemi siyasi faaliyetleri hakkında bilgi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Emir Timur’un ölümden sonra evlatları arasında başlayan iktidar mücadeleleri
sırasında Altın Orda hanlarının Özbek Han neslinden Ebu’l-Hayr (1428-1468) bir kısım Türk
boylarını toplayarak 1428’de müstakil bir devlet kurmuştu. Bu devlete büyük dedesinin adını
vermiş ve Özbek Devleti denmiştir. Maveraünnehir ve Fergana vadisine kadar uzanan bu
devlet, 1456’da Moğol kabilelerinden Kalmukların ve 1457’de Oyratların saldırıları
karşısında büyük zayiat veren Özbek Devleti bu süreç sonunda Kazakların ayrılarak kuzeye
çekilmesiyle daha da zayıflamıştır.
1468’de Moğollarla yapılan savaşta ölen Ebu’l-Hayrı’ın yerine oğlu Şah Budak Han
geçmiştir. Bu han döneminde Moğollarla mücadele devam etmiş fakat sıkıntılar sürmüştür.
Buhara’dan geri dönen Muhammed Şeybani Han Özbekleri yeniden toparlayarak
Maveraünnehir’in kuzey kısmını kontrol altına almıştır. Bundan sonra ise Timurlular
hükümdarı Babür Şah’ı yenen Şeybani Han, 1500 senesinde hükümdarlığını ilan etmiştir.
Şeybani Han döneminde, Timurluların hâkimiyetine son vererek Türkistan’ın büyük bir
kısmına hâkim olan Özbekler büyük bir kuvvet hâline geldiler.
Aynı dönemde İran’da Safevî Devleti’ni kuran diğer bir Türk hükümdarı Şah İsmail
ile 1510 yılında yapılan savaşı kaybeden Özbekler oldu. Bu durumdan faydalanmak ve
Özbekleri hâkimiyetine almak isteyen Babür Şah ise 1512’de yenilerek Hindistan’a çekilmek
zorunda kaldı.
Bu mücadeleler Özbek Devleti’nde yıpranmaya ve parçalanmalara yol açtı. Yamud
Türkmenleri ve bir kısım Özbekler, Hive (Harezm) Hanlığını devam ettirdiler.
Safevilerin 1514’te Çaldıran Savaşı’nda Osmanlılara yenilmesi Özbekleri
rahatlatmıştır. Osmanlılar, İran’daki Şii hâkimiyetine karşı Özbekleri desteklemiştir.
Türkistan’daki barış ortamı Moğol asıllı Kalmuklar ve Çin asıllı Cungarların
saldırılarıyla 17. yüzyıl sonlarına doğru yeniden bozulmuştur. Kalmuk saldırılarından Özbek
Türkleri ve daha çok da Türkistan’ın kuzey bölgelerinde yaşayan Kazak Türkleri büyük zarar
görmüştür. Bundan istifade eden Ruslar, 1552’de Kazan Hanlığına son vermişler ve 1556’da
ise Astrahan’ı ele geçirmişlerdir. Kazakların Kalmuk saldırıları karşısında zayıf kalmalarının
en önemli sebebi birlikten yoksun olmalarıydı. Kazaklar herbiri kendi hanlarının idaresinde
Büyük Orda, Orta Orda ve Küçük Orda olarak üçe bölünmüşlerdi.
1740 yılında Başkırt Türklerinin ülkesini işgal eden Ruslar, Kalmukları Kazaklara
karşı kullanmış ve doğuya doğru yayılma imkânı bulmuşlardır.
Küçük Orda Hanı Ebu’l-Hayr Kalmuklara karşı Ruslar’dan yardım alabilmek için
bazı tavizler verince Rus vassalı durumuna düştü. Ruslar Kazaklar ile Kazakistan’ın büyük bir
bölümünü ele geçirdi. Böylece Türkistan’da Rus nüfuzu ve işgali yayılmaya başlamış oldu.
Geriye kalan Türkler Kırgız kardeşleriyle birleşerek Hokand Hanlığı içerisinde Ruslara karşı
mücadelelerini devam ettirmişlerdir.
Öte yandan İran’da idareyi ele geçirmiş olan Nadir Şah da Orta Asya Türk
Hanlıklarını 1740 yılında birer birer işgal etti. Ancak 1747’de Nadir Şah’ın ölümünden sonra
İran’da yaşanan taht kavgalarından yararlanan Hanlıklar yeniden toparlanmaya başlamışlardır.
19. Yüzyılın başlarında ise Hîve ve Buhara arasında başlayan rekabet iki hanlığı da
yıpratmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Batı’da Hazar Denizi ile Horasan dağları, güneyde Hindikuş ve Kûh-i Sefîd
dağları, kuzeyde Kazakistan bozkırlarının kuzey sınırları arasında kalan ve 5.340.066 km2
sahayı içine alan bir bölgedir.
Yukarıdaki bahsedilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maveraünnehir
b) Harezm
c) Horasan
d) Türkistan
e) Balkanlar
2) Doğu Türkistan Türklerinin esasını aşağıdakilerden hangisi teşkil eder?
a) Hun Türkleri
b) Uygur Türkleri
c) Göktürkler
d) Özbekler
e) Kazaklar
3) Türkistan, siyasi yönden büyük karışıklıklara uğramasına rağmen Türk karakterini
her zaman muhafaza etmiştir. Bunun da en büyük sebebi Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar
zamanında tamamen bir Türk ülkesi hâline gelmiş olmasıdır.
Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi Türk karakterini sağlayan devletlerin
devamıdır?
a) Özbekler – Karakalpaklar
b) Timurlular – Kırgızlar
c) Timurlular – Özbekler
d) Kırgızlar – Özbekler
e) Karakalpaklar - Timurlular
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4) Altın Orda Hanı Özbek (1312-1340)’in ahfadından gelen idareciler tarafından
Fergana vadisindeki Türkleri bir araya toplayarak hangi devleti kurmuştur?
a) Özbek Devleti
b) Hun Devleti
c) Moğol Devleti
d) Uygur Devleti
e) Göktürk Devleti
5) Özbek Türklerinin XVI. asrın başlarında Timurlular hâkimiyetini ortadan
kaldırarak Türkistan’a hâkim olmaları Türk tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
Özbekler, çok kısa bir zamanda hâkimiyetlerini bütün Orta Asya’ya yayarak büyük bir kuvvet
hâline geldiler. Fakat aynı yıllarda, İran’da başka bir Türk hükümdarı ortaya çıktı.
Yukarıda bahsedilen hükümdar kimdir?
a) Yavuz Sultan Selim
b) Babür Şah
c) Cengiz Han
d) Şah İsmail
e) Sultan Baybars
6) Orta Asya diye tanıtılan ve Türklerin tarihinde önemli bir yeri olan bölgeye
Türkistan denir. (D) – (Y)
7) Doğu Türkistan Türklerinin esasını Hun Türkleri teşkil eder. (D) - (Y)
8) Türkistan sahasının Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar zamanından sonra Türk
karakterini sağlayan devletler Timurlular – Kırgızlardır. (D) - (Y)
9) Altın Orda Hanı Özbek (1312-1340)’in ahfadından gelen idareciler Fergana
vadisindeki Türkleri bir araya toplayarak Özbek Devleti’ni kurmuştur. (D) – (Y)
10) Özbek Türklerinin XVI. asrın başlarında Timurlular hâkimiyetini ortadan
kaldırarak Türkistan’a hâkim olmaları Türk tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
Fakat aynı yıllarda, İran’da başka bir Türk hükümdarı Şah İsmail ortaya çıktı. (D) – (Y)

Cevaplar
1. d, 2. b, 3. c, 4. a, 5. d, 6. d, 7. y, 8. y, 9. d, 10. d
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2. RUS İSTİLÂSI DEVRİNDE TÜRKİSTAN TÜRKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Kırım Harbi Sonrasında Rus İstilâsı ve Türkistan Türkleri
2.2. Rusların Hokand Hanlığı, Buhara Emirliği ve Hîve Hanlığı’nı İstilası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kırım Harbi Türkistan’ı nasıl etkilemiştir?
2) Rusların Türkistan hanlıklarına ait toprakları istila etmek amacıyla izledikleri
politika nedir?
3) Türkistan hanlıkları Rus istilasına karşı neden yeterince direnememişlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Rus İstilası Devrinde
Türkistan Türkleri

Rus istilası devrinde
Türkistan Türkleri hakkında
bilgi sahibi olur.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Çarlık



Kırım Harbi



Vassal
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Giriş
XIX. asrın ortalarında Çarlık Rusyası’nın hem Avrupa’da, hem de Türkistan’da
yayılma ihtirası içinde olduğu görülür. Rusya’nın Avrupa ve Orta Doğu’da takip ettiği
cür’etkâr yayılma siyaseti, diğer iki emperyalist Avrupa devleti olan Fransa ve İngiltere’yi,
ister istemez Rusya’nın karşısına dikmiş ve Osmanlı Devleti ile birlikte bu politikaya Kırım
Harbi (1853-1856)’nde dur denilmiştir. Fakat Rusya’nın Orta Asya’da yayılmak için giriştiği
faaliyetleri durduran olmamıştır. 1847’den 1852’ye kadar Rusları bir taraftan Irgız ve Turgay
nehirleri boyunca Türkistan devletlerine ait pek çok kaleyi alarak Aral Gölü kıyılarında da
müstahkem mevkiler inşa etmişler, diğer taraftan da Çin ile imzaladığı 1851 Gulca
Antlaşması ile Orta Asya’nın istilası için gerekli hazırlıkları tamamlamıştır. Fakat
Türkistan’ın kuzeyden işgali için stratejik ehemmiyeti büyük olan Akmescit kalesinin
alınması gerekiyordu. Bu maksatla Rusların 16 Nisan 1852’de yaptıkları ilk askerî
taarruzlarını kale kumandanı ve ileride müstakil Kaşgar devletini kuracak olan Yakub Bey
başarıyla önledi. Fakat bu mühim kalenin zaptı zaruretine inanan Ruslar aldıkları büyük
takviye kuvvetleriyle General Perovskiy komutasında bir ordu ile Akmescit’i dört taraftan
kuşattılar. Perovskiy’nin Akmescit müdafilerine gönderdiği teslim olun notasındaki muhteva
Rusların niyetlerini tam manasıyla açıklıyordu: “Ruslar buraya ne bir gün için, ne de bir yıl
için gelmişlerdir. Bilâkis, ebediyen burada kalmak için gelmişlerdir ve geri
çekilmeyeceklerdir”. Kale müdafileri Rus hücumlarını aylarca kahramanca önlemişler ise de
Yakub Bey’in getirmek için gittiği takviye kuvvetleri zamanında yetişemediği için Rusların
ağır topçu ateşine daha fazla dayanamayıp mağlup olmuşlardır. Müdafiler kalelerini
kahramanca müdafaa ettiklerinden dolayı Ruslar tarafından büyük bir kısmı katledilmiş, geri
kalanları da esir edilmiştir. Ruslar harap olan kaleyi yeniden inşa edip Akmescit’e büyük bir
kuvvet toplayarak Orta Asya Türk Hanlıklarını istila için hazırlıklarına devam etmişler ise de
Kırım Harbi’nin patlak vermesi ve harpte büyük bir mağlubiyete uğramaları üzerine istila
planlarını ileri bir tarihe bırakmak mecburiyetinde kalmışlardır. Fakat Rusları Kırım
Harbi’nde mağlup olmalarına rağmen, harp esnasında mağrur İngiliz ve Fransız
kumandanlarının birbirleriyle olan geçimsizlikleri ve Türk kuvvetleri kumandanı Ömer
Paşa’nın, Rusları Kafkasya’dan atmak için yaptığı teklifi ciddiye almamaları ve bilâhare de
Şeyh Şâmil’e Türk yardımının önlenmesi yüzünden, Kafkaslar tamamıyla Rus kontrolüne
geçmiştir. Rusların Kafkasya’ya yerleşmeleri onların Türkistan devletlerini istilalarını daha da
kolaylaştırmıştır.
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2.1. Kırım Harbi Sonrasında Rus İstilası ve Türkistan Türkleri
Kırım Harbi’nden mağlup çıkan Rusya’nın, Avrupa ve Orta Doğu’da yayılması
durdurulmuş ve itibarı büyük bir darbe yemişti. Yeni Çar II. Aleksandır (1855-1881)’ın
önderliğinde ekonomik, eğitim ve bilhassa askerî alanlarda köklü reformlara girişti, fakat
Avrupa devletleri ile rekabet edemeyeceğini anlayınca, daha önce ilerlemeye başladığı
Türkistan bölgesini kendisi için yayılma sahası olarak görmeye başladı. Türkistan devletlerini
kolayca ele geçirmenin en önemli yollarından birinin ise Kafkaslara tamamıyla hâkim olmaya
bağlı olduğunu gören Ruslar, işe bu havaliden giriştiler. II. Aleksandır’ın yakın arkadaşı ve
Çarlık hanedanını ileri gelenlerinden biri olan Prens Aleksandır İvanoviç Baryatinskiy’i tam
yetkiyle Kafkas ordusu komutanlığına tayin etti. Aynı zamanda askerî ve idari alanlarda
büyük bir reformcu olan Prens Baryatinskiy, 1857 yazında Kafkaslardaki vazifesine Çardan
istediği kadar takviye kuvvetleri alabilme, emrindeki birlikleri yeni silahlarla teçhiz ve onları
yeniden teşkilatlandırma iznini alarak başladı. Baryatinskiy, ileride Rusya’ya uzun yıllar
harbiye bakanı olarak hizmet edecek olan Albay (General) D. A. Milyutin’in yardımları ile
Kafkaslardaki Rus ordusunda kısaca şu reformları gerçekleştirdi: 1. kumanda zincirinin
yeniden organize edilmesi, 2. bölge komutanlarına geniş yetkilerin verilmesi, 3. bütün
birliklere iyi bir savaş eğitiminin yaptırılmasının sağlanması.
Baryatinskiy’in Kafkas ordusunda yaptığı bu reform, Milyutin’in harbiye bakanlığına
getirilmesi ile 1865’ten itibaren bütün Rus ordusunda uygulanmaya başlandı.
Bu reformlar neticesinde Ruslar, Türkistan devletleri aleyhinde yapacakları yayılma
harekâtının esas hazırlıklarını tamamlamış oldular. Fakat Ruslar, askerî harekâtı başlatmadan
evvel bazı askerî casusları Türkistan ülkelerine göndererek bir durum değerlendirmesi
yapmak istemiştir. Nitekim Rus hükûmeti, 1858-1859 yıllarında Türkistan Hanlıklarına
Hanikov ve İgnatiyev başkanlığında iki heyeti göndererek bölgede Rus iktisadi ve ticari
menfaatlerinin neler olabileceğini, askerî hazırlıklar için ne gibi tedbirler alınması icap ettiğini
tetkik ettirerek hazırlıklarını tamamlamışlardır.
Rusya cephesinde bu gelişmeler olurken, Türkistan Hanlıkları, maalesef, Osmanlı
Devleti’nin tavsiyelerinin aksine, dostluk ve beraberlikten uzak bir devir yaşıyorlardı. Buhara
ile Hîve’nin Merv bölgesi hâkimiyeti için yaptıkları uzun mücadelenin arkasından bu sefer
Buhara ile Hokand arasında başlayan anlamsız rekabet ve birbirlerinin iç işlerine karışma
hareketleri başlamış bulunuyordu.
Kapılarına kadar gelip dayanmış olan Rus istilasına karşı, tavsiye edildiği gibi, birlikte
mücadele yerine, kendi aralarında çekişmeleri Türkistan Türklerinin en büyük talihsizlikleri
olmuştur. Rusları bu iç mücadeleden istifade ederek, Buhara’yı bilhassa Hokand’a karşı
destekler görünmesi, Hokand’da bir grubun Buhara hâkimiyetini istemesi Emir
Muzaffereddin (1861-1885)’in bir kısım Hokand arazisini işgal ederek Buhara’ya ilhak
etmesine yol açtığı gibi, Rus işgalinden önce de enerjilerini tüketerek zayıf düşmelerine sebep
olmuştur.

22

Fakat Rusların Türkistan Hanlıklarına karşı takip ettikleri bu fevkalâde aldatıcı ve
devletlerarası hukuka aykırı yayılma siyasetini medeni dünyadan devamlı olarak saklamak
mümkün olmamıştır. Nitekim kendileri gibi emperyalist bir kuvvet olan İngilizlerin baskısı
üzerine, Rus hükûmeti, Rusya’nın Türkistan istikametindeki yayılış sebeplerini Dışişleri
Bakanı Prens Gorçakov vasıtasıyla dünya kamuoyuna 3 Aralık 1864’te şöyle açıklamak
ihtiyacını hissetmiştir:
“Rusya’nın Orta Asya’da karşılaştığı durum, hiçbir sosyal organizasyonu olmayan,
yarı vahşi ve göçebe halklar karşısındaki bütün medeni olan devletlerin problemleriyle
aynıdır. Bu tip durumlarda daha medeni olan devletler kendi sınırlarını ve menfaatlerini
müdafaa etmek zorunda kalmıştır. Sınır bölgesinde huzursuzluğu yaratan gruplar
cezalandırıldıktan sonra kuvvetlerimizi geri çekmek mümkün olmamıştır. Verilen ceza çabuk
unutulmuş ve geri çekilmemiz bir nevi zayıflık addedilmiştir. Çünkü Asyalılar, görünür ve
hissedilir kaba kuvvetin haricinde hiçbir şeye hürmet göstermemişlerdir. Onun içindir ki biz,
şu iki şıktan birini seçmek durumunda kaldık: Ya verdiğimiz bütün emekler, elde ettiğimiz
ticari menfaatler ve sınır boylarında kurduğumuz emniyet tertibatlarını unutup her şeyden
vazgeçecektik veya bu vahşi Orta Asya memleketlerinin derinliklerine yürüyecektik. Rusya
bu ikinci şıkkı tercih mecburiyetinde kaldı, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey
Amerika’da, İngiltere’nin Hindistan’da, Fransa’nın Cezayir’de ve Hollanda’nın kolonilerinde
yaptıkları gibi”.
Rusya Dışişleri Bakanı Gorçakov’un bu açıklaması, aslında, yukarıda da izah edildiği
gibi, hiç de hakikatleri aksettirmiyordu. Bundan başka Gorçakov’un Orta Asya Türk
toplumları için söylediği hususlar da fevkalâde yanıltıcı idi. Şöyle ki:
1. Orta Asya memleketlerinin ahalisini meydana getiren Özbek, Kazak, Türkmen,
Kırgız ve Uygur Türkleri yarı vahşi, teşkilatsız ve tamamıyla göçebe hayatı yaşayan
topluluklar değildi. Onlar Hokand, Buhara, Hîve Hanlıkları ile Türkmen Cumhuriyeti gibi
kendi millî devletlerine sahip bulunuyorlardı.
2. Orta Asya halkının yalnız ve yalnız kaba kuvvete boyun eğdiği veya hürmet ettiği
iddiası da elbette yerinde değildir. Rusların, Orta Asya halkına karşı ticari ve siyasi alanlarda
taraflara eşit fırsatlar verecek yapıcı ve barışçı teşebbüste bulunduklarına dair de kaynaklarda
hiç bir delile rastlanmamaktadır.
3. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Amerika kıtasında, İngiltere’nin
Hindistan’da ve Fransa’nın Cezayir’deki durumları ve oralarda yaptıkları işgaller, Rusların
Orta Asya’yı istila edebilmeleri için bir kıstas olarak öne sürülemez. Rusların bu misalleri
vermekten maksatlarının kendi istilalarını o devletlere mazur göstermek olduğu
anlaşılmaktadır. Fakat bütün bu hakikatlere rağmen, Ruslar, bu bildirgenin arkasından
giriştikleri diplomatik faaliyetler ile sonunda, diğer devletlerin bir nevi muvafakatlerini
almaya veya onları çekimser bir duruma sokmaya muvaffak olmuşlardır.
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2.2. Rusların Hokand Hanlığı, Buhara Emirliği ve Hîve Hanlığı’nı
İstilası
Diplomatik ve askerî hazırlıklarını tamamlayan Ruslar, harp için bahaneyi bulmakta
da güçlük çekmediler. Rus-Çin hududunda keşif yapmak maksadıyla 1 Mayıs 1864’te
Türkistan ve Evliya-Ata kasabalarına iki Rus seferi tertiplendi. Bu Rus seferleri Hokand
hükûmeti tarafından şiddetle protesto edilince Rusya ile Hokand arasında savaş başlamış oldu.
Rusya’nın Türkistan ülkelerinde yayılmasında büyük rol oynayan ihtiraslı generallerinden
Çernyayev, 15.000 kişilik kuvvetiyle 4 Ekim 1864’te Çimkent’i müdafaa eden Âlim-Kul
kumandasındaki Hokand kuvvetlerine, başlangıçta yenilmesine rağmen, ikinci muharebede
galip gelerek şehri zapt etti. Bu zaferden sonra Ruslar, Taşkent istikametinde ilerlemeye
başladılar. Hokand’ın yetiştirdiği en büyük kumandanlardan biri olan Âlim-Kul, istilacı
kuvvetlerini amansız bir muharebeden sonra geri çekilmeğe mecbur etti ise de Rusların 9
Mayıs 1865’te bir cebrî yürüyüşten sonra Taşkent’i aniden kuşatmalarına mâni olamamıştır.
Fakat düşmanın Taşkent üzerine yürüdüğünü haber alan Âlim-Kul, toplayabildiği 35.000
kişilik bir kuvvetin başında Ruslarla kozunu paylaşmak için 2 Mayıs 1865’te Hokand’dan
ayrılarak 22 Mayıs’ta Taşkent önlerine geldi. Ertesi günü vuku bulan muharebede ÂlimKul’un vurularak ağır bir şekilde yaralanması üzerine, o ana kadar başarıyla çarpışan Hokand
kuvvetleri çözülerek geri çekildiler. Aynı günün akşamında Âlim-Kul Taşkent’te ölünce şehir
Ruslar tarafından dört yönden kuşatıldı. Tam bir ay iki gün Taşkentliler şehirlerini Ruslara
karşı kahramanca müdafaa ettiler. Ruslar satın aldıkları hain iki zengin tüccarın yardımıyla 23
Haziran 1865 gecesi Taşkent kalesinin kapılarından birini açtırmaya muvaffak olunca ertesi
sabah yaptıkları hücumla şehre girdiler. Bu kadar uzun bir süre şehirlerini müdafaa ettikleri
için Taşkentlilerin büyük bir kısmı katledildi.
Taşkent’in düşmesi demek Hokand Hanlığının sonu demekti. Nitekim öyle de oldu. 24
Haziran 1865’te Rusların hazırladığı bir antlaşma ile Hokand Hanlığı Rus nüfuzuna dâhil
edildi.
Daha önce Hokandlıların yardım isteğini, Ruslar bu kadar hızla ilerleyemezler
düşüncesiyle, zamanında yerine getiremeyen Buhara Emiri Muzaffereddin, Taşkent’in
düşmesi üzerine son derece müşkül duruma düştü. Rus kumandanına bir mektup yazarak
Taşkent’i hemen boşaltmasını istedi. Teklifi reddedilince Taşkent’ten güneye doğru
ilerlenmemesini ve arada bir hat çekilmesini teklif etti. Fakat bu teklifi de Rus komutanı
tarafından reddedildi.
Rus komutanın anlaşmaz tutumu üzerine, hâlâ sulhtan ümidini kesmeyen Emir
Muzaffereddin, acele olarak Çarın başkenti Petersburg’a bir elçi gönderdi ise de elçisi
Orenburg askerî makamlarınca tutuklanarak hapsedildi. Bunun üzerine, Emir de Buhara’da
bulunan bir Rus heyetini tevkif ettirdi. Bu yeni gelişme iki taraf arasında ateşli bir yazışmaya
sebep oldu. Buhara Emirinin haklı itirazlarına hiddetlenen ve zaten anlaşmak niyeti de
olmayan Rus işgal kuvvetleri komutanı General Çernyayev, Muzaffereddin’e, “elçilerimle
karşılaşıncaya dek topraklarında ilerleyeceğim” diyerek Sir-derya Nehri’ni geçip Çizak
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üzerine yürüyüşe geçmiş ve resmen muharebeyi başlatmıştır. Fakat Çizak’ı iyi müdafaa eden
Buhara kuvvetleri, Rusları geri çekilmeğe mecbur etmişlerdir.
Çernyayev’in bu başarısızlığı üzerine, Rus hükûmeti, en az Çernyayev kadar ihtiraslı
bir asker olan General Romanovskiy’i Türkistan’ı istila etmekle görevli birliklerin
komutanlığına tâyin etmiş ve Çernyayev’i Petersburg’a çağırarak, kendisi Rus hudutlarını
genişlettiği için taltif edilmiş ve maaşı da artırılmıştır.
Rusya cephesinde bu değişiklikler olurken Rus ve Buhara birlikleri arasında da ufak
tefek çatışmalar devam etmekteydi. Yeni Rus komutanı General Romanovskiy, bu ufak
çarpışmaları bahane ederek 8 Mayıs 1866’da ansızın Buhara kuvvetlerine hücum etti. Topçu
ateşinin yardımıyla Ruslar Ircar mevkiinde yapılan bu muharebeyi kazanarak Hocend’i işgal
ettiler. A. Vambery’ye göre Ircar muharebesi Buhara için hadiselerin kötü bir şekilde
gelişmesinin başlangıcını teşkil etti. Buhara Emiri sulh için bir defa daha teşebbüste bulundu
ise de Rus komutan büyük bir harp tazminatı da dâhil olmak üzere çok ağır şartları havi bir
antlaşma metni teklif etti. Emir, bu kadar ağır şartları havi bir antlaşmayı kabul
edemeyeceğini bildirince Rus birlikleri ilerlemeye devam ettiler. Bunun üzerine Emir
Muzaffereddin, Buhara Müftüsü Hoca Muhammed Parsa Efendi başkanlığında bir heyeti
fevkalâde elçi olarak acele yardım için İstanbul’a gönderdi. Hindistan İngiliz Valiliğine ve
İngiltere Kraliçesine de birer mektup yazarak, Rusya’nın milletlerarası hukuku hiçe sayarak
Türkistan’ı işgal ettiğini bildirmiş ve bu hilekâr müstevlinin zulmünden Orta Asya
Müslümanlarının kurtarılması için yardım etmelerini rica etmiştir. Fakat İngilizler müspet bir
cevap vermemişlerdir.
Buhara elçisi İstanbul’a ulaştığında durumu hem yazılı, hem de şifahi olarak Osmanlı
hükûmetine anlatıp acilen yardım isteğinde bulunmuştur. Fakat Buhara’ya yardımın Rusya’yı
memnun etmeyeceği ve bunun neticesinin de Osmanlı Devleti için iyi olmayacağı
düşüncesiyle Osmanlı hükûmeti, mesafenin uzak olması sebebiyle Buhara’ya yardım
göndermenin güçlüklerini münasip bir dille elçiye anlatarak, en iyi çarenin Rusya ile mümkün
olduğu kadar az zararlı bir antlaşma imzalayarak bu ihtilafın halledilmesi icap ettiğini
bildirmiştir. Fakat Osmanlı Devleti’nin bu tavsiyelerini bildirmek için Buhara elçisi yola
çıkmadan, Rusların tekrar hücuma geçerek Buhara Emirliği’nin mühim bir kısmını daha işgal
ettiği haberi İstanbul’a ulaştı.
Bu gelişmeler olurken Türkistan’ın kaderi ile ilgili olarak Rusya’nın başkenti
Petersburg’da da bir seri toplantılar yapılmakta ve mühim kararlar alınmakta idi. Alınan bu
kararlara göre Ruslar, o ana kadar Türkistan’da işgal ettikleri bütün ülkeleri Rusya’ya ilhak
ettiklerini ilan ettiler (Ağustos 1866). Bir sene sonra da Rus Çar’ı Türkistan Genel
Valiliği’nin kurulduğunu ve valiliğe de General Kaufman’ın getirildiğini bildiren bir
kararnameyi imzalıyordu.
Türkistan Genel Valisi General Kaufman, 1868 baharında Taşkent’e vardığında
kendisinden sulh talebinde bulunan Buhara Emirinin ricasını kabul etti. Fakat hazırlattığı
antlaşma metni çok ağır şartları havi olduğu için Emir reddetmek mecburiyetinde kaldı.
Tekrar harekâta başlayan Ruslar, önce Semerkant’ı, sonra da Urgut ve Katta-Kurgan’ı alarak
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Buhara kuvvetlerini 2 Haziran 1868’de ağır bir yenilgiye uğrattılar. Çaresiz kalan Emir, Rus
isteklerini kayıtsız şartsız kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. 1860’ta İranlıları hezimete
uğratarak istiklâlini ilan eden Türkmenlerin başkanı Kuşid Han, bu son Rus taarruzunu işitir
işitmez büyük bir süvari kuvvetinin başında yardım için yola çıkmış ise de yarı yola varır
varmaz Buhara kuvvetlerinin mağlup olduğu haberini alınca geri dönmek mecburiyetinde
kalmıştır.
Rusların dikte ettikleri ve Emir’in de kabul etmek mecburiyetinde kaldığı antlaşmaya
göre Buhara 500.000 ruble harp tazminatı ödeyecek, o ana kadar Rusların işgal ettiği Buhara
toprakları (ki Buhara’nın üçte ikisidir) Rus işgalinde kalacak ve Buhara Emirinin kontrol
ettiği yerlerde başta ticaret olmak üzere her türlü Rus faaliyeti serbest olacaktı. Böylece,
Türkistan Türklerinin varlıklarını müstakil olarak devam ettirdikleri Hokand Hanlığı’ndan
sonra Buhara Emirliği de Ruslar tarafından işgal edilmiş oluyordu. Şimdi, aynı acı akıbetle
karşılaşma sırası Hîve Hanlığı’nda idi.
Rusların Türkistan ülkelerine hâkim olmalarında en büyük engeli her zaman Hîve
Hanlığı teşkil etmişti. Zira Hîve, Türkmenler ile birlikte Hazar Denizinden Aral’a kadar
uzanan hattın güneyinde kalan bölgede bulunuyordu ve etrafı çöllerle çevrili olduğu için de
işgal edilmesi oldukça zor idi. Ruslar, bu hanlığı ortadan kaldırmak için birkaç defa sefer
tertip etmişler ise de bütün seferleri mağlubiyetle neticelenmişti. Bu yüzden Ruslar, bilhassa
1852’de Çinlilerle hudut anlaşmazlığını hallederek Türkistan’ı istilaya Hokand Hanlığından
başlamayı tercih etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Hokand ve Buhara’yı zapt ettikten sonra,
Hîve’nin işgali için gerekli hazırlıklara başlayan Ruslar, bu hazırlıkları 1873 baharında
tamamlayarak dört koldan Hîve üzerine yürümeyi planladılar. Bu hazırlıkları öğrenen Hîve
Hanı Said Muhammed Rahim (1864-1910) hemen bir elçi göndermiş ve “tarafımızdan sulhu
bozucu hiçbir harekette bulunulmadığı hâlde memleketime karşı giriştiğiniz hasmane
hareketleri anlamak mümkün değil”, fakat yine de anlaşmamız imkân dâhilindedir diye bir
barış antlaşması teklifinde bulunmuş ise de Ruslardan hiçbir cevap alamamıştır.
Rusların, memleketini mutlaka istila emelinde olduğunu anlamakta gecikmeyen Hîve
hükümdarı Said Muhammed Rahim Han, derhâl İstanbul’a ve Hindistan İngiliz Valiliğine
elçiler göndererek memleketinin Rus istilasından korunması için yardım istemiş ise de tıpkı
Buhara ve Hokand Hanlıklarına olduğu gibi, kendisine yalnız bolca nasihat ve tavsiyelerde
bulunulmuştur.
Bütün hazırlıklarını tamamlayan Ruslar, General Kaufman kumandasında dört koldan
Hîve üzerine yürüyüşe geçtiler (Mart 1873). Rus birlikleri önlerine çıkan her engeli yakıp
yıkarak Hîve önlerine geldi. Muhammed Rahim tekrar barış ricasında bulundu ise de
hükûmetlerinden emir aldıkları için Rus komutanları Hîve Hanı ile barış yapmayı reddettiler.
Mayıs sonlarında taarruza geçen Ruslar, üstün topçu ateşi sayesinde Hîve kuvvetlerini
yenerek hanlığın başkenti Hîve’yi kuşattılar. Han’ın son barış isteğini de reddeden Ruslar,
ağır bir bombardımandan sonra Hîve şehrini zapt ettiler. Bütün bu olaylar esnasında Hanlığın
başkentini cesurane bir şekilde müdafaa eden Yamud Türkmenleri geri çekilerek Rus
hâkimiyetine girmeyi reddettiler. Bunun üzerine harekete geçen Rus birlikleri, Türkmenlere
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güya iyi bir ders vermek maksadıyla, Orta Asya’yı istilaları tarihinin en büyük
katliamlarından birini yaparak, kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmeden binlerce Türkmen’i
barbarca imha ettiler.
Hîve Hanlığının kayıtsız şartsız teslimini ifade eden antlaşma Ruslar tarafından dikte
edilerek Hîve Hanı bir Rus vassalı hâline getirildi, harbin müsebbibi güya Hîvelilermiş gibi,
Rus komutanlığı 2.200.000 Ruble gibi son derece ağır bir harp tazminatını zorla Türkmenlere
ve Hîvelilere ödettirdi. Bu ağır harp tazminatı yüzünden Hîve Hanlığı ahalisi çok fakir
düşmüş ve uzun yıllar kendilerine gelememişlerdir.
Hîve’nin istilası ile Orta Asya’ya hemen hemen hâkim olan Rusları tedirgin eden
yegâne engel, 1860’ta henüz istiklâllerine kavuşmuş olan Türkmenler kalıyordu.
Türkistan’daki Türk Hanlıklarının bu kadar kolayca ve kısa zamanda Rus istilasına
boyun eğmelerinin elbette pek çok sebepleri vardı. Bu sebeplerden en önemlisi, muhakkak ki
Türkistan Türklerinin merkezî bir idare yerine, parçalanmış üç-dört devlet hâlinde yaşamaları
idi. Osmanlı hükûmetlerinin birlik ve beraberlik hâlinde olmaları için yaptığı tavsiyelere
kulak asmamaları, birbirleriyle uğraşmaları, varlık ve enerjilerini boşu boşuna tüketip zayıf
düşmelerine sebep olmuştur. Ayrıca, etrafları hep hasım milletlerle çevrili olduğu için iktisadi
ve ticari yönlerden zayıf kalmışlar ve dolayısıyla da ilim ve öğrenmede gerekli hamleyi
yapamamışlardır. Neticede, cehaletin, fakirliğin ve disiplinsizliğin yarattığı yetersizlik
yüzünden Rusların sayıca az fakat harp sanatından anlayan, disiplinli ve iyi silahlarla
mücehhez kuvvetleri karşısında bütün kahramanlıklarına rağmen mağlup olmaktan
kurtulamamışlardır.
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Uygulamalar
1)
Rus istilası döneminde Türkistan hanlıklarından birinin başındaki yönetici
olsaydınız bu istilayı önlemek amacıyla neler yapardınız? Maddeler hâlinde yazınız.
2)

Mehmet Saray’ın Rusya'nın Türk İllerinde Yayılması adlı eserini okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)
2)
nelerdir?

Ruslar Türkistan’ı istila edebilmek amacıyla nasıl bir strateji izlemişlerdir?
Rus istilasına karşı Türkistan hanlıklarını yönetenlerin yaptıkları hatalar
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Irgız ve Turgay nehirleri boyunca Türkistan devletlerine ait pek çok kaleyi ele geçiren
Ruslar, 1852 yılında Çin ile imzaladıkları Gulça Antlaşmasıyla Orta Asya’nın istilası için
harekete geçmeye hazır hâle gelmişlerdir. Türkistan’ın kuzeyden işgali için stratejik önemi
büyük olan Akmescit Kalesine 16 Nisan 1852’de birinci taarruzu gerçekleştirmişlerdir. Yakup
Bey’in kahramanca müdafaasıyla Rus kuvvetleri geri püskürtülmüş ancak ikinci taarruzda
takviye kuvvetleri alan Rus ordusu kaleyi ele geçirmiştir. Burayı tahkim eden Ruslar, Orta
Asya’nın işgali için hazırlık yapmışlardır.
Kırım Harbinde yenilmelerine rağmen buradaki işgal hareketini devam ettiren Ruslar,
II. Aleksandır (1855-1181) önderliğinde ekonomik, eğitim ve özellikle askerî sahada köklü
yenilikler yapmışlardır. Prens A. İ. Baryatinski’nın komutasında Kafkasya’da yeni donanımlı
bir kuvveti Orta Asya’yı işgal için hazır hâle getirdiler.
Ruslar savaş hazırlıklarını tamamladıkları sırada Türkistan hanlıkları birbirleriyle
mücadele hâlindeydiler. Özellikle Buhara ve Hokand Hanlıkları arasındaki rekabet iki hanlığı
da oldukça zayıflatmıştı. Buhara Emiri Muzaffereddin’in Hokand arazisini işgal etmesi iki
hanlık arasında ihtilafı arttırarak Rusların işini daha da kolaylaştırmıştı.
Bekledikleri elverişli vaktin geldiğine inanan Ruslar, 1 Mayıs 1864’te Türkistan ve
Evliya-Ata kasabalarına sefer düzenlediler. Bu durumu şiddetle protesto eden Hokand Hanlığı
üzerine General Çernyayev komutasında 15.000 kişilik kuvvetle 4 Ekim 1864’te Çimkent’i
zapt etti. Daha sonra Taşkent’e doğru ilerleyen Rus ordusu yaralanmış olan Hokandlı
kumandan Âlim Kul’un vefatı üzerine Taşkenti bir aylık kuşatmadan sonra ele geçirdi. 24
Haziran 1865 tarihinde Rusların dikte ettirdiği antlaşma ile Hokand Hanlığı Rusya’nın vassalı
hâline geldi.
Rusların Bu kadar kısa sürede ilerleyeceğini tahmin edemeyen Buhara Emiri
Muzaffereddin de zor duruma düşmüştür. Muzaffereddin’in Taşkent’in boşaltılması talebini
reddeden Ruslar Çizak üzerine yürüdüler. Çizak’ı müdafaa eden Buhara kuvvetleri Rusları
geri çekilmeye mecbur ettiler. Bu başarısızlık üzerine görevinden alınan General Çernyayev
yerine General Romanovski işgal kuvvetleri komutanlığına tayin edildi. O da 8 Mayıs
1866’da İcrar savaşını kazanarak Hocend’i işgal etti.
Bu gelişmeler olurken Çarlık Ağustos 1866’da Türkistan’da işgal ettikleri tüm
toprakları Rusya’ya ilhak ettiklerini ilan ettiler. 1867’de Türkistan Genel Valiliği kurularak bu
göreve General Kaufman getirilmiştir.
Buhara Hanı, barış teklifinde bulundu ise de Ruslar çok ağır şartlar ileri sürdüler. Han
bu şartları kabul etmeyince önce Semerkant’ı, sonra da Urgut ve Katta Kurgan’ı alarak
Buhara kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğrattılar. Buhar Emiri Muzaffereddin çaresiz ağır
şartlarla bir antlaşma imzalamak mecburiyetinde kaldı. Buhara’yı da vassal hâle getiren
Ruslar Hîve üzerine yürüyeceklerdir. General Kaufman komutasında 1873 Martında Hîve’yi
kuşatan Ruslar, ağır bombardıman sonucunda burayı zapt ettiler. Ağır bir tazminat ödemeyi
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de kabul ederek Ruslarla bir antlaşma imzalayan Hîve Hanlığı, Rusya’nın vassalı hâline
gelmiştir. Böylece Türkistan’ın Türkmen bölgesi hariç büyük bir kısmı Rusya’nın
hâkimiyetine girmiştir.

31

Bölüm Soruları
1) Rusya’nın Avrupa ve Orta Doğu’da takip ettiği cür’etkâr yayılma siyasetine hangi
savaş engel olmuştur?
a) Prut Seferi
b) Haçova Meydan Muharebesi
c) Çaldıran Savaşı
d) Ridaniye Savaşı
e) Kırım Savaşı
2) “Ruslar buraya ne bir gün için, ne de bir yıl için gelmişlerdir. Bilâkis, ebediyen
burada kalmak için gelmişlerdir ve geri çekilmeyeceklerdir”
Yukarıdaki metni kim söylemiştir?
a) Yakup Bey
b) Ahmet Cezzar Paşa
c) General Perovskiy
d) Hafız Hakkı Paşa
e) Ahmet Cevdet Paşa
3) Kırım Harbi’nden mağlup çıkan Rusya’nın, Avrupa ve Orta Doğu’da yayılması
durdurulmuş ve itibarı büyük bir darbe yemişti. Rusya’yı bu durumdan hangi hükümdar
kurtarmıştır?
a) II. Aleksandr
b) I. Petro
c) II. Nikola
d) I. Katerina
e) III. Petro
4) Rusların Türkistan ülkelerine hâkim olmalarında en büyük engeli hangi siyasi
oluşum engel olmuştur?
a) Özbek Hanlığı
b) Hîve Hanlığı
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c) Buhara Emirliği
d) Gırnata Emirliği
e) Hokand Hanlığı
5) Türkistan’daki Türk Hanlıklarının kolayca ve kısa zamanda Rus istilasına boyun
eğmelerinin elbette pek çok sebepleri vardı.
Bu sebeplerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal Sebepler
b) Toplumsal Sebepler
c) Sosyokültürel Sebepler
d) Siyasi Sebepler
e) Etnik Yapı
6) Rusya’nın Avrupa ve Orta Doğu’da takip ettiği cüretkâr yayılma siyasetine Kırım
Savaşı engel olmuştur. (D) - (Y)
7) “Ruslar buraya ne bir gün için, ne de bir yıl için gelmişlerdir. Bilakis, ebediyen
burada kalmak için gelmişlerdir ve geri çekilmeyeceklerdir” sözünü Yakup Bey söylemiştir.
(D) - (Y)
8) Kırım Harbi’nden mağlup çıkan Rusya’nın Avrupa ve Orta Doğu’da yayılması
durdurulmuş ve itibarı büyük bir darbe yemişti. Rusya’yı bu durumdan I.Petro (Deli)
kurtarmıştır. (D) - (Y)
9) Rusların Türkistan ülkelerine hâkim olmalarında en büyük engeli hangi siyasi
oluşum Hîve Hanlığı engel olmuştur. (D) - (Y)
10) Türkistan’daki Türk Hanlıklarının bu kadar kolayca ve kısa zamanda Rus
istilasına boyun eğmelerinin sebebi devrinde yaşanan Toplumsal Sebeplerdir. (D) - (Y)

Cevaplar
1. e, 2. c, 3. a, 4. b, 5. d. 6. D, 7. Y, 8. Y, 9. D, 10. Y
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3. ÇARLIK RUSYASI HÂKİMİYETİ VE TÜRKİSTAN TÜRKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1. Rus İdaresine Karşı Ayaklanmalar ve Türkistan Genel Valiliği’nin Kurulması
3.2. Türkistan Türklerinin Manevî Hayatı ve Kültürel Uyanışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Rus idaresine karşı Türkistan’da ilk büyük ayaklanma kimler tarafından nasıl
gerçekleştirilmiştir?
2. Gaspıralı İsmail Bey’in Türk Eğitim Tarihi’ne yaptığı katkıları biliyor musunuz?
3. Usul-i Cedid mekteplerinin amacı nedir?

36

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çarlık Rusyası hâkimiyeti ve Çarlık Rusyası hâkimiyeti
Türkistan Türkleri
döneminde Türkistan
Türkleri hakkında bilgi
sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
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ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar







Kolonileştirme Siyaseti
1905 İhtilali
Türkistan Genel Valiliği
Usul-i Cedid (Yeni Metod)
Duma
Rusya Müslümanları İttifakı
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Giriş
Orta Asya Türk devletlerinin işgalini tamamlayan Rusların ilk işi, buralarda idari
sistemi değiştirmek oldu. Ruslar bu değişikliğe Türkistan’a doğru ilerlerken ilk işgal ettikleri
Başkırtlar memleketi ile Kazakistan’da başladılar. Orenburg’u merkez edinen Ruslar, orada
kurdukları genel valilik ile Kazakistan ile Başkırdistan’ın idari sistemlerini yeni baştan
düzenlediler. Eskiden veraset yoluyla başa gelen Başkırt ve Kazak liderlerini Ruslar tayin
etmeye başladılar. Bu tayinleri yaparken Ruslar, mümkün olduğu kadar kendilerine uşaklık
yapacak şahısları tercih ediyorlardı. Zaten uzun yıllar devam eden istilalar esnasında Ruslar,
Türkleri manen ve maddeten perişan etmişlerdi. Şimdi ise, iş başına getirdikleri kukla şahıslar
ve tatbik ettikleri şiddet idaresine ilave olarak almaya başladıkları ağır vergilerle, Türklerin
bir daha bellerini doğrultamayacak kadar ezilip fakirleşmelerini sağlayacak bir siyaset
takibine giriştiler. Ayrıca, sayıları önce binleri ve sonra da yüzbinleri bulan Rus göçmenlerini
getirip Türk topraklarına iskân etmeye başladılar. Topraklarının verimli kısımlarının çoğu
ellerinden alınıp Rus göçmenlerine verilen ve dolayısıyla ağır vergileri ödeyemez hâle gelen
Türk halkı Rus makamları ile onların birer maşası durumundaki yerli idarecilerin elinde tam
bir cehennem hayatı yaşamaya başlamışlardır. Bu adaletsiz, despotça idareye ve
kolonileştirme siyasetine daha fazla dayanamayan Türkler yer yer isyana başladılar.
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3.1. Rus İdaresine Karşı Ayaklanmalar ve Türkistan Genel
Valiliği’nin Kurulması
Rus idaresine karşı yapılan ilk büyük ayaklanma Kazak Türkleri tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu isyanı verimli toprakları zorla ellerinden alınınca 1783 yılında
Kazaklar, Sırım Batur önderliğinde başlatmışlardı. Ayaklanma 15 sene kadar devam etmiş ve
Ruslar, daha fazla toprak işgal etmeyeceklerine ve müsamahalı bir idare tarzı
uygulayacaklarına söz verince sona ermiştir. Fakat Ruslar, bir müddet sonra verdikleri sözleri
yerine getirmemişlerdir.
Rusların Türk memleketlerini kolonileştirme metotlarından biri de kaleler inşası idi.
Kale yapmak bahanesiyle on binlerce kilometre karelik Kazak toprakları halktan zorla
alınıyor ve kale inşası bittikten sonra etrafa Kossaklar iskân ediliyordu. Fakat bu iskân
faaliyeti büyük tepkilere yol açmış ve halk bunu vesile ederek istiklâl için ayaklanmaya
başlamıştır. Nitekim Sultan Kenesarı Bey’in isyanı böyle bir hadise sonunda başlamış ve kısa
zamanda yayılarak Kazak Türklerinin millî istiklâl savaşı hâline dönüşmüştür. 1836’da
başlayan ve önderliğini Kenesarı Bey’in yaptığı Kazakların istiklâl mücadelesi uzun yıllar
sürmüş ve Ruslar bu hareketi önlemekte büyük güçlükler çekmişlerdir. Kenasarı Bey’in
mücadelesi on yıldan fazla başarıyla devam etmiş, Rusların baş edemedikleri bu yiğit mücahit
bir kısım hain soydaşlarının 1846’da yaptıkları baskın neticesinde sona ermiştir. Fakat bu
hadiseyi takip eden yıllarda Kenesarı, Rus mezalimine karşı Türklerin istiklâl savaşlarının bir
timsali hâline gelmiştir. Rus tarihçileri dahi Kenesarı Bey’in yaptığı mücadelenin haklılığını
yıllar sona kabul etmek zorunda kalmışlar ve onun Rus işgalcileri üzerindeki tesirlerini şöyle
ifade etmişlerdir: “Kenesarı, hayatı ve mücadeleleri ile Orta Asya’da takip edilmesi gereken
siyaset çizgisi hususunda Orenburg yönetimine faydalı bir ders vermiştir... Bu ders, Hanların
bağımsızlıklarını ortadan kaldırmayı gerektiriyordu”.
Kazak Türklerinin ayaklanmalarını kanlı bir şekilde bastıran Ruslar, iskân
politikalarına hız vererek, hem ileride Türkistan’ın geri kalan kısımlarını kolayca işgal etmek
hem de Kazakların bir daha başkaldırmalarını önlemek için yüzbinlerce Rus göçmenini
Kazakistan’a yerleştirmeye başladılar. Fakat toprakları ellerinden alınan halk yeniden isyan
etti. Yıllar yılı süren bu isyanlar Ruslar tarafından daima kanlı bir şekilde bastırılmıştır.
Ruslar, Türkistan Hanlıklarını işgal ettikten sonra kurdukları “Türkistan Genel
Valiliği” ile bir taraftan bizzat kendileri halkı kontrolleri altında tutmaya çalışmışlar, diğer
taraftan da Hanlıkların başına getirdikleri idareciler kanalı ile onları ezmeye ve istediklerini
yaptırmaya gayret etmişlerdir. Rusların ellerinde bir kukla gibi oynattıkları yerli idarecilerin
başında Hokand Hanı Hudayar geliyordu. Nitekim Hudayar’ın tam bir Rus uşağı gibi hareket
etmesi ve Rusların koyduğu ağır vergileri yoksul halktan zorla almaya çalışması ahali
arasında nefret ve infialle karşılanmış ve 1876’da Abdurrahman Abtabad önderliğinde bu
zulme karşı isyan etmek mecburiyetinde kalınmıştır. İsyan, kısa zamanda tam bir Rus
aleyhtarı havaya bürünerek istiklâl mücadelesi şekline dönüşmüş ve iki aydan fazla devam
etmiştir. Fakat silah üstünlükleri yüzünden Rus kuvvetleri ile Hokandlılar arasındaki
mücadele bir müddet sonra mücahitler aleyhinde gelişmeye başlamış ve onların Andican
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kalesine sığınmalarına yol açmıştır. Ruslar, kaleyi bir hafta süreyle devamlı bombardıman
ederek yerle bir etmişler ve mücahitlerin büyük çoğunluğunu yok ederek isyanı kanlı bir
şekilde bastırmışlardır. Ruslar bu hadiseden sonra Hokand’ın idaresinde bazı değişiklikler
yapmak mecburiyetinde kalmışlar ise de bu değişikler halkı tatmin etmekten uzak kalmıştır.
Rusların Türkistan Genel Valiliği kanalıyla idare ettikleri Buhara, Hîve ve Türkmen
memleketindeki siyasetleriyle, Kazakistan ve Hokand’da takip ettikleri siyaset aynı olmuştur.
Bir taraftan bu Türk memleketlerine sistemli bir şekilde Rus göçmeni yerleştirilirken, diğer
taraftan da idareleri için birer maşa olarak kullanabilecekleri bazı yerli kimseleri başa
geçirerek onlar vasıtasıyla halktan ağır vergiler toplama yolunu seçmişler Bu yerli idarecilerin
insafsız tutumları ise halkı tam bir perişanlığa sürüklemiştir. Neticede Ruslar kendi
taraftarlarıyla halkı birbirine düşürmüşler ve sonra da “siz kendinizi idare etmekten âcizsiniz”
diyerek bütün idareye el koymuşlardır. Yerli Türk idarecilerine ise ancak küçük memuriyetler
vermişlerdir. Fakat kendilerinin kurdukları adaletsiz dehşet idaresinden şikâyet hakkını halka
tanımamışlar ve yapılan haksızlıkları tenkit edenleri ya idam etmişler yahut da zindanlarda
çürütmüşlerdir.
Rusların Orta Asya’ya medeniyet götürme iddiaları ile zorla Türk memleketlerini istila
ederek kurdukları düzeni yerinde görüp tetkik etmek isteyen “Türkistan” tarihi yazarı
Amerika’nın Petersburg Büyükelçiliği sekreteri Eugene Schuyler 1870’lerde Türkistan’a
geldiği zaman ne halkla görüştürülmüş, ne de Rus idarecileri kendisini kabul etmişlerdir.
Buna rağmen Schuyler, bazı Rus subayları ve halk ile gizlice görüşerek Rus idaresinin
adaletsizliğini ve zulmünü müşahede edip eserinde yazmıştır. Türkistan’daki Rus idaresinin
yolsuzlukları, adaletsiz ve despotça tutumu Rusya başkentinde dahi birçok dedikodulara yol
açmış ve bu söylentileri önlemek için Rus hükûmeti 1882 yılında Veretennikov başkanlığında
Türkistan’a bir teftiş heyeti göndermek mecburiyetinde kalmıştır. Fakat bu teftiş heyetinin
ortaya çıkardığı haksızlıklar bir türlü giderilememiş ve nihayet halk 1898’de Andican’da Rus
yönetimine karşı yeniden ayaklanmıştır. İşan Muhammed Sabıroğlu isminde aydın bir din
adamının önderliğinde yürütülen ayaklanma kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Bunun üzerine
Rus hükûmeti Kont Pahlen’i olağanüstü yetkilerle 1908-1909 arasında Türkistan’a göndermiş
ve aksaklıkları tespit ettirerek Türk halkına daha çok haklar getirecek birtakım idari ıslahat
yapmayı vaat etmiştir. Çarlık idaresinin çok sert tutumu yalnız Türkistan Türklerini değil,
aynı zamanda Rus halkını ve Rus olmayan diğer milletleri de ezdiği için 1905 ihtilali patlak
vermiş ve Türkler geçici de olsa biraz nefes alabilmişlerdir.

3.2. Türkistan Türklerinin Manevî Hayatı ve Kültürel Uyanışı
Türkistan Türklerinin Rus hâkimiyetine karşı direnmelerinde iki faktör büyük rol
oynamıştır. Bu faktörlerden ilki İslam dini, diğeri de Türklük şuuru idi. Müslümanlar bütün
gayrimüslimlere olduğu gibi, Ruslara da “kâfir gözü ile bakıyorlardı. Kâfirlerin hâkimiyeti
onlarca bir nevi “Allah’ın cezası” olarak kabul ediliyordu. Yeniliğe dönük olmalarına rağmen
Türkistan’da medreseler ve din adamları Müslümanlar üzerinde tam bir nüfuza sahip
olduklarından Ruslarla her türlü iş birliğini yasak etmişler ve bunda genellikle başarılı
olmuşlardır. Halkı aleyhlerine ayaklandırmalarından çekindikleri için Rus idarecileri din
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adamlarına bir dereceye kadar ses çıkaramamışlardır. Bilhassa XIX. asrın sonlarına doğru
İslam Birliği cereyanının Türkistan’a kadar yayılması ile İslam, Ruslara karşı en büyük direnç
kaynağı olmuştur. Rus hâkimiyetine karşı direnme kaynağı olarak Türklük şuuruna gelince:
Rus istila orduları Türkistan kapılarına dayandığı zaman Türkmen ve Türkistan Hanlıklarının
önderleri Ruslara, “Sizinle hiç bir müşterek tarafımız yok; dilimiz, dinimiz, örfümüz ve
taşıdığımız kanlar ayrıdır.” diyerek karşı koyup vatanlarını savunmuşlardı. Türkistan Türkleri
arasındaki bu duygu Rus idaresine düştükten sonra daha belirli hâle gelmiş ve bilahare
Türkçülük akımıyla birlikte iyice gelişmiş, Ruslara karşı mücadelelerinde İslamiyet ile
birlikte en büyük rolü oynamıştır.
Türkistan Türklerinin kültür sahasında uyanmaları ise Rus hâkimiyetine karşı
mücadelelerinde üçüncü faktörü teşkil eder. Türkistan Türklerinin kültürel uyanışına en
büyük katkı ise XVI. yüzyılda Rus işgaline uğrayan Kazanlı Tatar Türkleri ile XVIII. yüzyılın
sonlarında Rus işgaline uğrayan Kırımlı Tatar Türkleri tarafından olmuştur. Zira Rus
hâkimiyetinden kısa zamanda kurtulma imkânı bulamayan bu Türk grupları kendilerini
ticarete vermişler ve neticede de iktisaden iyi bir duruma gelmişler idi. Zenginlik onlara
modern eğitim ve ilim kapılarını açmıştır. Kültür alanındaki büyük uyanış onların siyasi
alanda uyanmalarını sağlamıştır. Kazanlı ve Kırımlı Türklerin bu durumu kısa zamanda
Türkistan Türklerine de tesir ederek kültür ve siyaset alanlarında kendini hissettirmiştir.
Böylece Tatar Türkleri, Türkistan Türklerinin, bir bakıma, Batı’ya ve modern dünyaya açılan
pencereleri hâline gelmiştir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında bilhassa Rus işgalinden sonra Türkistan Türkleri
arasında tedrisatı yenilemek ve gençliği çağdaş dünya görüşü üzerine yetiştirmek düşünce ve
gayretleri hızla gelişmekte idi. Tatar Türklerinin de tesiriyle bu gelişme kısa zamanda
meyvelerini vermeye başlamış, dinî ilimlerin yanı sıra modern ilimleri de öğreten “Usul-i
Cedid” (Yeni Metod) mektepleri açılmaya başlanmıştır. Buhara’da teşekkül eden “Genç
Buharalılar”ın Ahmed Dâniş, Hîve’de teşekkül eden “Genç Hîveliler”in İsmail Hoca
önderliklerinde faaliyete geçirdikleri bu yeni usûl mektepler kısa zamanda çoğalarak sayıları
5.000’i buldu. Bilhassa Gaspıralı İsmail Bey’in fikirlerinin Türkistan’a kadar yayılması bu
Usul-i Cedid mekteplerinin faaliyetine yeni bir hız ve mâna getirdi. Gaspıralı’nın “Dilde,
Fikirde, İş’te Birlik” parolası yalnız Türkistan Türkleri için değil bütün Türk dünyası için de
uyanışın ve yeni bir hareketin başlangıcı oldu. Bu hareket Türklerin bir nevi Türklüğe ve
İslam’a yeniden dönüşlerinin başlangıcını teşkil eder. Türkler arasındaki bu uyanış kısa
zamanda Türk Birliği ve İslam Birliği akımlarının doğmasına zemin hazırladı. Gaspıralı’nın
fikirleri kendisinin neşrettiği “Tercüman” ve Orenburg’da Kazak Türklerinin çıkardıkları
“Vakit” gazeteleri vasıtasıyla bütün Türk dünyasına yayılmış ve bu fikirler bilahare diğer
dergi ve gazetelerle geniş bir sahaya yayılmıştır.
Rus idaresindeki Türklerin bu kültürel faaliyeti onların siyasi alanda da uyanışlarını
sağlamıştı, bu ise onların, gasp edilen haklarını geri alabilmek için birçok siyasi cemiyet ve
parti kurmaya sevk etti. Türklerin siyasi alandaki bu teşkilatlanmaları onlara 1905’te
Rusya’da kurulan “Duma” (Meclis)’ya temsilciler gönderme fırsatını vermiştir. Fakat
Türklerin gösterdikleri büyük gayret, Rusları şüpheye düşürmüş ve uyanışı baltalayıcı
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tedbirler almaya sevk etmiştir. Böylece, Türklerin dinî, kültürel ve politik her türlü eğitim
faaliyetlerine karşı amansız bir baskı başlamıştır. Bu Rus baskısı üzerine harekete geçen
Türkler, akdettikleri bir seri kongrelerden sonra “Rusya Müslümanları İttifakı”nı kurarak
hakları için mücadeleye başlamışlardır. Abdürreşid İbrahim başkanlığındaki bir heyet, Rus
hükûmetine müracaat ederek, siyasi ve kültürel haklarının tanınmasını istemiş, ancak bu istek,
Ruslar tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine Türkler, Kazanlı Yusuf Akçura Bey
başkanlığında Azerbaycanlı Hüseyinzâde Ali, Kırımlı Mehmed Esat Çelebizâde, Buharalı
Mukimüddin Begcan’dan müteşekkil bir heyetin temsil ettiği “Rusya Müslüman Türk
Kavimlerinin Haklarını Koruma Cemiyeti”ni kurarak milletlerarası sahada haklarının
sağlanması için teşebbüslerde bulunmaya karar verdiler. Stockholm’de kurulan “Rusya’daki
Yabancı Milletler Cemiyeti”nin Rusya Müslümanları temsilcisi seçilen Abdürreşid İbrahim
ile Yusuf Akçura Beyler, I. Dünya Harbi’nin başlarında Amerikan Başkanı Wilson’a bir
muhtıra göndererek Rus hükûmetini şikâyet etmişler ve hürriyetlerinin tanınması için
tavassutunu rica etmişlerdir. Bu muhtırada şu hususlara yer verilmiştir: “Biz 25 milyon Rusya
Müslümanları, bize yapılmakta olan köle muamelesinden şikâyetçiyiz. Dinimizin
uygulanması gayr-i kanuni olarak engellenmektedir. Siyasi takibata maruz kalıyoruz.
Arazimiz, iltimaslı ve nüfuzlu Ruslara hediye edilmek üzere gasp edildi. Kültürümüzün
gelişimi engelleniyor. Her yerde haksız kısıtlamalara tabi tutuluyoruz. Savaş başladığından
beri her türlü adalet sukut etti. Takip edilmekteyiz ve kötü muamele görmekteyiz...”.
Aynı komite üyeleri Yusuf Akçura’nın başkanlığında Budapeşte, Viyana, Berlin ve
Sofya’yı ziyaret ederek Rus baskısını merkezî Avrupa devletlerine anlattıktan sonra
Türkistan’ın ve Azerbaycan’ın istiklâli için ilgili devletlere birer muhtıra vermişlerdir. Ayrıca,
Akçura verdiği konferanslarla Türklerin durumunu ve arzularını dile getirerek istiklâllerinin
tanınmasını talep etmiştir. Ruslar bu Türk taleplerinin hiçbirine cevap vermedikleri gibi,
Türkistan’daki baskılarını daha da artırarak tam bir korku ve baskı idaresi uygulamaya
başlamışlardır. Nihayet, bu adaletsiz ve gaddarca baskılara daha fazla tahammül edemeyen
Türkler, 1916’da Millî İstiklâl ayaklanmasını başlatmışlardır.
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Uygulamalar
Mehmet Saray’ın, Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey adlı
eserini okuyunuz.
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Uygulama Soruları
Gaspıralı İsmail Bey’in, Türkistan Türklerinin kültürel uyanışına yaptığı katkılar
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orta Asya Türk devletlerini işgal ettikten sonra Ruslar, buranın idare düzenini
kendilerine göre değiştirdiler. Orenburg Askeri Valiliği kanalıyla Başkırtlar ve Kazaklar
üzerinde ağır baskı kurdular. Başlangıçta yerinde bıraktıkları Hanlık makamına Rusya’nın
yüksek çıkarlarına hizmet edecek ve Rusya’nın vergi memuru gibi çalışacak kişileri tayin
etmeye başladılar. Kazakların en verimli topraklarına el koydular ve buralara Rusya
içlerinden getirilen binlerce Rus göçmeni iskân ettiler. En verimli topraklarının ellerinden
alınması ve konulan ağır vergiler halkın büyük oranda fakirleşmesine yol açtı.
Kazak topraklarında uygulanan koloni siyaseti, geçim kaynaklarını birer birer
kaybeden halkın isyan hareketlerine yol açtı. Kazak Türkleri tarafından başlatılan ilk önemli
isyan 1783 yılında çıkan Sırım Batur isyanıdır. Hızla yayılan ve on beş yıl kadar devam eden
isyan Rusların daha fazla toprak işgal etmeyeceklerine ve daha müsamahalı bir idare
uygulayacaklarına söz vermeleri üzerine sona ermiştir. Fakat Ruslar, bu konuda verdikleri
sözleri yerine getirmemişlerdir.
Kaleler yapmak bahanesiyle binlerce kilometrekarelik topraklarına müsadere
uygulanan Kazaklar, zor durumda kalınca 1836 yılında Sultan Kenesarı Bey önderliğinde
isyan etmişlerdir. Kısa zamanda yayılarak millî istiklâl savaşı hâline gelen Sultan Kenesarı
yönetimindeki bu isyan onun 1846’da bir baskında öldürülmesi üzerine sona ermiştir.
Ruslar, Kazak topraklarına Rus göçmenleri yerleştirmeye sonraki yıllarda da devam
etmiş ve zamanla Kazakların toplumsal dengesini bozacak seviyelere ulaşmıştır.
Rusların Türkistan Genel Valiliğine getirdikleri şahısların despotça tutumları, ağır
vergiler ve Rusların bir dediğini iki etmeyen Hokand Hanı Hudayar Han gibi yerli hanların
tutumu halk arasında infiale yol açmaktaydı. Bu durum, 1876’da Abdurrahman Abtabad
önderliğinde bir isyana sebep oldu. Ruslar bu isyanı da zorla bastırdılar.
Türkistan’daki Rus idaresinin kötülüğü ve yolsuzlukları artık gizlenemez boyutlara
ulaşmış, Rus hükûmeti 1882 yılında Veretennikov başkanlığında Türkistan’a bir teftiş heyeti
göndermek mecburiyetinde kalmıştır. Fakat yolsuzluklar sona ermediği ve halkın durumunda
herhangi bir düzelme olmadığı için 1898’de Andican’da Rus yönetimine karşı İşan
Muhammed Sabıroğlu idaresinde bir ayaklanma daha çıkmıştır ve kanlı bir şekilde
bastırılmıştır.
Rusya’da 1905’te Meşrutiyet rejimine geçilmesi halka biraz nefes aldırmış ve
Türkistan’da bazı ıslahatların yapılması için söz verilmişti. Bunun üzerine Rus hükûmeti
Kont Pahlen’i aksaklıkları tespit ettirmek için olağanüstü yetkilerle Türkistan’a göndermişti.
Pahlen heyetinin 1908-1909 arasındaki çalışmaları, Türkistan’da idarenin kötülüğünü ve
yolsuzlukların hangi boyutlara ulaştığını göstermişti.
Türkistan Türklerinin Rusya hâkimiyetine direnebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri
İslam dinine mensup olmaları ve Türklük şuurları sayesinde idi. Medreselerin ve din
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adamlarının halk üzerinde nüfuz sahibi olması, onların Hristiyan Ortodoks Ruslarla karışıp
asimile olmalarını önlemiştir. IX. yüzyıl sonlarında İslam birliği fikirlerinin Türkistan’da
yayılması Ruslara karşı en büyük direnç kaynağı olmuştur. Hangi boydan olursa olsun
Ruslara farklı olduklarını sık sık hatırlatmışlar onlarla ortak yönleri olmadığını söylemekten
çekinmemişlerdir. Bu da onların Türklük şuurlarını ortaya koymaları sayesinde olmuştur.
Türkistan’da millî şuurun uyanmasında ve kültür sahasında canlanmada Kırım, Kazan’da
Tatar Türklerinden yetişen aydınların önemli tesiri olmuştur.
Usul-i cedidi (yeni metod) benimseyen mekteplerden yetişen, yeni Avrupa’da
gelişen, yeni fikirlerden haberdar yeni nesil aydınlar ortaya çıkmıştır. İnsanlar, Gaspıralı
İsmail Bey’in birleştirici fikirlerinden haberdar oluyorlardı. Kırım’da yayınlanan Tercüman
ve Orenburg’ta çıkarılan Vakit gazetelerinin yayınları oldukça tesirli idi.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa’ya giden bir grup aydın Rusya
tahakkümünde yaşayan Türkler olarak istiklal talep etmişler ve bu hususta kendilerine yardım
edilmesini Avrupalı devlet liderlerinden istemişlerdi. Rusya hâkimiyetindeki Türk ülkelerin
istiklali için Avrupa kamuoyuna hitap eden yayınlar yapmışlardı.
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Bölüm Soruları
1) Orta Asya Türk devletlerinin işgalini tamamlayan Rusların ilk işi, buralarda idari
mekanizmayı değiştirmek oldu. Bu idari mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rus İşgal Komutanlığı
b) Türkistan İşgal Komiserliği
c) Türkistan Genel Valiliği
d) Rus İşgal Yüksek Komiserliği
e) Türkistan Hanları Valiliği
2) Rus idaresine karşı yapılan ilk büyük ayaklanma hangi tarih ve kim tarafından
gerçekleştirilmiştir?
a) 1783 – Sırım Batur
b) 1785 - Kenesarı Bey
c) 1876 - Abdurrahman Abtabad
d) 1898 - İşan Muhammed Sabıroğlu
e) 1919 – Enver Paşa
3) Rus idaresindeki Türklerin kültürel faaliyetleri onların siyasi alanda da
uyanışlarını sağlamıştı, bu ise onları, gasp edilen haklarını geri alabilmek için birçok siyasi
cemiyet ve parti kurmaya sevk etti. Türklerin siyasi alandaki bu teşkilatlanmaları onlara
1905’te Rusya’da kurulan meclislere temsilciler gönderme fırsatını vermiştir.
Yukarıda bahsedilen meclisin ismi nedir?
a) Meclis-i Vala
b) Usul-ı Cedid
c) Ayan Meclisi
d) Moskova Meclisi
e) Duma Meclis
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4) “Biz 25 milyon Rusya Müslümanları, bize yapılmakta olan köle muamelesinden
şikâyetçiyiz. Dinimizin uygulanması gayr-i kanuni olarak engellenmektedir. Siyasi takibata
maruz kalıyoruz. Arazimiz, iltimaslı ve nüfuzlu Ruslara hediye edilmek üzere gasp edildi.
Kültürümüzün gelişimi engelleniyor. Her yerde haksız kısıtlamalara tabi tutuluyoruz. Savaş
başladığından beri her türlü adalet sükût etti. Takip edilmekteyiz ve kötü muamele
görmekteyiz...”.
Amerikan Başkanı Wilson’a yazılan bu muhtırayı kim kaleme almıştır?
a) Enver Paşa – Yusuf Akçura
b) Yusuf Akçura - Abdürreşid İbrahim
c) İsmail Gaspıralı – Zeki Velidi Togan
d) Zeki Velidi Togan - Abdürreşid İbrahim
e) Ziya Gökalp – Enver Paşa
5) “Dilde, fikirde, işte birlik!” parolası yalnız Türkistan Türkleri için değil bütün
Türk dünyası için de uyanışın ve yeni bir hareketin başlangıcı oldu.
Bu sloganın ortaya çıkışında hangi Türk münevveri etkili olmuştur?
a) Mehmet Fuat Köprülü
b) Zeki Velidi Togan
c) Yusuf Akçura
d) Enver Paşa
e) İsmail Gaspıralı
6)
Orta Asya Türk devletlerinin işgalini tamamlayan Ruslar, ilk iş olarak
buralarda Türkistan İşgal Komiserliği kurmuşlardır. (D) - (Y)
7)
Rus idaresine karşı yapılan ilk büyük ayaklanma 1876’da Abdurrahman
Abtabad tarafından başlatılmıştır. (D) - (Y)
8)
Türklerin siyasi alanda da uyanışlarını sağlamıştı, bu ise onların, gasp edilen
haklarını geri alabilmek için birçok siyasi cemiyet ve parti kurmaya sevk etti. Türklerin siyasi
alandaki bu teşkilatlanmaları onlara 1905’te Rusya’da kurulan Duma Meclisi’ne temsilciler
gönderme fırsatını vermiştir. (D) - (Y)
9)
Rusya Müslümanlarına yapılmakta olan köle muamelesinden dolayı Amerikan
Başkanı Wilson’a yazılan bu muhtırayı Zeki Velidi Togan - Abdürreşid İbrahim beyler
kaleme almıştır. (D) - (Y)
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10)
“Dilde, fikirde, işte birlik!” parolası yalnız Türkistan Türkleri için değil bütün
Türk dünyası için de uyanışın ve yeni bir hareketin başlangıcı oldu. Bu sloganı İsmail
Gaspıralı savunmuştur. (D) - (Y)

Cevaplar
1. c, 2. a, 3. e, 4. b, 5. e, 6. Y, 7. Y, 8. D, 9. Y, 10. D
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4. TÜRKİSTAN TÜRKLERİNİN 1916’DAKİ MİLLÎ AYAKLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Bolşevik İhtilali ve Türkistan Türkleri
4.2. Türkistan Türklerinin Millî Kurtuluş Savaşı
4.3. Kazak Türklerinin Hükûmet Kurmaları
4.4. Basmacılık Türklerin Son Millî Ayaklanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bolşevik İhtilali Türkistan Türklerini nasıl etkilemiştir?

2)

Türkistan Türklerinin Millî Kurtuluş Savaşı nasıl başlamıştır?

3)

Basmacılık hareketi nedir? Bu hareket nasıl sonuçlanmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkistan Türklerinin
1916’daki Millî
Ayaklanması

Türkistan Türklerinin
1916’daki millî ayaklanması
hakkında bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Bolşevik İhtilali



Geçici Hükûmet Encümeni



Türkistan Müslüman Merkez Şûrası



Millî Merkez



Rusya Müslümanları Kongresi



İşçi-Asker-Köylü Şûrası



Türkistan Sovyet Komiserliği



Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Merkez Komitesi



Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti



Türkistan Komisyonu



Türkistan Komünist Partisi



Müslüman Bürosu



Komünist Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti



Türk Komünist Partisi



Millî Şube



İslam Şûrası



Ulema Cemiyeti



Halk Şûrası



İcra Komitesi



Federasyon



Hîve İhtilal Komitesi



Fergana İhtilal Komitesi



Doğu Milletleri Kongresi
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Giriş
Ruslar, Türkistan’da kurdukları adaletsiz ve terör saçan idarelerine devam ede
dururlarken I. Dünya Harbi başladı. Fakat harbin ilk yıllarında Ruslar beklemedikleri
yenilgilere uğradılar. Bunun üzerine Çarlık hükûmeti bir kararname neşrederek Türkistan
Türklerinden yarım milyon kişiyi askere alacağını bildirdi. Rus hükûmetinin bu kararı Türkler
tarafından infialle karşılandı. Daha önce on binlerce Türkmen ve Azerbaycan Türkü’nü
Ruslar zorla cepheye götürmüşlerdi. Şimdi de Özbekleri ve Kazakları istiyorlardı. Yıllar yılı
bir esaret rejiminde yaşadıkları, hiçbir haklarının tanınmadığı ve uğradıkları bunca haksızlık
yetmiyormuş gibi, bir de yarım milyon evlâdını Rusların müdafaası için heba etmelerinin
istenmesi Türk halkını haklı olarak isyana sevk etti. 1916 Temmuzunda başlayan isyan kısa
zamanda bütün Türkistan’a yayıldı. Köylü, kasabalı ve şehirli bütün halkın katıldığı ve “Çar
ve Ruslar defolsun! Müslümanlara hürriyet isteriz! Biz, İslam devleti kurmak istiyoruz”
parolası ile başlayan isyan tam bir millî ayaklanma hâline döndü. Ne var ki, böyle bir Millî
Ayaklanma teşkilatsız ve lidersiz başlamıştı. Bir ayaklanma hâlinde ne gibi tedbirler alınması
gerektiğini görüşmek üzere Münevver Kaari, Pehlivan Niyaz, Osman Hoca, Kaari Kâmil ve
Abidcan Mahmud’un daha önce yaptıkları toplantıdan hiçbir netice çıkmamış, bu ise, büyük
bir talihsizlik teşkil etmiştir. Lidersiz, teşkilatsız ve üstelik silahsız bir şekilde isyana
katılanlar çok geçmeden Rus topları ve makineli tüfekleri karşısında erimeye başladılar.
Ruslar o kadar gaddarca davranıyorlardı ki ayaklanmaya katılanların hepsini öldürdükleri
gibi, mal ve arazilerini de müsadere ediyorlardı. Ayaklanma buna rağmen altı aydan fazla
sürdü. 1917 başlarında ayaklanma bastırıldığı zaman 673.000 Türk hayatlarını kaybetmiş,
168.000 Türk Sibirya’ya sürülmüş ve 300.000’e yakın Türk de Doğu Türkistan’a kaçmak
zorunda kalmıştı. Sayıları bir milyonu geçen bu talihsiz insanların malları ve toprakları,
isyanın bastırılmasında askerî birliklere yardım eden Rus göçmenlerine dağıtıldı. Ayaklanma
tam hasat zamanı başladığından açlık baş göstermiş, Ruslar buna çare bulacağı yerde
çıkardıkları bir emirle, Rus hâkimiyetine hürmet ve riayet anlamında halkın bir Rus subayını
gördüğünde durması ve diz çökerek selamlamalarını istemişlerdir. Modern tarih, insanların bu
kadar alçaltılarak cezalandırıldığını kaydetmemiştir. Nihayet, büyük şikâyetlerden sonra
Türkistan Türklerinin niçin ayaklandıklarını araştırmak üzere Duma’da tertip edilen heyetin
üyelerinden A. Kerenskiy, 13 Aralık 1916’da heyet üyelerine hitaben yaptığı konuşmada
hükûmeti şu şekilde suçlamıştır: “Mevcut savaş cephelerine bir de Türkistan cephesi ilave
edildi. Beyler, Türkistan ve Kazakistan bölgeleri, Tula veya Tambovsky eyaletleri değildir.
Bunlara, İngiliz ve Fransızların müstemlekelerine bakmaya alıştıkları gözle bakmak gerekir.”.
Fakat bu tip ikazların Rusların Türkistan’da takip ettikleri despotça idareye hiçbir tesiri
olmamıştır.
Türkistan’da meydana gelen 1916 isyanı göstermiştir ki Türkler hürriyetleri uğruna ne
kadar cesurca mücadele ederlerse etsinler -Rus İmparatorluğunun parçalanması haricindekendi kendilerine istiklâllerini elde etmeleri çok zor olacaktır. Buna rağmen 12 Mart 1917’de
Çarlığın devrilmesi ve 7 Kasım 1917’de Bolşevik İhtilalinin çıkması başlangıçta, istiklâllerini
elde etmek için Türklere yeni ve çok iyi bir fırsat vermiştir.
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4.1. Bolşevik İhtilali ve Türkistan Türkleri
Bolşevik İhtilalinin Rusya’daki ortaya çıkardığı yeni durum Rus olmayan diğer
milletleri olduğu gibi, Türkleri de çok sevindirdi. Fakat İhtilal idaresinin “bütün memurların
ve askerlerin bulundukları yerde kalmalarını” isteyen emirnamesi Türklerin sevincini kısa
sürdürdü. Zira bu emirname ile getirdikleri on binlerce göçmeni silahlandırarak 1916 Millî
İsyanını kanla boğan Rus askerî ve sivil yöneticileri Türkistan’da kalıyorlardı. Bu insanlar
dün Çarlık idaresinin uşaklığını yapmışlardı, bugün de Bolşeviklerin uşaklığını yapmaya hazır
idiler. Her iki hâlde de kendilerini Türkistan Türklerinin efendisi addetmeğe ve Türkleri
ezmeye kararlı görünüyorlardı. Türkistan’daki Rus idarecileri ihtilal hükûmetinin direktifi ile
bir “İşçi, Asker ve Köylü Şûrası” kurarak memleketi eskiden olduğu gibi yine askerî rejimle
idareye başladılar. Fakat çok geçmeden Moskova’dan aldıkları ikinci bir emir ile Türkistan’ın
idaresini yeniden düzenleyecek olan “Geçici Hükûmet Encümeni”ni kurdular. Türkistan’ı Rus
müstemlekesi yapmak için yıllardır çalışan Rus şovenizmlerinin çoğunluğunu teşkil ettiği bu
encümene Türklerden ancak Sadri Maksudi, Muhammedcan Tınışbay ve Ali Han Bökeyhan’ı
kabul ettiler. Fakat Türk üyeler o kadar azınlıkta idiler ki Türklere faydalı olabilecek hiçbir
kararı Ruslara kabul ettiremediler.
“Geçici Hükûmet Encümeni” Türkistan’ı Rus idaresine temelli yerleştirmek arzusunda
olduğunu açıkça söylüyor ve bu hususta gerekeni hızla yapmaya çalışıyordu. Bunun üzerine
Türkler, ihtilalin başlangıçta verdiği çok sınırlı serbestlikten istifade ederek, Nisan 1917’de
“Türkistan Müslüman Kongresi” tertip ettiler. Bu kongrede “Geçici Hükûmet Encümeni”nin
faaliyetlerine karşı Türklerin zorla gasp edilen topraklarını geri alacak, Türkistan’a göçmen
akımını durduracak ve Müslümanların haklarını koruyacak “Türkistan Müslüman Merkez
Şûrası”nı kurdular. Bilahare “Millî Merkez” olarak adı değiştirilen “Türkistan Müslüman
Merkez Şûrası” bütün Türkistan’a yayılarak şubeler açmaya ve halkı ilk defa bir teşkilat
etrafında toplamaya başladı “Millî Merkez”de görevli Ahmed Zeki Velidi, Kebir Bekir ve
Efendi Zâde Rusça bilen şahıslar olarak Türklerin haklarını ve isteklerini Ruslara anlatmakla
vazifelendirildiler. Bu arada 4. Duma’da Müslümanları temsil eden Türk liderleri
önderliğinde 1-11 Mayıs 1917’de Moskova’da “Rusya Müslümanları Kongresi” tertip edildi.
Kongre Türklerin nasıl bir yol takip etmesi gerektiğini tartıştı. Rusya’daki Türk boylarının
farklı durumlarının sonucu olarak hazin münakaşalar cereyan etti. Türk birliği için ömrünü
veren Gaspıralı İsmail Bey’in gösterdiği yoldan yürüyemediler. Sonunda görüldü ki, bütün bu
felaketlere rağmen Türkler arasında tam bir hedef birliği teşekkül etmemiştir. Bunun üzerine,
birleşmiş Rus devletinin içinde bütün Müslümanlara kültür muhtariyeti verilmesi tezini
savunanları, Türkler için, belirli bir ülke bütünlüğüne sahip olanlara millî muhtariyet ve
toprak bütünlüğüne sahip olmayanlara da millî kültür muhtariyeti tanınmasını savunanlar
oylama sonunda 271’e karşı 446 oy ile mağlup ettiler. Bu neticenin alınmasında Millî
Muhtariyet tezini savunan Azerbaycanlı Mehmed Emin Resulzâde ile Ali Merdan Topçubaşı,
Buharalı Ubeydullah Hoca ve Başkırt lideri A. Zeki Velidi büyük rol oynadılar. Aynı
kongrece bir de “Millî Merkezî Şûra” kuruldu.
Millî Merkezî Şûra kongrenin kararlarını Rus hükûmetine Ağustos 1917’de
Petersburg’da ilettiği zaman Rusların Türklere her hangi bir muhtariyet verme taraftarı
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olmadıkları anlaşıldı. Bu arada daha önce kararlaştırılan ve Rusların menfî tutumu yüzünden
tam bir moral bozukluğu içinde yapılan “Kazan Müslümanlar Kongresi” de maalesef birlik
yolunda bir ilerleme kaydedemediği gibi, Başkırdlar ile Tatarlar arasında yeni bir ihtilafın
çıkmasına da mâni olunamamıştır. Bu Başkırt-Tatar ihtilafının neticesinde önceleri birlikte bir
federasyon kurmayı kabul eden A. Zeki Velidi diğerlerinden ayrılarak tek başına Muhtar bir
Başkırt hükûmeti teşkil etme yolunu seçmiştir. Kendi aralarındaki karışıklığın yanı sıra
umumî vaziyet de Türkler için gittikçe kötüleşmeye başlamış, Türkistan’daki Ruslar ihtilalin
verdiği ulaşım sıkıntısı dolayısıyla kendilerini beslettikleri Türklere her hangi bir hak
vermeğe yanaşmadıkları gibi, Rus ihtilalcilerine yardım toplamak bahanesiyle de halkın
elinde neyi varsa zorla almaya başlamışlardır. Neticede halk tam bir perişanlık içine
düşmüştür. Daha önce Bolşevik İhtilalinin Müslüman Türklere yeni haklar getireceğine
inandığı için başlangıçtan beri ihtilal rejimini destekleyen Mustafa Çokay’ın hâtıralarında
zikrettiği gibi, “sevinç kısa sürdü, hayâl kırıklığı ise büyük oldu”.
Türkistan’daki “İşçi-Asker-Köylü Şûrası” temsilcisi Nikora, “İhtilal, Rus ihtilalcileri,
Rus işçileri ve Rus askerleri tarafından gerçekleştirildi; bunun için de Türkistan’da kuvvet ve
idare bizim elimizdedir. Yerli halk kendisine verdiğimizle yetinmelidir” diye Türklere her
türlü hakkı reddediyordu. Türkistan delegelerinin sözcüsü Şah İslam ise, “mademki ihtilali
Ruslar yaptılar, o hâlde onlar Rusya’da bağırsınlar. İhtilalin kimler tarafından yapıldığı bizi
ilgilendirmez; biz kendi haklarımızı istiyoruz. Nikora’nın konuşmasıyla Ruslar,
Türkistan’daki hâkimiyetlerini sağlamlaştırmak istediklerini teyit etmiş oldular. Eğer şûra
“İşçi, Asker ve Köylü Şûrası” Çar rejiminin mirasını korumak niyetinde ise, bizim bundan
sonuçlar çıkarmamız gerekir” cevabını veriyordu. Türkler ile Ruslar arasındaki münasebetler
Rusların emperyalistçe tutumları yüzünden çok kritik bir döneme girdi. Halk arasında Ruslara
karşı duyulan nefret ve infial son haddine varmış idi. Bu arada son günlerini yaşamakta olan
ve daha önce Türklere eşit haklar vermeyi reddeden A. Kerenski’nin her ne kadar ihtilal
hükûmeti, “Anayasa Meclisi’nin hazırlayacağı esaslara göre her milliyete kendi geleceğini
tayin etme hakkını tanıyacak ve aynı zamanda millî meseleler için özel bir şûra seçecektir”
şeklinde bir açıklama yapmış ise de bundan hiçbir netice çıkmamıştır. Zira ihtilalcilerin
Bolşevik grubu hazırlıklarını tamamladıktan sonra mevcut hükûmeti devirmek için çoktan
harekete geçmişlerdi.
Ekim 1917’de Rus ihtilalcilerinin komünist grubu Kerenski hükûmetini devirdikten iki
hafta sonra Türkistan’da o ana kadar iş başında bulunan Çarlık ve Kerenski devresi Rusları
(sabık Çarlık memurları, askerler ve subaylar) Taşkent’de kendi kendilerine bir komünist
darbesi yaptılar. Böyle hareket etmekle eski mevkilerini korumak istiyorlardı. Esasında
komünist fikirlere tek sempati duyan Türkistan’daki Rus demiryolu işçileri idi. Rus askerleri
ve memurları arasında komünist fikirlerden haberi olan pek az kişi bulunuyordu. Hele
Türkistan Türkleri arasında komünizmin ne olduğunu bilen hiç kimse yok idi onun için,
Türkistanlılar, komünist Rusların Taşkent’deki iktidar değişikliğine ve diğer şehirlerdeki
hareketlerine katılmadılar.
Ruslar, 15-22 Kasım 1917 arasında yaptıkları kongre sonunda “Türkistan Sovyet
Komiserliği”ni kurduklarını ilan ettiler. Güya bu komiserlik Türkistan’da iktidarı temsil
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ediyordu. Esasında ise, yeni bir diktatörlük idaresinden başka bir şey değildi. Sovyet
Komiserliği’nin tek destekçileri Rus askerleri ile demiryolu işçileri oldu. Bu sözde komünist
iktidar temsilcileri, Türkistan üzerinde kontrol ve idarenin sadece kendilerinin hakları
olduğunu ileri sürüyorlardı. Ekim İhtilalinin önderleri Lenin ve Stalin’in 2 Kasım 1917’de
neşrettikleri şu beyannameyi hiç hatırlamak istemiyorlardı:
1. Rusya’daki bütün halkların eşitlik ve hâkimiyet hakkı,
2. Halkların kendi mukadderatlarını bizzat tayin etmeleri,
3. Halkların millî ve dinî inançlarının serbestçe tatbiki,
4. Rusya’daki millî azınlıklara kendi devletlerini serbestçe kurabilme haklarının
olduğunu kabul ve ilan ediyoruz.
Sovyetlerin neşrettikleri bu beyanname esasında Rus olmayan milletleri bir oyalama
taktiği idi. Kısa zamanda anlaşıldı ki, yeni Sovyet rejiminin en büyük gayelerinden biri millî
esaslara göre gelişmekte olan Türklerin muhtariyet çabalarını önlemektir. Nitekim
Türkistan’daki Sovyetler, Moskova’daki “Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti
Merkez Komitesi”nden aldıkları emirle 1 Mayıs 1918’de yaptıkları kongrede Sovyetlere bağlı
“Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti”ni kurduklarını ilan ettiler. Bilahare
Türkistanlıların bu sosyalist Cumhuriyetin idaresine ortak olma teklifini de reddettiler.
Bununla “Otonom Türkistan” deyiminin hiç bir mâna ifade etmediği anlaşıldı. Sovyetler bu
nevi “Otonom” oyunları ile “Burjuva Milliyetçilerine” (millî haklara sahip çıkmak isteyenler
kastediliyor) büyük bir darbe indirmek emelinde idiler. Türkistanlıların millî muhtariyet
isteklerinin amansız muhaliflerinden biri olan Safarov, “Rus ihtilalinin Türkistan’da derhal
müstemlekeci bir yol tutmak mecburiyeti kaçınılmaz oldu” diyerek Rusların maksadını açıkça
itiraf etmiştir.
Türkistan Türklerinin millî haklarından vazgeçmeyip mücadeleye devam etmeleri
Rusları yeni tedbirler almaya sevk etti. Sovyet yönetimi, hükûmet ve Rusya Komünist Partisi
adına 8 Ekim 1919’da bir “Türkistan Komisyonu” teşkil ederek acilen Türkistan’a gönderdi.
Bu komisyon, sahip olduğu diktatörce yetkilerle, faaliyetini Ekim 1919’dan 1923’ün
ortalarına kadar özellikle Sovyet iktidarını kuvvetlendirmeye, Türkistan’ın kesin olarak
Rusya’ya bağlanmasına ve Rus ile Sovyet aleyhtarı eğilimindeki Türkistan millî hareketini
yıkmaya sevk etti.
Sovyetlerin gayelerini gerçekleştirmek için Türkistan’da seçtikleri ikinci yol, Rusya
Komünist Partisi’nin bir modeli olan “Türkistan Komünist Partisi”ni kurmak oldu (17
Haziran 1918). Türkler arasında hiçbir komünist bulunmadığı için Türkistan Komünist
Partisi’nin ilk üyeleri tamamen Ruslardan meydana gelmişti. Yapılan bir seri kongreler ile
Türkistan’da kalmış yabancı savaş esirleri ile Türklerden sosyal demokrasi fikrine inanan bazı
şahıslar parti üyeliğine alındılar.
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En kötü şartlarda dahi hakları için mücadele etmek kararında olan Türkler, Komünist
Partisine bağlı bir “Müslümanlar Bürosu” kurmayı başararak halkın isteklerini bu büro kanalı
ile dile getirmek istediler. “Müslüman Bürosu” gelişerek kısa zamanda Rusya ve Türkistan
Komünist Partilerinin rakibi ve halkın bir ümidi hâline gelmeye başladı. Bunun üzerine
(komünizme inanmadıkları, daha doğrusu ne olduğunu bilmedikleri hâlde) bir kısım Türkler,
Komünist Partisi’ne girmeye ve “Müslümanlar Bürosu”na destek olmaya başladılar. Türkler,
kâfi çoğunluğu sağladıktan sonra 12-18 Ocak 1920’de Komünist Partisi kongresinde
“Komünist Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti”nin adını “Türk Cumhuriyeti” ve Türkistan
Komünist Partisi’nin adını da “Türk Komünist Partisi” olarak değiştirmeye muvaffak oldular.
Rus ve Sovyet yönetimi, Türkistan Cephesi Kumandanı General Frunze’nin ikazı üzerine bu
kararı reddetti. Ayrıca, 8 Mart 1920’de de Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi bu kararı
hükümsüz saydı. Bunun üzerine Eylül 1920’de yapılan bir kongre ile bütün partilerin
birleştirilip bir Türkistan Komünist Partisi kurulmasına ve bu partinin Merkez Komitesi
nezdinde “Millî Şube”nin kurulmasına (Türkistan yerli komünistleri için) karar verildi. Kısa
zamanda da Buhara ve Hîve’de Komünist Partisi’nin şubeleri açılarak komünizmin bütün
Türkistan’da yayılması gayesine gidildi. Nisan 1920’de Kazakistan’da kurulan Komünist
Partisi ise Rus Komünist Partisi’nin bir şubesi olarak faaliyete başladı. Bu maksatla Başkırt ve
Tatar illerinde de Komünist Partileri kurulup faaliyete geçtiler.
Komünist Partisi’ne giren Türklerin sayıları günden güne çoğalıyordu. Türklerin
Komünist Partisi’ne girmeleri onların komünist felsefesini bildikleri ve inandıkları için
değildi. Bilâkis ya şahsî menfaatleri yüzünden veya kendi millî menfaatleri için çalışmak
maksadı ile idi. Zira Türkler için başka çıkar yolları denemek, o şartlar altında mümkün
görülmemekte idi. Ancak bu şekilde kendi haklarını bir parça da olsa korumayı ümit
ediyorlardı. Türk illerinde kurulan Komünist Partileri üyeleri arasındaki Rus şovenizmi ile
Türkler arasındaki millî cereyanları bertaraf edememiş ve komünist yönetimi bu iki tarafın ve
görüşlerinin çekişmesi hâlinde uzun müddet devam etmiştir. Bazı Sovyet iddialarının aksine,
bugün bu mesele bütün canlılığı ile devam etmektedir.

4.2. Türkistan Türklerinin Millî Kurtuluş Savaşı
Rusya’daki komünistler ile komünist olmayanlar arasında bir iç harbin başlaması ve
Türkistan’daki Rus komünistlerinin Türklere hiç taviz vermeyen tutumları yıllardır Rus
zulmünde inleyen Türklere istiklâlleri için mücadeleye yeni bir fırsat yaratmıştır. Türklerin
daha önce kurdukları ve fakat komünistlerin menfi tutumları yüzünden maksatlarına uygun
bir şekilde faaliyet göstermeyen “İslam Şûrası” ve “Ulema Cemiyeti” çalışmalarını yeniden
hızlandırdılar. Bilhassa İslam Şûrası’nın gayretleri ile Hokand merkez olmak üzere Sovyet
aleyhtarı bütün milliyetçiler bir araya gelmeye başladılar. Hokand’ın merkez seçilmesi
Taşkent’te Rusların asker ve polis kuvveti kullanarak orada bir çalışma imkânı
vermemelerinden ileri geliyordu. Hokand’da başlayan bu millî hareket Kazakistan’da ve
Başkırt ilinde de devam etti.
Hokand’da, 1917 İhtilal Beyannamesinin çerçevesi dâhilinde, bir “Halk Şûrası”
kurularak Türkistan’ın bir “Mahallî Muhtar Cumhuriyeti” olarak ilanına karar verildi. Şir Ali
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Lapin başkanlığındaki “Halk Şûrası” 11 Aralık 1918’de Hükûmet vazifesini görecek olan 10
kişilik “İcra Komitesi”ni seçti. “Halk Şûrası” aldığı bir karar ile Başkırt ve bir müddet evvel
kurulan Alaş-Orda Kazak hükûmetlerinin de katılacağı bir “Federasyon” kurulacağını ilan
etti. Bu karara Başkırtların lideri A. Zeki Velidi evet demiş, Alaş-Orda hükûmet başkanı
Bökey Han ise, Ruslarla bir iş birliği yapma ümidi taşıdığından, bu federasyon kararına
müspet bir cevap vermemiştir. Kuruluş gayeleri aynı olan bu Türk teşkilatlarının birleşmeleri
için bu en uygun bir zaman idi. Böyle kuvvetli bir federasyonu Sovyetler kolay kolay
dağıtamayacakları için Türklerin haklarını, asgarî derecede, alma imkânı doğacaktı. Hem
Alaş-Orda, hem de Hokand hükûmetlerinin dışişleri bakanlığını birlikte yapan Mustafa Çokay
ile Alaş-Orda hükûmetinin içişleri ve Hokand hükûmet başkanlığını yapan Tınışbay’ın bütün
gayretlerine rağmen Kazak liderlerinin bu anlaşılmaz tutumu değişmeyince Zeki Velidi de
ayrı bir Muhtar Başkırt Cumhuriyeti kurmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu beklenmedik
menfi gelişmeye rağmen Hokand’da hükûmet ve halk bu Millî Muhtar Cumhuriyeti’nin
devlet yapısını sağlamlaştırmaya devam ettiler. Fakat maddi güçlükler Hokand’daki bu millî
hükûmeti kısa zamanda müşkül duruma soktu. Böyle millî bir hükûmetin teşekkülünden son
derece tedirgin olan Taşkent’teki Sovyet Komiserliği, Ermenilerle takviyeli bir Rus birliğini
hemen Hokand üzerine sevk etti. Kızıl birliklerle Hokandlılar arasındaki kıyasıya mücadele
11 Şubat’tan 22 Şubat 1918’e kadar devam etti. Silâh üstünlüğü olan kızıl birlikler sonunda
Hokand’ı ellerine geçirerek 10.000 kişiyi katlettiler. Türklerin millî istiklâl için giriştikleri bu
mücadele de böylece kanlı bir şekilde bastırıldı.

4.3. Kazak Türklerinin Hükûmet Kurmaları
Kazaklar 1906’da kurdukları “Kazak Anayasal Demokratik Partisi” vasıtasıyla Şubat
1917 ihtilaline kadar halk arasında millî şuurun uyanmasına ve ellerinden alınan topraklarının
geri alınmasına çalışmışlar idi. Bu arada Kazakların millî şuurunun uyanmasında “Uyan
Kazak” şiirinin şairi Mir Yakub Dulat’ın büyük rolü olmuştur. Temmuz 1917’de Kazak
Anayasal Demokratik Partisi’nin adını “Alaş-Orda” olarak değiştiren Kazaklar hızla
istiklâlleri için harekete geçtiler. “Kurtuluş saati gelmiştir. Bizim siyasi hedefimiz millî
kurtuluştur” parolasıyla hareket eden Kazak Türkleri Ali Han Bökey Han başkanlığında
“Alaş-Orda” veya “Kazak Muhtar Hükûmeti”ni kurdular (26 Aralık 1917). Fakat başta Bökey
Han olmak üzere Kazak liderlerinin arasında oldukça radikal düşüncede olan pek çok
kimseler vardı. Hokand’da kurulan Türkistan hükûmetinin ısrarla birleşme tekliflerini Bökey
Han, Türkistanlıların aşırı muhafazakâr görüşte olduklarını ileri sürerek reddetti. Başkırtlar ile
Tatarların birlikte bir federasyon kurma tekliflerini de olumlu karşılamayan Bökey Han, Rus
ihtilal hükûmetiyle anlaşma yolunu tercih ettiğini söyledi. Orta Asya Türklerinin Rus
hâkimiyetinden kurtulma mücadelesinde Kazak liderlerinin Türkistan’daki millî güçlerle iş
birliğini reddedip Rus ihtilal hükûmetiyle anlaşma yolunu tercih etmeleri hazin bir dönüm
noktasını teşkil eder. Alaş-Orda hükûmeti Sovyet hükûmetinin kendi aleyhlerine
dönebileceğini göremeyecek kadar basiretsiz olamayacakları şüphesizdir. Buna rağmen
Sovyetlerle iş birliğine teşebbüs etmelerinin sebeplerini anlamak Türkistanlılar için çok güç
olmuştur.
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Baytursun başkanlığındaki Alaş-Orda heyeti Ocak 1918’de Moskova’da Stalin ile
görüşerek kendilerine vaad edilen muhtariyet sözünden dönülmemesini rica etti. Stalin,
heyete, hükûmetinin, Kazak-Kırgız Muhtar Hükûmeti’ni tanıyacağına dair teminat verdi.
Rusya’daki iç savaşı düşünen Stalin, Kazak heyetini iyi karşılamış ve esas düşüncelerini
söylememiştir. Kazak heyeti Moskova’dan ayrıldıktan sonra da Sovyetlere bağlı Rus köylüler,
askerler ve işçiler şûrasına 28 Ocak 1918’de şu telgrafı göndermiştir: “Hâlihazırda, burjuva
milliyetçileri ile müzakereleri kabul etmek zorundayız. Alaş-Orda’yı protesto etmek için, her
vasıtaya başvurarak ve şehirlerde 20-30 kişiyi bir araya toplayarak tedbirler almalısınız ve
Sovyet iktidarını ilan etmelisiniz”. Stalin’in bu emirleri yerine getirilir getirilmez kızıl
birlikler Alaş-Orda hükûmetini devirmek için yola çıktılar. Alaş-Orda hükûmet kuvvetleri
üstün silahlara sahip kızıl birlikler karşısında tutunamadılar ve böylece Kazak Türkleri
liderlerinin anlaşılmaz tutumları yüzünden ağır bir şekilde cezalandırılmış oldular. Sovyetler,
Kazakistan’da kurulan yeni hükûmette, devam etmekte olan iç savaşı göz önüne alarak,
Kazaklara da yer vermişler ve bu şekilde Kazakistan’da çıkabilecek karışıklıkların hem önüne
geçmişler, hem de memleketi kontrolleri altına almışlardır. Hokand ve Kazakistan’da oynanan
Sovyet oyunları Buhara ve Hîve’de de tekrarlandı.
Buhara Emirliği Mart 1918’e kadar iç işlerinde serbest olarak Rusya hâkimiyeti
altında kalmıştı. “Genç Buharalılar” adı altında 1910’lardan beri hazırlıklarını yapan bir grup
yenilikçi 1917 ihtilalinden istifade ederek Emir Mir Âlim Han’ı devirmek için harekete
geçtiler. Fakat hareketleri Emir tarafından öğrenilip tesirsiz bırakıldı. Bunun üzerine
yenilikçiler, çok yanlış olarak, Buhara’yı kontrollerine almak isteyen Sovyet komiserliğinden
yardım istediler. Buharalı yenilikçilerle Sovyetlerin müştereken giriştikleri darbe hareketi de
Emir tarafından başarıyla önlendi. Bu olaydan sonra 25 Mart 1918’de Sovyet hükûmeti
Buhara’nın istiklâlini tanımaya mecbur kaldı. Emir’e karşı başarısızlığa uğrayan yenilikçiler
ikiye bölündüler: bir kısmı Sovyetlerle tam bir iş birliğine giderken Osman Hoca
önderliğindeki diğer grup da reformcu ve milliyetçi bir Buhara Cumhuriyeti kurmaya
kalkıştılar.
Sovyet hükûmetinin, istiklâlini tanımak mecburiyetinde kaldığı Buhara’nın varlığı
Türkistan’daki Sovyet Komiserliğini ve Kızıl Ordu Komutanı Frunze’yi son derece tedirgin
etti. Buhara Emirinin komünistlere karşı takip ettiği taviz vermez politika Frunze’yi Buhara’yı
işgal için bahaneler aramaya sevk etti. Sovyetlerin kurduğu Buhara Komünist Partisi’nin
isteklerini kabul etmesi için Frunze, Emir’e baskı yapmaya başladı. Sonunda Lenin’in
tasvibini de alan Frunze, 28 Ağustos ile 2 Eylül 1920 arasında Buhara’yı bir yıldırım harekâtı
ile işgal ediverdi. 6 Ekim 1920’de “Buhara Halk Kongresi” toplanarak “Buhara Halk
Cumhuriyeti”ni ilan etti. Fakat halkın Ruslara ve komünistlere karşı duyduğu nefretten bir an
için gözleri yılan Sovyetler, Buhara’nın idaresini yine Buharalılara bırakmak mecburiyetinde
kaldılar, içinde Sovyet taraftarlarının da bulunduğu fakat çoğunluğunu milliyetçi
reformcuların teşkil ettiği Buhara Halk Cumhuriyeti ile 4 Mart 1921’de bir “İttifak”
antlaşması yapan Ruslar Buhara’nın istiklâlini yeniden tanıdılar. Fakat Rusların Buhara’yı
Sovyetleştirme emellerinden vazgeçmemesi Buhara-Sovyet münasebetlerini yeniden
kötüleştirdi. Bunun üzerine Sovyetlere karşı direnme mücadelesini bizzat başlatan Buhara’nın
yeni devlet reisi M. A. Muhiddin zorla istifa ettirilerek yerine daha ılımlı olduğu sanılan
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Osman Hoca getirildi. Fakat Osman Hoca Sovyetlere hiç taviz vermediği gibi bilâkis tam
istiklâl için Türkistan’a gelmiş olan Enver Paşa ile iş birliği yaparak Ruslara karşı mücadeleyi
daha da hızlandırdı. Türklerin bu istiklâl mücadelesi 1924’te Kızıl Ordunun Türkistan’ı tekrar
işgaline kadar devam etmiştir. Şimdi sıra Hîve Hanlığına gelmişti.
Hîve Hanlığı da tıpkı Buhara gibi Rus işgalinden sonra içişlerinde serbest ve Rusya’ya
bağlı bir devlet olarak varlığını devam ettiriyordu. 1917’de Bolşevik İhtilali başladığı zaman
Türkistan’ın diğer bölgelerinin aksine Hîve’de Han ile “Genç Hîveliler” olarak bilinen
yenilikçi grup anlaşarak ülkede ıslahatçı ve demokratik bir idare tarzını kurmuşlar idi. Fakat
Özbekler ile Yamud Türkmenleri arasındaki ananevi rekabetin yeniden patlak vermesi
Hîve’nin bu kritik günlerinde en büyük talihsizliği olmuştur. Türkmen-Özbek anlaşmazlığının
halledilememesi üzerine Türkmenlerin önderi Cüneyd Han etrafındaki Türkmen kuvvetleri ile
Hîve üzerine yürüyerek şehri kuşattı. Bu karışıklıktan istifade eden Sovyetler bir Kızıl Ordu
birliğini Hîve’ye göndererek Cüneyd Han’ın kuşatmasını kaldırmayı sağlamışlardır. Fakat
Ruslardan hiç hoşlanmayan ahali, Kızıl Ordu birlikleri yerine Türkmenleri Hîve’de görmeyi
tercih etmişlerdir. Nitekim bir müddet sonra Cüneyd Han’ın, Ruslarla iş birliği yapan
İsfendiyar Han’ı öldürterek Hîve’ye hâkim olmasına ses çıkarmamıştır. Ne hazindir ki, büyük
bir mücahit olmasına rağmen Cüneyd Han’ın bazı kışkırtmalara aldanarak Özbeklere karşı
katı davranmaya başlaması Özbekleri kendinden uzaklaştırmakla kalmamış, hatta onların
Sovyetlerle iş birliği yapmalarına sebep olmuştur. Bu ise, Ruslara tekrar Hîve’nin içişlerine
müdahale için yeni bir fırsat vermiştir. Durumun ciddiyetini kavrayan Cüneyd Han, Ruslarla
anlaşma yolunu tercih etmek mecburiyetinde kalmış ve onlarla bir barış anlaşması yapmayı o
şartlarda en ehven çıkar yol olarak görmüştür. Böyle bir antlaşma ile Sovyetler, Hîve’de kendi
fikirlerine uygun bir zemin hazırlamayı tasarlıyorlardı. Fakat Hîve’de hiçbir komünist
olmadığı için bu fikirlerini tatbik etmekte son derece güçlük çekiyorlardı. Sonunda, Hîve’deki
Rus askerleri Cüneyd Han’dan kaçan muhalif Özbeklerle bir “Hîve İhtilal Taburu” kurarak
Hîve’de bir Sovyet hükûmeti kurulmasını talep ettiler. Hîve İhtilal Taburu’nun yardım
istemesi üzerine Sovyetler Türkistan’daki Kızıl Ordu birliklerinden bir kısmını Hîve’ye sevk
ettiler. Güya “Cüneyd Han’ın ve taraftarlarının kanlı diktatörlüğünden Hîve emekçilerini
kurtarmak” maksadıyla 25 Aralık 1919 ile 27 Ocak 1920 arasında Kızıl Ordu birlikleri
Hîve’yi işgal ettiler. Bu Sovyet işgali ile sözüm ona “Hîve Halkının İhtilali” gerçekleşmiş
oluyordu. Hîve’de komünist olmadığı için Sovyetler idareyi “Genç Hîveliler”e devretmek
mecburiyetinde kaldılar. Kurulan “Hîve İhtilal Komitesi” Hanlık sistemini lağvederek
“Harezm Halk Cumhuriyetini” ilan etti. Sovyet hükûmeti 13 Eylül 1920’de “Harezm Halk
Cumhuriyeti” ile bir “İttifak” antlaşması imzalayarak Harezm’in güya istiklâlini tanıdı. Bir
müddet sonra Sovyetler Harezm Komünist Partisi’ni kurarak faaliyete geçirdiler. Bilahare
Sovyetler, Harezm Halk Cumhuriyeti’nin komünist aleyhtarı bir tutuma girdiğini ileri sürerek
Genç Hîvelileri baştan uzaklaştırmış ve Ekim 1921’de kurdukları komünist hükûmetle
Hîve’yi kontrollerine almışlardır. Böylece, binbir entrika sonunda Sovyetler, Hîve’de de
komünist iktidarını gerçekleştirmiş oluyorlardı.
Bu sıralarda Kara-Kum’a çekilen Cüneyd Han, Sovyetlere karşı mücadeleyi yeniden
teşkilatlandırarak hızlandırdı. Bu seferki mücadelesinde kendisini diğer Türkmen boylarının
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yanı sıra bir zamanlar lüzumsuz yere fikirlerine karşı çıkmış olan fakat bilahare Sovyetlerin
hakiki niyetlerini anlayan Hîveliler de katılıyorlardı.
Türkistan Türklerinin kültürel ve politik alanda uyanmalarına çok büyük emekleri
geçen Tatar Türklerinin akıbetleri de Türkistan Türklerininkinden farklı olmamıştır. Rus
hâkimiyetine düşen Türk boylarının içinde en uyanık ve kültür sahasında en ileri gitmiş bir
Türk boyu olan Tatarların istiklâllerine kavuşamamalarında iki faktör büyük rol oynamıştır.
Bunlar: 1. Tatarların dağınık oluşu bir kısmının Kırım’da, bir kısmının Kazan’da ve diğer
kısmının Volga boylarında yaşamaları. Bu durum, onların bir araya gelip müstakil devlet
kurma şanslarını büyük ölçüde azaltmıştır. 2. Tatarların yaşadıkları bölgelerin merkezî
Rusya’ya yakın oluşları dolayısıyla da her türlü faaliyetlerinin Ruslar tarafından sıkı bir
şekilde takip edilmesi.
Bütün bu aleyhteki faktörlere rağmen Tatar Türkleri yılmamış ve bilhassa Kazan
merkez olmak üzere bir “Muhtar Tatar Cumhuriyeti” kurmak için büyük bir mücadeleye
girmişlerdir. Fakat 1917 Bolşevik İhtilali’nden sonra çıkan iç savaşta Kazan’ın önce komünist
aleyhtarı Rus birlikleri ve bilahare de kızıl birlikler tarafından istila edilmesi Tatarların
mücadelesini sonuçsuz bırakmıştır. Bunun üzerine Tatarlar, Başkırtlar ile birleşip bir “Muhtar
Tatar-Başkırt Cumhuriyeti” kurmayı denemişler ise de liderlik hususunda çıkan anlaşmazlık
ve Sovyet baskısı neticesinde bir sonuç alamamışlardır. Bütün mücadelelerine rağmen millî
muhtariyet hakkını elde edemeyen Tatarlar sonunda Sovyet modelinde kurulan “Tatar
Komünist Partisi”nin idaresinde bir otonomiyi kabul etmek durumunda bırakılmışlardır.
Rus hâkimiyetine düşmüş Türk boylarının içinde millî muhtariyet için 1917
İhtilalinden sonra en başarılı ve aynı zamanda en hazin mücadeleyi verenlerin başında
Başkırtlar gelir. İhtilalden önce Başkırtların iki gayesi vardı: Birincisi, Ruslar tarafından gasp
edilen topraklarını geri almak, ikincisi ise “Muhtar Başkırt Cumhuriyeti” kurmak. İlk
isteklerini yerine getirme imkânı bulamayan Başkırtlar, Bolşevik İhtilali’nden bir ay sonra
Başkırt Otonom Cumhuriyeti’ni ilan ederek ikinci arzularına kavuştular (15 Kasım 1917).
Başkırt Türklerinin millî muhtariyet için yaptıkları en büyük mücadelenin lideri Ahmed Zeki
Velidi idi. Zeki Velidi’ye bu başarılı mücadelenin başlangıcında en çok yardımı dokunan
şahıs ise sonradan aşırı bir komünist olan Manat olmuştur. Nitekim Manat, çok geçmeden
Stalin ile iş birliği yaparak Başkırt Cumhuriyeti’nden ayrılınca Zeki Velidi Başkırtların tek
millî lideri olarak kalmıştır.
Türk boylarını giriştikleri istiklâl mücadelelerini yöneten diğer liderlerin aksine Zeki
Velidi daha gerçekçi bir tutumla mücadelesine muntazam bir ordu kurarak başlamıştır. Fakat
Başkırtlar da Tatarlar gibi merkezî Rusya’ya yakın oldukları için Zeki Velidi’nin bu
faaliyetleri, Rusların hemen dikkatini çekmiştir. Nitekim iç savaşta komünist aleyhtarı
kuvvetlerin kumandanı Kolçak, “Millî Muhtar Başkırt Cumhuriyeti”ni istemediğinden
memleketi istila ederek yenice kurulmuş olan Başkırt ordusunun silahlarını toplatmıştır.
Çaresiz kalan A. Zeki Velidi, büyük emeklerle kurduğu Başkırt Cumhuriyeti’nin muhtariyeti
için komünist liderlerle anlaşmak mecburiyetinde kalmıştır. Lenin ve Stalin, Başkırt
ordusunun istendiği zaman Sovyetler emrine verilmesi şartıyla Başkırt Muhtariyetini
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tanımışlardır. Sovyetlerle iş birliği yapmanın sonunu iyi görmeyen Zeki Velidi, Kazak
Türkleri ile beraber daha kuvvetli bir federasyon kurmak için teşebbüse geçti ise de Kazak
liderlerini ikna edemediğinden bir netice alamadı. Çaresizlik içinde tekrar Sovyetlere dönen
Zeki Velidi, onlarla iş birliğini daha da geliştirip Başkırt Cumhuriyeti’nin muhtariyetini
garanti etmek ümidiyle 150 arkadaşı ile birlikte Başkırt Komünist Partisi’ni kurarak faaliyete
geçirdi. Fakat Sovyet taraftarı bazı aşırı komünistlerin hükûmet işlerine sık sık karışması
üzerine hükûmetin emri ile Başkırt ordusu komünistleri tevkif etti. Komünist aleyhtarı Kolçak
kuvvetlerini yenen Frunze’nin Kızıl Ordusu Başkırt ilini istila ederek komünistleri serbest
bıraktırdı (Ocak 1920). Başkırt ordusu Rus subayların komutasına geçtiği için hiç bir
müdahalede bulunamadığı gibi bir müddet sonra büyük bir kısmı, daha önceki anlaşma
gereğince, Lehlilere karşı çarpışmak üzere Ukrayna ve Lehistan cephesine gönderildi. 19
Mayıs 1920’de Sovyet hükûmeti “Muhtar Başkırt Cumhuriyeti”ni feshederek yerine komünist
bir idare kurduğunu ilan etti. Bütün bu hadiseler olurken Zeki Velidi Moskova’da idi. Sovyet
komünistlerinin hiçbir sözüne güvenilemeyeceğini bir kere daha görerek Basmacı Harekâtı
adı altında Türkistan’da devam etmekte olan millî istiklâl mücadelesine katılmak üzere
Moskova’yı terk etmiştir.

4.4. Basmacılık Türklerin Son Millî Ayaklanması
Rus hâkimiyetine düşen Türkistan Türklerinin Çarlık rejiminde maruz kaldıkları
adaletsiz ve sömürü idaresinden kurtulmak ve eşit haklara sahip olan daha insanca bir hayat
tarzı için giriştikleri her mücadele Ruslar tarafından kanlı bir şekilde önlenmişti. 1917 İhtilali
ile Rus imparatorluğunda yaşayan bütün milletlere eşitlik ve kendi kendilerini idare etme
hakkı vaat eden yeni Sovyet rejiminin de sözlerinde samimi olmadığı ve Çarlık’tan daha katı
bir dikta idaresi kurarak sömürgecilik siyasetine devam etmek emelinde olduğu kısa zamanda
acı bir şekilde bütün Türklerce öğrenilmişti. Her türlü maddi varlıkları ellerinden alınan ve
ezilen Türk halkı, Ruslara karşı büyük bir nefret hissiyle doldu. Millî muhtariyet
teşebbüslerinin Sovyetler tarafından kanlı bir şekilde boğulması onlardaki istiklâl ve hürriyet
aşkını söndürememiştir. Nitekim hürriyet ve istiklâl aşkıyla yanan halktan birçok kişi silahını
alıp mücadele için dağlara çıkmıştır. Bu silahlı kişilere halkın da katılmasıyla Ruslara karşı
yeni bir istiklâl mücadelesi başlamıştır. Türkistan Türklerinin giriştikleri bu hürriyet ve millî
istiklâl mücadelesi Sovyetler tarafından dünya milletlerine önemsiz bir olay gibi Basmacılık
(basıp haydutluk edenlerin) Harekâtı olarak tanıtılmak istendi. Sovyet iddialarının
gülünçlüğünü Türkistan’daki Kızıl Ordu birliklerinin komutanı Frunze’nin askerlerine verdiği
şu emirden anlamak mümkündür: “Yoldaşlar, Türkistan’ın incisi olan Fergana, iki yıldan
fazla bir zamandır kanlı bir savaş meydanı hâlindedir... Türkistan’daki Sovyet iktidarı, ilk
kuruluşu zamanında, Avrupalı (Rusyalı demek istiyor) ve yerli geniş işçi, köylü kitlelerini,
kendine çekecek yerde, emekçi halkı kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı...
İstihsalin millîleştirilmesi yerine sadece burjuvazinin malları değil, orta hâlli köylülerinki bile
yağma edildi. Burada faaliyet gösteren Kızıl Ordu birlikleri, ihtilali savunan önderlerin
bazıları ve emekçi halk tarafından istibdat aracı olarak kullanıldı... Basmacı Harekâtı olarak
bilinen o hareket, bu temel üzerinde meydana geldi ve gelişti. Basmacılar, basit haydutlar
değildir. Böyle olsalardı, onların çoktan bertaraf edilebilecekleri aşikârdır”. Büyük Sovyet
Ansiklopedisi ise 1927 basımında bu mevzuda şunları kaydeder: “Basmacı harekâtının
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mantıki olarak yürütülen, siyasi ve Sovyet aleyhtarı bir karakteri vardı. Bu hareket, üç
cumhuriyette (Türkistan, Buhara ve Harezm’de), köylü halkın kitle hareketine dönüşüverdi”.
Türkistan’da vazife gören bir Sovyet otoritesi de Basmacılık hakkında şunları yazmaktadır:
“Basmacı hareketi, Türkistan halkının yabancıların hâkimiyetine karşı millî ayaklanması
olarak ortaya çıktı”.
Türkistan’daki bu millî ayaklanmanın gücünü köylüler teşkil ediyordu. Bunlara esnaf
ile san’atkârlar, din adamları ve reformistler de katılmışlardır. Ayaklanmanın yeteri kadar
lideri olduğu hâlde maalesef merkezî bir teşkilatlanmadan yoksun idi. 1918 yazına kadar
ayaklanmanın liderliğini Ergaş Korbaşı yaptı. Ergaş’dan sonra liderliğine getirilen Şîr
Muhammed Beg Hacı Koşakoğlu’nun kontrolünde sekiz bölge komutanlığı kurularak teşkilat
genişletilmeye çalışıldı. Millî ayaklanmayı yöneten kuvvetler Kasım 1919’a kadar
Fergana’nın büyük bir kısmını kontrollerine aldılar. Telâşa kapılan Sovyet yöneticileri önce
beş kişilik bir “Fergana İhtilal Komitesi”, sonra da üç kişilik bir “Fergana Cephesi” kurarak
bu millî ayaklanmayı bastıracak tedbirler almaya başladı. Fakat bu komiteler ve Kızıl Ordu
ayaklanmayı bastırmaktan âciz kaldılar. Bunun üzerine adları geçen komiteler feshedilerek
Fergana’da bir askerî diktatörlük kurdular. Millî ayaklanma Fergana’dan sonra Buhara ve
Harezm (Hîve)’de de hızla yayıldı. Eskiden olduğu gibi Ruslar bu ayaklanmaları da küçük
çapta askerî birliklerle bastırıp ayaklanmanın elebaşlarını cezalandıracaklarını ümit etmişlerdi.
Bu maksatla Buhara ve Harezm’e gönderilen birlikler başarıya ulaşamadıkları gibi kendilerine
duyulan nefretten dolayı daha çok halkın ayaklanmaya iştirak etmesine sebep oldular.
Bu esnada Cüneyd Han ile diğer liderlerin Harezm’de Sovyet hâkimiyetine karşı
silahlı mücadeleleri hızla gelişirken Buhara’da da milliyetçi reformistlerin önderliğinde
Ruslara karşı silahlı mukavemet başladı. Türkistan’daki millî mücadelenin bu üç merkezde
hızla gelişmesi Sovyetlerin Türkistan’daki hâkimiyetlerini tehlikeye soktu. Ne var ki Kızıl
Ordu birlikleri Ağustos 1919’da komünist aleyhtarı Beyaz Ordu’nun Orenburg hattını yararak
duruma müdahale etmiştir. Bana rağmen Sovyetler bu millî ayaklanmayı Türkistan’daki
kuvvetleriyle bastırmakta yine aciz kalınca hâkimiyetlerini yeniden tesis maksadıyla bir
Türkistan Cephesi açtılar. Cephe komutanlığına tayin edilen Frunze, 3 Eylül 1919’da
Türkistan’ın tekrar işgali için gerekli hazırlıkların tamamlanması emrini verdi. Kendisi de
maiyeti ile birlikte Taşkent’e gelerek millî ayaklanmayı bastıracak planlar üzerinde çalışmaya
başladı (22 Şubat 1920).
Türkistan Türklerinin giriştikleri millî ayaklanma bütün engellere rağmen başarıyla
devam etmiş, ancak yeterli derecede silah olmayışı ve merkezî bir idareden mahrumiyet
sebebiyle Kızıl Ordu birlikleri karşısında ağır kayıplar vermişlerdir. Otorite eksikliğini
gidermek üzere Fergana’daki kurtuluş savaşı liderleri 24 Eylül 1919’da Mehmed Emin Beg
başkanlığında Fergana hükûmetini kurdular. Bu arada silah temini için Afganistan’a ve Hazar
Denizi’nin doğusundaki komünist aleyhtarı Ruslara yardım etmek isteyen İngiliz birlikleri
komutanına elçiler gönderildi ise de İngilizler ile Afganlıların mütereddit tutumları
dolayısıyla bir netice alınamadı.
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Fergana hükûmetinin teşekkülüne rağmen millî ayaklanmayı idare eden liderler
arasında bir birlik temin edilememiş ve her liderin kendi bölgesinin hükümdarıymış gibi
hareket etmelerinin önüne geçilememiştir. Üstelik işin içine bir de kabilecilik ve bölgecilik
davaları karıştırılmış idi. Bunlardan da anlaşılıyor ki Türkistan mücahitleri geçmişin acı
hadiselerinden ders almadan, mücadelelerini birlik ve organizasyondan uzak bir şekilde
yürütüyorlardı. İşte bu sırada Enver Paşa’nın Türkistan’da görülmesi ve liderliği kabul etmesi
bu millî mücadeleye yeni bir yön ve hız vermiştir.
Enver Paşa, I. Dünya Harbi’nde takip ettiği politikada uğradığı talihsizliklere rağmen,
Türk dünyasının birliği davasına samimiyetle inanan ve bu hususta planları olan bir şahsiyetti.
Enver Paşa’nın harbin sonunda Rusya’ya gidişi ve bilahare Sovyetlerin temasları hakkında
her ne kadar çeşitli tefsirlerde bulunulmuş ise de hakkında söylenen ve yazılanların çoğunun
bir spekülasyondan ibaret olduğu, devrin şartları incelendiği ve hadiseleri değerlendirildiği
zaman, ayrıca onun Türkistan’da takip ettiği siyaset tetkik edildiğinde iyice anlaşılacaktır.
Enver Paşa, komünizmi bütün dünyaya hâkim kılmak ihtirasıyla yanan Sovyet
idarecilerinden, Türkistan Müslümanlarını teşkilatlandırarak İngilizleri Hindistan
sömürgesinden atacağı vaadi ile sıyrılıp Türkistan’a gelmiştir. Daha önce, Eylül 1920’de,
Bakü’deki “Doğu Milletleri Kongresi”nde kâfi derecede malûmat edindiği Türkistan millî
ayaklanmasının Buhara’ya vardığında çok kritik bir safhada olduğunu gören Enver Paşa, hiç
tereddüt etmeden mücadeleye girmiştir. Muntazam ordulara kumanda etmiş ve harp
sanatından anlayan tecrübeli bir şahsiyet olarak, Türkistan’daki millî ayaklanmayı yönetmeğe
karar vermesi bütün mücahitler arasında büyük bir sevinçle karşılanırken, maalesef buna bir
kısım liderlerin iştirak etmedikleri görülür. Enver Paşa’nın liderliğine muhalefet edenlerin
başında Zeki Velidi, eski Buhara Emiri ile Veziri ve bir kısım muhafazakâr kabile liderleri ile
bazı Sovyet taraftarı şahsiyetler bulunuyordu. Bilhassa Zeki Velidi’nin “Bolşevikler, millî bir
Kızıl Ordu esası üzerine millî bir Türkistan Sovyet Cumhuriyeti’nin kurulmasına razı
olurlarsa, Sovyetlerle birleşebiliriz” demesi bütün acı tecrübelere rağmen Rusya’da komünist
rejimini kuranların hakikî niyetlerini anlayamadığını gösteriyordu. Türklük davasına büyük
hizmetleri geçen Zeki Velidi’nin, bin bir emekle kurduğu ve sonunda Sovyetlere vermek
mecburiyetinde kaldığı Başkırt ordusunu Enver Paşa’nın emrine tahsis edeceği yerde ona
tekrar Sovyetlerle iş birliği yapabileceği ihtimalinden bahsetmesi muhakkak ki Enver
Paşa’nın ve Türkistanlıların Sovyet hâkimiyetine karşı giriştikleri bu son millî mücadelede
menfi bir rol oynamıştır. Enver Paşa’ya karşı gösterilen bu muhalefete biraz da kendisinden
önce Türkistan’a gelmiş olan Cemal Paşa’nın bilhassa muhafazakârlar hakkında ileri geri
konuşmaları sebep olmuştur. Zira Cemal Paşa’nın bu davranışından gocunan Buhara Emiri ile
taraftarları Enver Paşa’nın liderliğine muhalefet etmişlerdir. Ancak, bu ümit edilmedik
duruma rağmen Enver Paşa, mücahitlerin arzusuna uyarak, bütün Türkistan Türklerini içine
alan bir “Orta Asya İslam Devleti” kurmak emeli ve gayesiyle Sovyetlere karşı mücadeleyi
başlattı. 19 Mayıs 1922’de Sovyet hükûmetine bir ültimatom vererek Kızıl Ordunun
Türkistan’ı terk etmesini istedi. Sovyetlerin Türkistan’dan çekilmeyecekleri anlaşılınca
taraflar arasında savaş kaçınılmaz hâle geldi. Top ve makineli tüfeklerden yoksun kırık dökük
silahlara sahip Enver Paşa’nın mücahitler ordusunun ilk zaferi Duşenbe’yi Ruslardan
kurtarmak oldu. Fakat Enver Paşa, Türkistanlı liderlerin kendisine yardımı reddetmelerinden
dolayı, her türlü modern silahlara teçhiz ve takviye edilmiş Kızıl Ordu birliklerine karşı 15
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Haziran 1922’de yaptığı ikinci savaşı kaybetmekten kurtulamamıştır. Bundan sonra çok
müşkül duruma düşen Enver Paşa, tekrar Buharalı liderlerin yardımlarını istemiş ise de hiçbir
karşılık alamadığı gibi kendisine yardım etmek isteyen bir grup Afganlıya da mâni
olunmuştur. Bütün güçlüklere rağmen sonuna kadar mücadele etmek azminde olan Enver
Paşa, Duşenbe yakınlarındaki Belcuvan köyüne çekildi. Etrafında kalan bir avuç mücahide
gözyaşları içinde son sözleri şu oldu: “Türkistan için mutlaka savaşmalıyız. Başarırsak gazi,
başaramazsak şehit oluruz. Alın yazımızda ne var ise o olacaktır, bundan korkmuyoruz. Böyle
köpek gibi Rus zulmünde yaşamaktan ise atalarımızın yaptığı gibi şerefle öleceğiz. Bizleri
takip edenlerin hürriyet ve mutluluğunun emniyeti bizlerin ölümü göze alabilmemizle
mümkün olacaktır”.
Belcuvan’a çekilen Enver Paşa ile mücahitleri 4 Ağustos 1922’de ansızın Rusların
baskınına uğradılar. Agabekov isimli komünist bir Ermeni ile Abdurrahman isimli bir
Tacik’in yol gösterdiği Kızıl Ordu birlikleri Kurban Bayramı’nın ikinci günü Enver Paşa’nın
karargâhına hücum ettiler. Enver Paşa, yakın muharebeyi kabul etmek mecburiyetinde kaldı.
Atına atlayıp mücahitlerinin başında düşmana hücum etti. Bizzat 11 düşmanı hakladıktan
sonra makineli tüfek ateşiyle şehit oldu. Şehit Enver Paşa 20.000’den fazla bir mücahitler
topluluğunun gözyaşları içinde toprağa verildi. Onun ölümü üzerine Türkistanlı millî
şairlerden Çolpan, mersiyesinde şöyle dedi:
“Son nefesini düşmanlar aldı. Ah! İğrenç zamanlar geldi. Talihsizliğime şimdi
şeytanlar güler”.
Enver Paşa’nın kahramanca şehadeti, Türkistan’daki kurtuluş Savaş meş’alesinin
söndüğü mânasına gelmemektedir, bununla beraber, bu meş’alenin zayıfladığı da
muhakkaktır. Enver Paşa’nın ölümüne rağmen bu millî ayaklanmadan büyük bir telaşa
kapılan Sovyetler durmadan Kızıl Ordu birliklerini takviye ettiler. 1923’te Kızıl Ordu
başkomutanı Kamanev, bizzat Türkistan’a gelerek millî ayaklanmayı temelden yok edecek
planlar hazırladı. Kızıl Ordu, uçakların ve tankların da desteğiyle, 1923 yazından 1924 kışına
kadar millî ayaklanmaya katılan bölgelerin hemen hemen hepsini işgal etti. Mücahitlerin
büyük bir kısmı hayatlarını Ruslara karşı mücadelede ya şehit olarak veya idam edilerek
kaybettiler. Geri kalanların bir kısmı teslim olmak mecburiyetinde kalırken çok az bir kısmı
da İbrahim Beg önderliğinde Afganistan’a çekilmek zorunda kaldılar, İbrahim Beg bir avuç
mücahidi ile 30 Mart 1931’de vatanına dönerek mücadeleyi tekrar başlattı. 3 Nisan-19 Nisan
1931 arasında Kızıl Ordu birlikleri ile yaptığı son savaşı da kaybedince Türkistan Türklerinin
millî istiklâlleri için giriştikleri bu mücadelenin de sonu gelmiş oldu. İbrahim Beg, 23 Haziran
1931’de maiyeti ile birlikte idam edildi.
Türkistan Türklerinin bu millî kurtuluş savaşının başarısızlıkla sona ermesinde üç
büyük faktör rol oynamıştır: Birinci faktör, Türkistanlı liderlerin birlik ve beraberlik içinde
Enver Paşa’yı desteklememeleridir. Enver Paşa’nın millî ayaklanmaya önderlik edişi Sovyet
yöneticilerini son derece endişelendirmişti. Enver Paşa için “İngiliz casusudur.”, “Doğu
milletlerinin düşmanıdır.”, “Onu takip etmezseniz istediğiniz her şeyi vereceğiz.” diye
Sovyetlerin yaptıkları bütün propagandalar halk üzerinde çok az tesir yapmıştı. İkinci faktör,
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Enver Paşa’nın kumanda ettiği mücahitler ordusunun modern silahlara sahip olan Kızıl Ordu
ile mukayese kabul edemeyecek derecede zayıf oluşu idi. Mücahitlerin hiç topçu gücüne sahip
olmayışları çok büyük bir dezavantaj teşkil etmiştir. Üçüncü faktör ise Enver Paşa’nın
şehadeti ile mücahit kuvvetlerin lidersiz kalışıdır. Mücahitlerin halk tarafından
desteklenmesini önlemek için Sovyetlerin daha önce zorla işgal ettikleri vakıf topraklarını
geri vereceğini, yasakladıkları Müslüman okulları ile şeri mahkemelerin tekrar açılacağını ve
iç ticaretin serbest olacağını vaat ve bu vaatlerini, bir taktik icabı, bir müddet tutmuş
olmalarıdır.
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Uygulamalar
Rus Çarlığı’nın Türkistan’da izlediği politikalarla Bolşeviklerin Türkistan’da
izledikleri politikaları karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
Rus Çarlığı’nın Türkistan’da izlediği politikalarla Bolşeviklerin Türkistan’da
izledikleri politikaların benzer ve farklı tarafları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
I. Dünya Harbi’nin ilk yıllarında Ruslar beklemedikleri yenilgilere uğradılar. Bunun
üzerine Çarlık hükûmeti bir kararname neşrederek Türkistan Türklerinden yarım milyon
kişiyi askere alacağını bildirdi. Rus hükûmetinin bu kararı Türkler tarafından infialle
karşılandı ve Türk halkını isyana sevk etti. 1916 Temmuzunda başlayan isyan kısa zamanda
bütün Türkistan’a yayıldı. Köylü, kasabalı ve şehirli bütün halkın katıldığı isyan tam bir millî
ayaklanma hâline döndü. Ne var ki, böyle bir Millî Ayaklanma teşkilatsız ve lidersiz
başlamıştı. Lidersiz, teşkilatsız ve üstelik silahsız bir şekilde isyana katılanlar çok geçmeden
Rus topları ve makineli tüfekleri karşısında erimeye başladılar. Ruslar o kadar gaddarca
davranıyorlardı ki ayaklanmaya katılanların hepsini öldürdükleri gibi, mal ve arazilerini de
müsadere ediyorlardı. 1917 başlarında ayaklanma bastırıldığı zaman 673.000 Türk hayatlarını
kaybetmiş, 168.000 Türk Sibirya’ya sürülmüş ve 300.000’e yakın Türk de Doğu Türkistan’a
kaçmak zorunda kalmıştı. Buna rağmen 12 Mart 1917’de Çarlığın devrilmesi ve 7 Kasım
1917’de Bolşevik İhtilalinin çıkması başlangıçta, istiklâllerini elde etmek için Türklere yeni
ve çok iyi bir fırsat vermiştir.
Şubat 1917’de Bolşevik İhtilali’nin Rusya’daki Çarlık rejimine son vermesi Türkleri
çok sevindirdi. Ancak İhtilal yönetiminin “bütün memurların ve askerlerin yerlerinde
kalmasını” isteyen beyannamesi bu sevincin çok kısa sürmesine neden oldu. Çünkü Çarlık
dönemindeki baskı ihtilal döneminde de devam edecekti.
Türkistan’daki Rus idarecileri İhtilal yönetiminden aldığı emirle “İşçi, Asker ve Köylü
Şurası” kurarak Çarlık rejimi döneminde olduğu gibi bulundukları yerleri eskisi gibi idare
etmeye başladılar. Kısa bir süre sonra İhtilal yönetiminden ikinci bir emir alan yerel idareciler
“Geçici Hükûmet Encümeni’ni” kurdular. Kurulan bu encümene çok az sayıda Türk temsilci
kabul edildi. Bu yüzden Türklere faydalı olabilecek hiçbir karar Ruslara kabul ettirilemedi.
Rus tahakkümünden kurtulmakta kararlı olan Türkler, bu amaç doğrultusunda Nisan
1917’de “Türkistan Müslüman Kongresi” tertip ettiler. Bu kongrede alınan kararlar
neticesinde “Türkistan Müslüman Merkez Şurası’nı” kurdular. Bir süre sonra Millî Merkez
olarak adı değiştirilen Merkez Şura, bütün Türkistan’a yayılarak şubeler açmaya ve bu
şubeleri bir teşkilat etrafında toplamaya başlamıştır.
1-11 Mayıs 1917’de Moskova’da “Rusya Müslümanları Kongresi” gerçekleştirilmiş
ve Türk liderleri arasında Türklerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında uzun ve hararetli
tartışmalar gerçekleştirmiştir. “Millî Muhtariyet” tezini savunan Mehmet Emin Resulzade ve
A. Zeki Velidi gibi önemli şahıslar yapılan oylamada kazanan taraf oldular. Aynı kongrede
bir de “Millî Merkezi Şurası” kuruldu.
Türkler arasında bir birlik tesis etmek için yapılan “Kazan Müslümanlar Kongresi” de
maalesef olumsuz sonuçlanmış. Başkırtlar ile Tatarlar arasında yeni ihtilafların da çıkmasına
sebep olmuştur. Zeki Velidi diğerlerinden ayrılarak tek başına muhtar bir Başkırt hükûmeti
kurma yolunu seçmiştir.
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Ekim 1917’de Kerenski ihtilal hükûmetini deviren Sovyetler, 15-22 Kasım 1917
arasında yaptıkları kongre sonucunda “Türkistan Sovyet Komiserliği”ni kurduklarını ilan
ettiler. Bu yapı yeni bir diktatörlük idaresinden başka bir şey değildi. Çünkü yaklaşık bir yıl
sonra 1 Mayıs 1918’de kendilerine bağlı olarak “Türkistan Otonom Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti”ni kurarak niyetlerinin Türkistan’ı kontrol altında tutmak olduğunu açıkça
göstermiş oldular.
Türkistan Türklerinin millî haklarından vazgeçmeyip mücadeleye devam etmeleri
Rusları yeni tedbirler almaya sevk etti. Sovyet yönetimi, hükûmet ve Rusya Komünist Partisi
adına 8 Ekim 1919’da bir “Türkistan Komisyonu” teşkil ederek acilen Türkistan’a gönderdi.
Bu komisyon, sahip olduğu diktatörce yetkilerle, faaliyetini Ekim 1919’dan 1923’ün
ortalarına kadar özellikle Sovyet iktidarını kuvvetlendirmeye, Türkistan’ın kesin olarak
Rusya’ya bağlanmasına ve Rus ile Sovyet aleyhtarı eğilimindeki Türkistan millî hareketini
yıkmaya sevk etti.
Sovyetlerin gayelerini gerçekleştirmek için Türkistan’da seçtikleri ikinci yol, Rusya
Komünist Partisi’nin bir modeli olan “Türkistan Komünist Partisi’ni kurmak oldu (17 Haziran
1918). Türkler arasında hiçbir komünist bulunmadığı için Türkistan Komünist Partisi’nin ilk
üyeleri tamamen Ruslardan meydana gelmişti. Yapılan bir seri kongreler ile Türkistan’da
kalmış yabancı savaş esirleri ile Türklerden sosyal demokrasi fikrine inanan bazı şahıslar parti
üyeliğine alındılar.
En kötü şartlarda bile hakları için mücadele etmek kararında olan Türkler, Komünist
Partisine bağlı bir “Müslümanlar Bürosu” kurmayı başararak halkın isteklerini bu büro
vasıtası ile dile getirmek istediler. “Müslüman Bürosu” gelişerek kısa zamanda Rusya ve
Türkistan Komünist Partilerinin rakibi ve halkın bir ümidi hâline gelmeye başladı. Bunun
üzerine (komünizme inanmadıkları, daha doğrusu ne olduğunu bilmedikleri hâlde) bir kısım
Türkler, Komünist Partisine girmeye ve Müslümanlar Bürosu’na destek olmaya başladılar.
Türkler, yeterli çoğunluğu sağladıktan sonra 12-18 Ocak 1920’de Komünist Partisi
kongresinde “Komünist Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti”nin adını “Türk Cumhuriyeti”
ve Türkistan Komünist Partisi’nin adını da “Türk Komünist Partisi” olarak değiştirdiler. Rus
ve Sovyet yönetimi, Türkistan Cephesi Kumandanı General Frunze’nin ikazı üzerine bu kararı
reddetti. Ayrıca, 8 Mart 1920’de de Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi bu kararı
hükümsüz saydı. Bunun üzerine Eylül 1920’de yapılan bir kongre ile bütün partilerin
birleştirilip bir Türkistan Komünist Partisi kurulmasına ve bu partinin Merkez Komitesi
nezdinde “Millî Şube”nin kurulmasına (Türkistan yerli komünistleri için) karar verildi. Kısa
zamanda da Buhara ve Hîve’de Komünist Partisi’nin şubeleri açılarak komünizmin bütün
Türkistan’da yayılması gayesine gidildi. Nisan 1920’de Kazakistan’da kurulan Komünist
Partisi ise Rus Komünist Partisi’nin bir şubesi olarak faaliyete başladı. Bu maksatla Başkırt ve
Tatar illerinde de Komünist Partileri kurulup faaliyete geçtiler.
İslam Şûrası’nın gayretleri ile Hokand merkez olmak üzere Sovyet aleyhtarı bütün
milliyetçiler bir araya gelmeye başladılar. Hokand’ın merkez seçilmesi Taşkent’te Rusların
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asker ve polis kuvveti kullanarak orada bir çalışma imkânı vermemelerinden ileri geliyordu.
Hokand’da başlayan bu millî hareket Kazakistan’da ve Başkırt ilinde de devam etti.
Hokand’da, 1917 İhtilal Beyannamesinin çerçevesi dâhilinde, bir “Halk Şûrası”
kurularak Türkistan’ın bir “Mahallî Muhtar Cumhuriyeti” olarak ilanına karar verildi. Şir Ali
Lapin başkanlığındaki “Halk Şûrası” 11 Aralık 1918’de hükûmet vazifesini görecek olan 10
kişilik “İcra Komitesi”ni seçti. “Halk Şûrası” aldığı bir karar ile Başkırt ve bir müddet evvel
kurulan Alaş-Orda Kazak hükûmetlerinin de katılacağı bir “federasyon” kurulacağını ilan etti.
Böyle millî bir hükûmetin kurulmasından son derece tedirgin olan Taşkent’teki Sovyet
Komiserliği, Ermenilerle takviyeli bir Rus birliğini hemen Hokand üzerine sevk etti. Kızıl
birliklerle Hokandlılar arasındaki kıyasıya mücadele 11 Şubat’tan 22 Şubat 1918’e kadar
devam etti. Silâh üstünlüğü olan kızıl birlikler sonunda Hokand’ı ellerine geçirerek 10.000
kişiyi katlettiler. Türklerin millî istiklâl için giriştikleri bu mücadele de böylece kanlı bir
şekilde bastırıldı.
Kazaklar 1906’da kurdukları “Kazak Anayasal Demokratik Partisi” vasıtasıyla Şubat
1917 ihtilaline kadar halk arasında millî şuurun uyanmasına ve ellerinden alınan topraklarının
geri alınmasına çalışmışlardı.
Temmuz 1917’de Kazak Anayasal Demokratik Partisi’nin adını “Alaş-Orda” olarak
değiştiren Kazaklar hızla istiklâlleri için harekete geçtiler. Ali Han Bökey Han başkanlığında
“Alaş-Orda” veya “Kazak Muhtar Hükûmeti”ni kurdular (26 Aralık 1917).
Kurulan bu hükûmet karşısında Stalin harekete geçerek, kızıl birlikleri Alaş-Orda
hükûmetini devirmek için yolladı. Alaş-Orda hükûmet kuvvetleri üstün silahlara sahip kızıl
birlikler karşısında tutunamadılar ve böylece Kazak Türkleri ağır bir şekilde cezalandırılmış
oldular.
Buhara Emirliği Mart 1918’e kadar iç işlerinde serbest olarak Rusya hâkimiyeti
altında kalmıştı. “Genç Buharalılar” adı altında 1910’lardan beri hazırlıklarını yapan bir grup
yenilikçi 1917 ihtilalinden istifade ederek Emir Mir Âlim Han’ı devirmek için harekete
geçtiler. Fakat hareketleri Emir tarafından öğrenilip tesirsiz bırakıldılar. Bunun üzerine
yenilikçiler, Buhara’yı kontrollerine almak isteyen Sovyet komiserliğinden yardım istediler.
Buharalı yenilikçilerle Sovyetlerin müştereken giriştikleri darbe hareketi de Emir tarafından
başarıyla önlendi. Bu olaydan sonra 25 Mart 1918’de Sovyet hükûmeti Buhara’nın istiklâlini
tanımaya mecbur kaldı. Emir’e karşı başarısızlığa uğrayan yenilikçiler ikiye bölündüler: Bir
kısmı Sovyetlerle tam bir iş birliğine giderken Osman Hoca önderliğindeki diğer grup da
reformcu ve milliyetçi bir Buhara Cumhuriyeti kurmaya kalkıştılar.
Sovyet hükûmetinin, istiklâlini tanımak mecburiyetinde kaldığı Buhara’nın varlığı
Türkistan’daki Sovyet Komiserliğini ve Kızıl Ordu Komutanı Frunze’yi son derece tedirgin
etti. Sonunda Lenin’in tasvibini de alan Frunze, 28 Ağustos ile 2 Eylül 1920 arasında
Buhara’yı bir yıldırım harekâtı ile işgal etti. 6 Ekim 1920’de “Buhara Halk Kongresi”
toplanarak “Buhara Halk Cumhuriyeti”ni ilan etti. Fakat halkın Ruslara ve komünistlere karşı
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duyduğu nefretten bir an için gözleri yılan Sovyetler, Buhara’nın idaresini yine Buharalılara
bırakmak mecburiyetinde kaldılar, içinde Sovyet taraftarlarının da bulunduğu fakat
çoğunluğunu milliyetçi reformcuların teşkil ettiği Buhara Halk Cumhuriyeti ile 4 Mart
1921’de bir “İttifak” antlaşması yapan Ruslar Buhara’nın istiklâlini yeniden tanıdılar. Fakat
Rusların Buhara’yı Sovyetleştirme emellerinden vazgeçmemesi, Buhara-Sovyet
münasebetlerini yeniden kötüleştirdi. Bunun üzerine Sovyetlere karşı direnme mücadelesini
bizzat başlatan Buhara’nın yeni devlet reisi M. A. Muhiddin zorla istifa ettirilerek yerine daha
ılımlı olduğu sanılan Osman Hoca getirildi. Fakat Osman Hoca, Sovyetlere hiç taviz
vermediği gibi bilakis tam istiklâl için Türkistan’a gelmiş olan Enver Paşa ile iş birliği
yaparak Ruslara karşı mücadeleyi daha da hızlandırdı. Türklerin bu istiklâl mücadelesi
1924’te Kızıl Ordu’nun Türkistan’ı tekrar işgaline kadar devam etmiştir.
Hîve Hanlığı da tıpkı Buhara gibi Rus işgalinden sonra içişlerinde serbest ve Rusya’ya
bağlı bir devlet olarak varlığını devam ettiriyordu. 1917’de Bolşevik İhtilali başladığı zaman
Türkistan’ın diğer bölgelerinin aksine Hîve’de Han ile “Genç Hîveliler” olarak bilinen
yenilikçi grup anlaşarak ülkede ıslahatçı ve demokratik bir idare tarzını kurmuşlar idi. Fakat
Özbekler ile Yamud Türkmenleri arasındaki ananevi rekabetin yeniden patlak vermesi
Hîve’nin bu kritik günlerinde en büyük talihsizliği olmuştur. Türkmen-Özbek anlaşmazlığının
halledilememesi üzerine Türkmenlerin önderi Cüneyd Han etrafındaki Türkmen kuvvetleri ile
Hîve üzerine yürüyerek şehri kuşattı. Bu karışıklıktan istifade eden Sovyetler bir Kızıl Ordu
birliğini Hîve’ye göndererek Cüneyd Han’ın kuşatmasını kaldırmayı sağlamışlardır. Fakat
Ruslardan hiç hoşlanmayan ahali, Kızıl Ordu birlikleri yerine Türkmenleri Hîve’de görmeyi
tercih etmişlerdir. Nitekim bir müddet sonra Cüneyd Han’ın Ruslarla iş birliği yapan
İsfendiyar Han’ı öldürterek Hîve’ye hâkim olmasına ses çıkarmamıştır. Ne hazindir ki büyük
bir mücahit olmasına rağmen Cüneyd Han’ın bazı kışkırtmalara aldanarak Özbeklere karşı
katı davranmaya başlaması, Özbekleri kendinden uzaklaştırmakla kalmamış, hatta onların
Sovyetlerle iş birliği yapmalarına sebep olmuştur. Bu ise Ruslara tekrar Hîve’nin iç işlerine
müdahale için yeni bir fırsat vermiştir. Durumun ciddiyetini kavrayan Cüneyd Han, Ruslarla
anlaşma yolunu tercih etmek mecburiyetinde kalmış ve onlarla bir barış anlaşması yapmayı o
şartlarda en iyi çıkar yol olarak görmüştür. Böyle bir antlaşma ile Sovyetler, Hîve’de kendi
fikirlerine uygun bir zemin hazırlamayı tasarlıyorlardı. Fakat Hîve’de hiçbir komünist
olmadığı için bu fikirlerini tatbik etmekte son derece güçlük çekiyorlardı. Sonunda, Hîve’deki
Rus askerleri Cüneyd Han’dan kaçan muhalif Özbeklerle bir “Hîve İhtilal Taburu” kurarak
Hîve’de bir Sovyet hükûmeti kurulmasını talep ettiler. Hîve İhtilal Taburu’nun yardım
istemesi üzerine Sovyetler Türkistan’daki Kızıl Ordu birliklerinden bir kısmını Hîve’ye sevk
ettiler. Güya “Cüneyd Han’ın ve taraftarlarının kanlı diktatörlüğünden Hîve emekçilerini
kurtarmak” maksadıyla 25 Aralık 1919 ile 27 Ocak 1920 arasında Kızıl Ordu birlikleri
Hîve’yi işgal ettiler. Hîve’de komünist olmadığı için Sovyetler idareyi “Genç Hîveliler”e
devretmek mecburiyetinde kaldılar. Kurulan “Hîve İhtilal Komitesi” hanlık sistemini
lağvederek “Harezm Halk Cumhuriyetini” ilan etti. Sovyet hükûmeti 13 Eylül 1920’de
“Harezm Halk Cumhuriyeti” ile bir “ittifak” antlaşması imzalayarak Harezm’in güya
istiklâlini tanıdı. Bir müddet sonra Sovyetler Harezm Komünist Partisi’ni kurarak faaliyete
geçirdiler. Bilahare Sovyetler, Harezm Halk Cumhuriyeti’nin komünist aleyhtarı bir tutuma
girdiğini ileri sürerek Genç Hîvelileri baştan uzaklaştırmış ve Ekim 1921’de kurdukları
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komünist hükûmetle Hîve’yi kontrollerine almışlardır. Böylece, bin bir entrika sonunda
Sovyetler, Hîve’de de komünist iktidarını gerçekleştirmiş oluyorlardı.
Tatar Türklerinin akıbetleri de Türkistan Türklerininkinden farklı olmamıştır. Tatar
Türkleri, Kazan merkez olmak üzere bir “Muhtar Tatar Cumhuriyeti” kurmak için büyük bir
mücadeleye girmişlerdir. Fakat 1917 Bolşevik İhtilali’nden sonra çıkan iç savaşta Kazan’ın
önce komünist aleyhtarı Rus birlikleri ve bilahare de kızıl birlikler tarafından istila edilmesi
Tatarların mücadelesini sonuçsuz bırakmıştır. Bunun üzerine Tatarlar, Başkırtlar ile birleşip
bir “Muhtar Tatar-Başkırt Cumhuriyeti” kurmayı denemişler ise de liderlik hususunda çıkan
anlaşmazlık ve Sovyet baskısı neticesinde bir sonuç alamamışlardır. Bütün mücadelelerine
rağmen millî muhtariyet hakkını elde edemeyen Tatarlar sonunda Sovyet modelinde kurulan
“Tatar Komünist Partisi”nin idaresinde bir otonomiyi kabul etmek durumunda
bırakılmışlardır.
Rus hâkimiyetine düşmüş Türk boylarının içinde millî muhtariyet için 1917
İhtilalinden sonra en başarılı mücadele verenlerin başında Başkırtlar gelir. Başkırtlar,
Bolşevik İhtilali’nden bir ay sonra “Başkırt Otonom Cumhuriyeti”ni ilan ederek ikinci
arzularına kavuştular (15 Kasım 1917). Başkırt Türklerinin millî muhtariyet için yaptıkları
mücadelenin lideri Ahmed Zeki Velidi idi.
Rus kumandanı Kolçak, “Millî Muhtar Başkırt Cumhuriyeti”ni istemediğinden
memleketi istila ederek yeni kurulmuş olan Başkırt ordusunun silahlarını toplatmıştır. Çaresiz
kalan A. Zeki Velidi, büyük emeklerle kurduğu Başkırt Cumhuriyeti’nin muhtariyeti için
komünist liderlerle anlaşmak mecburiyetinde kalmıştır. Lenin ve Stalin, Başkırt ordusunun
istendiği zaman Sovyetler emrine verilmesi şartıyla Başkırt Muhtariyetini tanımışlardır.
Sovyetlerle iş birliği yapmanın sonunu iyi görmeyen Zeki Velidi, Kazak Türkleri ile beraber
daha kuvvetli bir federasyon kurmak için teşebbüse geçti ise de Kazak liderlerini ikna
edemediğinden bir netice alamadı. Çaresizlik içinde tekrar Sovyetlere dönen Zeki Velidi,
onlarla iş birliğini daha da geliştirip Başkırt Cumhuriyeti’nin muhtariyetini garanti etmek
ümidiyle 150 arkadaşı ile birlikte Başkırt Komünist Partisi’ni kurarak faaliyete geçirdi. Fakat
Sovyet taraftarı bazı aşırı komünistlerin hükûmet işlerine sık sık karışması üzerine hükûmetin
emri ile Başkırt ordusu komünistleri tevkif etti. Komünist aleyhtarı Kolçak kuvvetlerini yenen
Frunze’nin Kızıl Ordusu Başkırt ilini istila ederek komünistleri serbest bıraktırdı (Ocak 1920).
19 Mayıs 1920’de Sovyet hükûmeti “Muhtar Başkırt Cumhuriyeti”ni feshederek yerine
komünist bir idare kurduğunu ilan etti. Bütün bu hadiseler olurken Zeki Velidi Moskova’da
idi. Sovyet komünistlerinin hiçbir sözüne güvenilemeyeceğini bir kere daha görerek Basmacı
harekâtı adı altında Türkistan’da devam etmekte olan millî istiklâl mücadelesine katılmak
üzere Moskova’yı terk etmiştir.
Rus hâkimiyetine düşen Türkistan Türklerinin Çarlık rejiminde adaletsiz ve sömürü
idaresinden kurtulmak ve eşit haklara sahip istemişlerdi. Fakat giriştikleri mücadelede başarılı
olamamışlardı. Bütün ayaklanmalar kanlı bir şekilde bastırılmıştı. 1917 İhtilalinden sonra
kurulan Sovyet rejimi, Rusya’da yaşayan bütün milletlere eşitlik ve kendi kendilerini idare
etme hakkı tanıyacağını ilan etmişti. Fakat verilen sözlerin samimi olmadığı kısa zamanda
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ortaya çıkmıştı. Bu sebeple ezilen Türk halkının, Ruslara karşı giriştiği mücadele ve Millî
muhtariyet teşebbüsleri Sovyetler tarafından boğulması onlardaki istiklâl ve hürriyet aşkını
söndürememiştir. Birçok kişi silahlanıp mücadeleye başlamıştır. Bu mücadeleye geniş ölçüde
halkın da katılmasıyla Ruslara karşı yeni bir istiklâl mücadelesi başlamıştır. Türkistan
Türklerinin giriştikleri bu hürriyet ve millî istiklâl mücadelesi Sovyetler tarafından dünya
milletlerine önemsiz bir olay gibi Basmacılık (basıp-haydutluk edenlerin) harekâtı olarak
tanıtılmak istendi.
Her ne kadar bu millî ayaklanmaya köylüler, din adamları, esnaf ve zanaatkârlar
katılsa da merkezi bir teşkilatlanma yoktu. Ergaş Korbaşının liderliğinde 1918 yazına kadar
gelindiğinde sekiz bölge komutanlığı şeklinde teşkilatlandı ve Fergana’nın büyük bir kısmını
ele geçirdi. Sovyetler telaşa kapılan Sovyet yöneticileri “Fergana İhtilal Komitesi” ve
“Fergana Cephesi” gibi özel teşkilatlar kurarak tedbir almaya başladılar fakat aciz kaldılar.
Millî ayaklanma daha sonra Buhara ve Harezm (Hîve)’de de yayıldı.
Bunun yanında Cüneyd Han ile diğer liderlerin de Sovyetlere karşı mücadeleye
başlamaları üzerine Sovyetler, Türkistan bölgesinde hâkimiyetlerini sağlamak için Türkistan
cephesini açtılar.
Bu millî ayaklanma bütün engellere rağmen başarıyla devam etmiş, olmasına rağmen
silahlarının yetersizliği ve merkezî bir idarenin olmaması yüzünden Kızıl Orduya karşı ağır
kayıplar vermişlerdir. Mehmed Emin Beg başkanlığında 24 Eylül 1919’da Fergana’da millî
hükûmet kuruldu ise de liderler arasında birlik temin edilememiştir.
İşte bu sırada Enver Paşa’nın Türkistan’da görülmesi ve liderliği kabul etmesi bu millî
mücadeleye yeni bir yön ve hız vermiştir. Ancak yine de tam bir birlik sağlanamamıştı. Enver
Paşa, bütün Türkistan Türklerini içine alan bir “Orta Asya İslam Devleti” kurmak emeliyle
Sovyetlere karşı mücadeleyi başlattı. Duşenbe’yi Ruslardan kurtarmalarına rağmen yetersiz
silah ve teçhizatla, eğitimli askeri güç olmadan bu mücadelenin başarıya ulaşması mümkün
değildi. Sonunda Kızıl Ordu birliklerine karşı mücadele ederken 4 Ağustos 1922’de şehit
oldu. Onun ölümünden sonra Türkistan’daki kurtuluş mücadelesi aralıklı olarak bir süre daha
devam etti ise de İbrahim Beg ile maiyetindekilerin 23 Haziran 1931’de idam edilmesi ile
Türkistan Türklerinin millî istiklâlleri için giriştikleri bu mücadelenin de sonu gelmiş oldu.
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Bölüm Soruları
1)
1916’da başlayan Millî Ayaklanma’nın başarısızlığa uğramasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birlik hâlinde olunmaması
b) Teşkilatsız ve lidersiz olunması
c) Rusların zayıf olması
d) Osmanlı’nın yardım edememesi
e) Türklerin iyi teşkilat kurmaları
2)
“İşçi, Asker ve Köylü Şûrası” kurarak memleketi eskiden olduğu gibi yine
askerî rejimle idareye başladılar. Fakat çok geçmeden Moskova’dan aldıkları ikinci bir emir
ile Türkistan’ın idaresini yeniden düzenleyecek olan bir idare kurulmuştur.
Bu idare aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türkistan İhtilal Hükûmeti
b) Türkistan Genel Valiliği
c) Geçici Rus İhtilal Hükûmeti
d) Geçici Hükûmet Encümeni
e) Türkistan Komünist Valiliği
3)
olmamıştır?

“Millî Merkezî Şûra” sının kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi

a) Ahmet Zeki Velidi
b) Ali Merdan Topçubaşı
c) Mehmet Fuat Köprülü
d) Ubeydullah Hoca
e) Mehmet Emin Resulzâde
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4)
“Yoldaşlar, Türkistan’ın incisi olan Fergana, iki yıldan fazla bir zamandır kanlı
bir savaş meydanı hâlindedir... Türkistan’daki Sovyet iktidarı, ilk kuruluşu zamanında,
Avrupalı (Rusyalı demek istiyor) ve yerli geniş işçi, köylü kitlelerini, kendine çekecek yerde,
emekçi halkı kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı... İstihsalin millileştirilmesi
yerine sadece burjuvazinin malları değil, orta hâlli köylülerinki bile yağma edildi. Burada
faaliyet gösteren Kızıl Ordu birlikleri, ihtilali savunan önderlerin bazıları ve emekçi halk
tarafından istibdat aracı olarak kullanıldı’’.
Yukarıdaki metinde bahsedilen hareket aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basmacılık Hareketi
b) Milli Ayaklanma
c) Türkistan Hareketi
d) Türk İhtilal Hareketi
e) Türk Halkları Ayaklanması
5)
Türkistan’da son Milli Ayaklanma olan Basmacılık Hareketi’nin 4 Ağustos
1922’de ölen lideri kimdir?
a) Zeki Velidi Togan
b) İsmail Gaspıralı
c) Yusuf Akçura
d) Enver Paşa
e) Cemal Paşa
6)
1916’da başlayan Milli Ayaklanma’nın başarısızlığa uğramasının sebebi
teşkilatsız ve lidersiz olunmasıdır. (D) - (Y)
7)
‘‘İşçi, Asker ve Köylü Şûrası” kurarak memleketi eskiden olduğu gibi yine
askerî rejimle idareye başladılar. Fakat çok geçmeden Moskova’dan aldıkları ikinci bir emir
ile Türkistan’ın idaresini yeniden düzenleyecek olan Geçici Rus İhtilal Hükûmeti
kurulmuştur. (D) - (Y)
8)
“Millî Merkezî Şûra” sının kurulmasında Ahmet Zeki Velidi, Ali Merdan
Topçubaşı, Ubeydullah Hoca, Mehmet Emin Resulzâde beylerin etkisi olmuştur. (D) - (Y)
9)
‘‘İstihsalin millileştirilmesi yerine sadece burjuvazinin malları değil, orta hâlli
köylülerinki bile yağma edildi. Burada faaliyet gösteren Kızıl Ordu birlikleri, ihtilali savunan
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önderlerin bazıları ve emekçi halk tarafından istibdat aracı olarak kullanıldı’’ metninde geçen
milli hareket Türkistan Hareketi’dir. (D) - (Y)
10)
Kahramanca şehit olup, son Milli Ayaklanma olan Basmacılık Hareketi’nin 4
Ağustos 1922’de ölen lideri Yusuf Akçura’dır. (D) - (Y)

Cevaplar
1. b, 2. d, 3. c, 4. a, 5. d. 6. D, 7. Y, 8. D, 9. Y, 10. Y
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5. TÜRKİSTAN’IN CUMHURİYETLERE BÖLÜNMESİ VE SOVYET
REJİMİNDE MİLLÎ MUKAVEMETİN DEVAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Sovyet Rejiminde Millî Mukavemeti Engellemeye Yönelik Faaliyetler
5.2. Özbek Cumhuriyeti
5.3. Türkmen Cumhuriyeti
5.4. Kazak Cumhuriyeti (1936’ya kadar Muhtar Cum.)
5.5. Tacik Muhtar Bölgesi (Ekim 1924’ten sonra Cumhuriyet)
5.6. Kırgız Muhtar Bölgesi (Ekim 1924’ten sonra Cumhuriyet)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sovyet rejiminde Türkistan’da millî mukavemeti engellemeye yönelik faaliyetler
nelerdir?
2) Sovyetler, Türkistan’ı neden ayrı ayrı cumhuriyetlere bölmüşlerdir?
3) Sovyetler, Türkistan’ı bölerek kurdukları cumhuriyetler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Türkistan’ın cumhuriyetlere Türkistan’ın cumhuriyetlere Sebep – sonuç ilişkisi kurma
bölünmesi ve Sovyet
bölünmesi ve Sovyet
Kronolojik düşünme
rejiminde millî mukavemetin rejiminde millî mukavemetin Tarihî terminolojiyi doğru
devamı
devamı
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Millî Mukavemet



Rus Komünist Partisi



Merkezî Toprak Komitesi
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Giriş
Giriştikleri istiklâl savaşını kaybeden Türkistan Türkleri bu sefer hakları için,
komünist rejimi içinde yapıla gelmekte olan yeni bir mücadeleye katıldılar. Harezm ve
Buhara Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere Türkistan’da kurulan diğer komünist partilerde
çalışan Türkler bu partilerin tam manasıyla Sovyet kontrolüne geçmesi ve mümkün olduğu
kadar millî hak ve menfaatlerin muhafazası için uğraşmaya başladılar. Bu hareketin
öncülüğünü Münevver Kaari ile Turar Rıskul yapmakta idiler. Sultan Galiyev ise, aynı
maksatla Moskova’da çalışmakta idi. Bu şahısların gayretleri, aynı zamanda komünist
yönetiminde millî bir “Türkistan Birliği” yaratmaya matuf idi. Bilhassa bu millî birlik fikri
1921’de daha da canlı bir hâle gelmişti. 1921 Temmuzunda Mustafa Kemal Paşa’nın direktifi
ile Buhara’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden İsmail Suphi (Soysallıoğlu)
Bey’in teşebbüsleri ile bir “Türkistan Millî Birliği” teşkilatı kuruldu. Birliğin başkanlığına da
Zeki Velidi getirildi. Fakat Rusların şiddetli baskıları yüzünden Zeki Velidi ile birliğin ileri
gelenlerinden Osman Hoca ve Müfti Sadruddin Han memleketten uzaklaşmak mecburiyetinde
kaldılar. Birliğin Türkistan’daki üyelerinden Feyzullah Hoca bu mücadeleyi 1937 senesine
kadar devam ettirdi.
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5.1. Sovyet Rejiminde Millî Mukavemeti Engellemeye Yönelik
Faaliyetler
Türkistan Türklerinin komünist sistem altında Türkistan’ın birliği için yaptıkları bu
mücadele Rusları yeniden telaşlandırmıştır. Moskova’dan aldıkları direktifler ve bu arada
Özbekler ile Kazaklar, Türkmenler ile Özbekler arasındaki geçimsizlikleri tekrar ortaya
getirerek körüklemişler ve sonra da bir kongre toplamışladır. Mart 1924’te Taşkent’te tertip
edilen kongrede Sovyetler, birlik aleyhtarı olan Kazak, Özbek ve Türkmen delegeleri
kışkırtarak kongreyi tam bir çıkmaza sokmuşlardır. Kongreye birlik havasından ziyade ayrılık
havası hâkim olmuştur. Bu Sovyet oyunlarını iyi takip eden ve Türkistan’da mutlaka birliğin
kurulmasını arzu eden üyelerden ve Türkistan ileri gelenlerinden Sultan Hoca, kongre
delegelerine hitap ederek “Türkistan’ı ayrı ayrı Cumhuriyetlere bölmek istiyorlar. Hâlbuki
Özbek, Türkmen gibi milletlerden ve bunların ayrılmasından bahsetmek mümkün değildir.
Milliyet tasnifinde Türk boylarına, Özbek ve Türkmen sıfatları yakıştırarak Türkler
parçalanmak isteniyor.” diye onları dönen dolaplara karşı dikkatli olmaya davet etmiş ise de
Sovyetler onu da tesirsiz hâle getirmişlerdir. Bunu takiben Ruslar, ayrı cumhuriyetler fikrini
daha önce kurdurmuş oldukları partiler içinde işlemeye başlamışlardır. Sovyet yöneticilerinin
bu gayretleri kısa zamanda meyvelerini vermiştir. Türkistan’daki Komünist Partiler beraberce
Rus Komünist Partisine müracaat ederek ayrı Cumhuriyetler hâlinde yaşamak istediklerini
bildirdiler. Bu müracaat üzerine Rus Komünist Partisi durumu görüşerek Türkistan’da ayrı
ayrı cumhuriyetler kurulacağını ilan etmiştir (12 Haziran 1924). Rus Komünist Partisi’nin bu
kararına itiraz etmek isteyenler oldu ise de bunlar, kendilerini dinleyen bir merci bulamadılar.
Ayrı Cumhuriyetlerin kurulması kabul edildikten sonra teşekkül eden “Merkezî
Toprak Komitesi” bu cumhuriyetlerin sınırlarını tespit işine girişmiş ve Eylül 1924’te
çalışmalarını tamamlayarak sınırları aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

5.2. Özbek Cumhuriyeti
Genellikle eski Buhara Cumhuriyeti topraklarını (Buhara, Kermin, Nur-Ata, Karşi,
Şehribaz, Baysun ve Sarı-Asi) Semerkant ve Taşkent bölgelerini içine alıyordu.

5.3. Türkmen Cumhuriyeti
Hazar kıyılarında Merv bölgesine kadar uzanan Türkmen toprakları ile Buhara
Cumhuriyetinin Türkmenlerle meskûn olan Kerki ve Çarju vilâyetleri ve Harezm
Cumhuriyetinin Türkmen bölgeleri olan Taşöz, İlyalı, Parsu, Kunya-Urgenç, Mangıt, AmbarMamak, Sadavar, Dargan-Ata ve Hocaeli’nin bir kısmını içine alıyordu.

5.4. Kazak Cumhuriyeti (1936’ya kadar Muhtar Cumhuriyet)
Akmescid, Evliya-Ata’nın bir kısmı, Mirazçul-Çimkent, Alma-Ata, Carkent, Pişbek
(Bişkek)’in bir kısmı, Taldu-Kurgan ve Çizak’ın bir kısmı ile Kazak topraklarını içine
alıyordu. Amu-derya ve Harezm yakınındaki Karakalpak yerleşme bölgelerinden meydana
gelen Karakalpak Muhtar Bölgesi tesis edildi (Karakalpakistan Cumhuriyeti 5 Aralık
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1936’da Özbekistan sınırları içine dâhil edildi.).

5.5. Tacik Muhtar Bölgesi (Ekim 1924’ten Sonra Cumhuriyet)
Kurgan-Tube, Kulyab, Duşenbe Sir-derya bölgesinin bir kısmı, Carm vilayeti ile
Zarafşan Bölgesi ve Batı Pamir bölgesi. Vakhan bölgesinin bir kısmı ile Sarasu bölgelerini
içine alıyordu.

5.6. Kırgız Muhtar Bölgesi (Ekim 1924’ten Sonra Cumhuriyet)
Karakol bölgesi, Pişbek, Evliya-Ata’nın bir kısmı, Namangan ile Andican’ın mühim
kısımları, Fergana ve Hokand’ın bazı bölgeleri ile Oş ve Pamir’in kuzeyi Kırgız
Cumhuriyetini teşkil edecekti.
Toprak Komitesi’nin bu taksimi Rus Komünist Partisi tarafından tasdik edilir edilmez,
her cumhuriyetin Komünist Partisinin ileri gelenleri komiteler kurarak kendi idari, ekonomik
ve kültürel programlarını yapmaya başladılar. Yapılan bütün programlarda Türk
Cumhuriyetlerinin ve Türklerin isteyerek Ruslarla birleştikleri tezi ve teması iyi bir şekilde
işlenecekti. Nihayet, bu çalışmalar Ekim 1924’te tamamlanarak Ruslara bağlı olarak
Türkistan’da kurulan ve yukarıda adları zikredilen cumhuriyetlerin kuruluşu tamamlanmış
oldu.
Türkistan’da Sovyetlere bağlı olarak kurulan Türk Cumhuriyetlerine ilk yıllarında Rus
baskısı ve sömürüsü nispeten az idi. Fakat 1930’larla birlikte Türk Cumhuriyetlerinde Rus
baskısı ve sömürüsü artmış, bilhassa II. Dünya Harbi’nden sonra bu baskı ve sömürü daha da
şiddetlenerek bir nevi bu Türk Cumhuriyetlerin kolonileştirilmesine gidilmiştir. Bugün, bu
Türk Cumhuriyetlerinde gizli ve amansız bir savaş devam etmektedir. Ruslar, Türk
memleketlerini tamamen kolonileştirmeye, Türkler ise buna mâni olmaya ve millî varlıklarını
devam ettirmeye çalışmaktadır.
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Uygulamalar
Sovyetler Türkistan’ı bölerek kurdukları cumhuriyetlerle ilgili bir harita çalışması
yapınız.
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Uygulama Soruları
Sovyetler Türkistan’ı bölerek kurdukları cumhuriyetlerin sınırları hakkında bilgi
veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İstiklal savaşında başarılı olamayınca Türkistan Türkleri için ülkede kurulan
Komünist diktatörlük içinde bir mücadele başladı.
Türkler, Harezm ve Buhara Halk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkistan’ın diğer
bölgelerinde kurulan komünist partilerde kontrolü ele alarak millî hak ve menfaatlerin
muhafazası çalıştılar. Münevver Kaari ile Turar Rıskul Türkistan’da Sultan Galiyev ise
Moskova’da çalışmakta idi. Onlar komünist yönetiminde “Türkistan Birliği” kurmak
gayesiyle yola çıkmışlardı. 1921 Temmuzunda Mustafa Kemal Paşa’nın direktifi ile
Buhara’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden İsmail Suphi (Soysallıoğlu)
Bey’in teşebbüsleri ile bir “Türkistan Millî Birliği” teşkilatı kuruldu. Birliğin başkanlığına da
Zeki Velidi getirildi. Fakat Rusların şiddetli baskıları yüzünden hareketin liderleri ülkeyi tark
etmek mecburiyetinde kaldılar. Feyzullah Hoca bu mücadeleyi 1937 senesine kadar devam
ettirdi.
Türkistan Türklerinin komünist sistem altında Türkistan’ın birliği için yaptıkları
teşebbüs Rusları endişelendirdi. Birliğe engel olabilmek için her türlü tedbiri aldılar. Rusların
ülkeyi bölmek niyetini anlayan Sultan Hoca’nın uyarıları da fayda vermedi. Türkistan 12
Haziran 1924’te ayrı ayrı Sovyet cumhuriyetlerinin kurulacağı ilan edildi. Bu amaçla kurulan
“Merkezi Toprak Komitesi” Cumhuriyetlerin sınırlarını belirledi.
1. Özbek Cumhuriyeti.
2. Türkmen Cumhuriyeti.
3. Kazak Cumhuriyeti.(1936’ya kadar Muhtar Cumhuriyet) Karakalpak yerleşme
bölgelerinden meydana gelen Karakalpak Muhtar Bölgesi (Karakalpakistan Cumhuriyeti 5
Aralık 1936’da Özbekistan’a dâhil edildi).
4. Tacik Muhtar Bölgesi (Ekim 1924’ten sonra Muhtar Cumhuriyet, Ekim 1929’dan
itibaren Cumhuriyet).
5. Kırgız Muhtar Bölgesi (Ekim 1924’ten sonra Cumhuriyet).
Toprak Komitesi’nin bu taksimi Rus Komünist Partisi tarafından tasdik edilir
edilmez, her Cumhuriyetin Komünist Partisinin ileri gelenleri komiteler kurarak kendi idarî,
ekonomik ve kültürel programlarını yapmaya başladılar. Yapılan bütün programlarda Türk
Cumhuriyetlerinin ve Türklerin isteyerek Ruslarla birleştikleri tezi ve teması iyi bir şekilde
işlenecekti. Nihayet, bu çalışmalar Ekim 1924’te tamamlanarak Ruslara bağlı olarak
Türkistan’da kurulan ve yukarıda adları zikredilen cumhuriyetlerin kuruluşu tamamlanmış
oldu.
Türkistan’da Sovyetlere bağlı olarak kurulan Türk Cumhuriyetlerine ilk yıllarında
Rus baskısı ve sömürüsü nispeten az idi. Fakat 1930’larla birlikte Türk Cumhuriyetlerinde
Rus baskısı ve sömürüsü artmış, bilhassa II. Dünya Harbi’nden sonra bu baskı ve sömürü
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daha da şiddetlenerek bir nevi bu Türk Cumhuriyetlerin kolonileştirilmesine gidilmiştir.
Bugün, bu Türk Cumhuriyetlerinde gizli ve amansız bir savaş devam etmektedir. Ruslar, Türk
memleketlerini tamamen kolonileştirmeye, Türkler ise buna mâni olmaya ve millî varlıklarını
devam ettirmeye çalışmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Özbek
kapsamaktadır?

Cumhuriyeti

eski

Türk

devletlerinden

hangisinin

topraklarını

a) Başkurt Cumhuriyeti
b) Buhara Cumhuriyeti
c) Türkmen Cumhuriyeti
d) Kazak Cumhuriyeti
e) Kazak Muhtar Bölgesi
2) Türkmen Cumhuriyeti hangi kıyılara sınırdır?
a) Aral Gölü
b) Baykal Gölü
c) Karadeniz
d) Hazar Gölü
e) Akdeniz
3) Aşağıdakilerden hangisi Kazak Cumhuriyeti’nde kurulan idari yapılanmalardan
biridir?
a) Tacik Muhtar Bölgesi
b) Kırgız Muhtar Bölgesi
c) Karakalpak Muhtar Bölgesi
d) Türkmen Cumhuriyeti
e) Özbek Cumhuriyeti
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4) Tacik Muhtar Bölgesi hangi tarihten itibaren Muhtar Cumhuriyet olarak anılır?
a) Ekim 1924
b) Ekim 1928
c) Kasım 1925
d) Ocak 1927
e) Eylül 1929
5) Aşağıdakilerden
yapılanmalardan biridir?

hangisi

Kırgız

Muhtar

Bölgesi’nde

kurulan

idari

a) Türkmen Cumhuriyeti
b) Özbek Cumhuriyeti
c) Tacik Muhtar Bölgesi
d) Karakalpak Muhtar Bölgesi
e) Kırgız Cumhuriyeti
6) Özbek Cumhuriyeti eski Türk devletlerinden Buhara Cumhuriyeti topraklarını
kapsamaktadır. (D) - (Y)
7) Türkmen Cumhuriyeti Hazar Denizi’nde kıyılara sahiptir. (D) - (Y)
8) Kazak Cumhuriyeti’nde 1924’te kurulan diğer idari yapılanma Karakalpak
Muhtar Bölgesi’dir. (D) - (Y)
9) Tacik Muhtar Bölgesi Kasım 1925’ten itibaren Cumhuriyet olarak kurumuştur.
(D) - (Y)
10) Kırgız Muhtar
Cumhuriyeti’dir. (D) - (Y)

Bölgesi’nde

kurulan

diğer

idari

yapılanma

Türkmen

Cevaplar
1. b, 2. d, 3. c, 4. a, 5. e, 6. D, 7. D, 8. D, 9. Y, 10.Y
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6. MOSKOVA’NIN TÜRKLERİ SOVYETLEŞTİRME ÇABALARI
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Giriş
Sovyetler istedikleri sistemi kurduktan sonra, önce demokratça bir havaya girmeye
çalışmışlardır. Dünyanın başka yerlerinde toplanan Müslüman Kongrelerine, sözde muhtar
olan Türkistan Cumhuriyetlerinin de iştirak edebileceklerini göstermek için, kendi adamlarını
göndermeye başladılar. Bu tip kongreler için kullandıkları bazı din adamlarını, yardım
ettikleri Mısır ve Yemen gibi ülkelerde eğitiliyorlardı. Maksatları diğer İslam ülkelerine de
açılmaktı. Esasında bunun için ellerine iyi bir fırsat geçmişti. İsrail ile Arap ülkeleri
arasındaki mücadelede Amerika Birleşik Devletlerinin İsrail tarafını tutması, bu ülke ile
rekabet eden Sovyet Rusya’yı da İslam ülkelerini müdafaaya sevk etmişti. İslam ülkelerinde
belirli bir nüfuz sahibi olan Sovyetler, Kafkasya ve Türkistan’daki Müslümanların, en azından
din adamlarını, bu İslam ülkelere göndererek güya Sovyetlerde de İslamiyet’in serbest
olduğunu göstermek istiyordu. Karşılıklı yapılan bu ziyaretlerde, Sovyetlerden destek görmüş
olan bazı İslam ülkeleri ne hikmetse Türkistan Müslümanlarının çektikleri çileyi
görmemezlikten gelmişlerdir. Bu ise, Sovyetleri daha cesurca hareket etmeye sevk etmiştir.
Yine bu ziyaretler çerçevesinde Malezya ve Endonezya Müslüman heyetleri Türkistan’ı
ziyaret ettikleri zaman karşılaştıkları inanılmaz durumdan son derece rahatsız olmuşlar ve
hatta Endonezya heyeti protesto mahiyetinde Sovyetler Birliğini terk etmiştir. Bununla da
yetinmeyen Endonezya Müslümanları, ülkelerine dönüşte “Encümen-i Azad-ı Türkistan” adlı
bir cemiyet kurarak Türkistan Müslümanlarını kurtarma kampanyası başlatmışlar ise de
beklenen ilgiyi uyandıramamışlardır.
Bunun haricinde Sovyetler, ikinci bir propaganda yolu takip etmişlerdi. Bu, neşriyat
yoluyla propaganda idi. Sanki Türkistan Müslümanları, Sovyetlerdeki İslamî hayattan
memnunlarmış gibi kitaplar ve dergiler neşretmeye başladılar. Sadece dışa yönelik
propaganda için çıkarılan bu kitap ve dergileri, Türkistan Müslümanları hiçbir zaman okuma
şansı bulamamışlardır. “Sovyet Müslümanları” adlı dergi sırf bu maksatla yıllar yılı çıkarılmış
ve Türkistan Müslümanları bu dergiyi hiçbir zaman görmemişlerdir.
Öte yandan, Sovyetlerin İslam politikası gerçekte bambaşka idi. İslamiyet her hâli ile
yasaklanmıştı. “İslamiyet gericiliğin simgesidir. İnsanları ilerlemekten alıkoyan uyuşturucu
bir afyon gibidir” sloganları ile yazılı ve sözlü olarak İslamiyet’e hücum ediyorlardı. İslam’ı
bu şekilde kötülemekle kalmayan Sovyetler, Müslüman ahaliye yönelik ateistlik (Allahsızlık)
dersleri ve konferansları yapıyorlar ve buna herkesi katılmaya zorluyorlardı.
Sovyetler bütün dünyayı ve Türkleri aldatma yoluna yalnız bu inanç yoluyla değil, dil,
kültür ve milliyet kavramlarını yok etme, tarihlerini tahrifle, devam etmektedirler. Sovyetlerin
Türkistan’da takip ettikleri iskân ve koloni siyasetleri Türkler için bir tehlike arz etmekle
beraber, din, dil, kültür ve millî tarihlerini yok etme, tahrif etme siyasetleri ondan daha büyük
bir tehlike olarak görülmektedir. Sovyetler, Türkleri parçalama, yok etme siyasetlerini uzun
vadeli bir planla şöyle tatbike başlamışlardır:

101

6.1. Dil Alanında
Sovyetler, Çarlık döneminde başarılı olamayan Nikolay İlminski’nin metodundan
Türkleri parçalamada son derece istifade ettiler. Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914) Türk
lehçeleri arasındaki farklılıkları kaldırarak müşterek bir dil yaratmaya çalışmış ve bunda da
oldukça başarılı olmuştu. İlminski tam bunun aksini gerçekleştirmek, yani Türk lehçeleri
arasındaki farklılıkları çoğaltmak ve onları ayrı birer dil gibi kullanılmalarını sağlamak
istemişti. Böylece, Türkleri böl ve yönet taktiği başarılı olacaktı. İlminski’nin sağlığında
başarılı olmayan bu sistem, Bolşevikler tarafından son derece kurnazca kullanılmış, Sovyet
Cumhuriyetleri teşkil edildikten sonra her Türk Cumhuriyetine kendi lehçesini ayrı bir lisan
gibi kullandırtmıştır. Böylece Türkler arasındaki dil ve kültür birliğini bozmak istemişlerdir.
Türk lehçelerini ayrı birer dil gibi kullandırma mecburiyeti getirdikten sonra, ikinci
olarak alfabeye el atmışlardır. Bütün Türk dünyasında olduğu gibi, Türkistan’da Türkler,
Arap alfabesiyle okuyup yazıyorlardı. Türkler arasında, bu harflerin kullanılmamasını
isteyenler de vardı. Ruslar bundan istifade ederek 1924’te hazırlattıkları ve 1928 de Türkler
için Rus Kril harfleriyle karışık bir Latin harfleri sistemini uygulamaya başladılar. Zaten daha
önceleri Rusların büyük dil bilginleri Polevinov, 1927’de “Şark İnkılâbı” mecmuasında
Rusların ve Türklerin dilleri üzerinde ve bilhassa Türk dilinin Rusçanın tesirinde nasıl
kalabileceği hakkında yazılar yazıyordu. Bu zatın ileri bir hedefe matuf olarak, geliştirdiği
çalışmalar son derece kasıtlı idi. Yeni alfabe alınırken, aynı Türk lehçelerine uygulanan
alfabelerin bazı noktalarında birbirinden farklı olmasına dikkat edilmişti. Bu mesele üzerinde
devam eden yabancı araştırıcıların tetkikleri Rusların bu işi, siyasi hedeflerine uygun bir
şekilde tanzim ettiklerini ortaya koymuştur. Güdülen maksat aşikârdı: Türk lehçelerini alfabe
bakımından da ayırmak, yeni yetişecek nesillerin Arap harfleriyle yazılan gayet zengin kültür
hazinelerinden kopmalarını sağlamaktır. Ama Türkiye’de Latin harfleri devrinin
başlamasından sonra, kendi idarelerindeki Türklerle Türkiye Türklerinin biraz farklı da olsa
müşterek alfabeye sahip olmaları Türkiye’nin Türkistan’da ve Kafkaslar’da nüfuzunun hızla
artmasına sebep olmuş, bu ise Rusya’yı son derece tedirgin etmiştir. Neticede Sovyetler, II.
Dünya Harbi’nin başlaması ile birlikte Türklerin Latin alfabesini kullanmalarını yasaklamış
ve her Türk lehçesi için birbirinden farklı Kril alfabesi uygulamayı zorunlu olarak
başlatmıştır. Latin alfabesi ile yazılan bütün kitaplar toplatılarak imha edilmiştir.
Ruslar, Türk boylarının birbirleri ile kültür münasebetlerini koparabilmek için iki
mütehassısı kullanmışlardı: Prof. Khun ve Prof. İlminski. İlminski’nin ölümünden sonra
Khun, bu işi yürüten adam idi. Sovyetler, Khun vasıtasıyla Türkler arasındaki birlik hissini
yıkabilmek için yeni bir çalışma yürütmeye başlamışlardır. Khun’un önderliğinde teşkil
edilen bir ilmî komisyon vasıtasıyla, Türk boylarının ayrı milletler ve bunların şivelerinin de
müstakil diller olduğunu güya delilleriyle ortaya koymaya çalışmalarıdır. Ayrıca, Türk
lehçelerine, güya ayrı bir dil olarak kullanılabilmeleri için Rusça ıstılahlar ve bazı teknik
terimler de sokmuşlardır. Sovyetlerin bu faaliyetleri, çok geçmeden Türk aydınlarını Türkçeyi
müdafaaya sevk etmiştir. Türkistanlı ve Azerbaycanlı dil bilginleri, edebiyatçılar ve şairler
tertip ettikleri ilmî kongrelerde, eski müşterek edebî dil ananelerine yabancı kelimeler yerine
Türkçe kelimeler kullanmak ve Türkçe terimler yaratmak suretiyle bir ortak ilim dili meydana
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getirmek istediklerini ortaya atmışlardır. Onların bu tabiî istekleri, Sovyetlerce tepkiyle
karşılanmış ve bu aydınlar “gerici-Pantürkist-Panturanist damgalarıyla tasfiye edilmişlerdir.
Bununla da yetinmeyen Sovyetler, bütün okullarda Rusça öğrenimini mecburî tutmuşlardır.
Dil sahasında Türk Cumhuriyetlerinin uğradığı bu baskına, bir müddet sonra Türk
aydınları bilinçli bir mücadele başlatmışlardır. Cengiz Aytmatov ve Olcas Süleymanov gibi
edip ve şairlerin önderliğinde yapılan bu mücadele bugün iyi bir seviyeye ulaşmış, Türk dili
üzerindeki çalışmaları hızlandırmıştır. Ne var ki, Sovyetlerin Türk lehçeleri üzerinde
yaptıkları tahribatın acı izlerini de görmemek mümkün değil.

6.2. Kültür Alanında
Ruslaştırma ve Sovyetleştirme gayretleri dil alanında olduğu gibi, kültür alanında da
görülmüştür. Edebiyatta millî ruhu aksettirecek eserler yasak edilmiş ve Türk şivelerinde
Sovyet ruhunda, proletarya ve kolhoz edebiyatı yaratılması, konu olarak “BÜYÜK
KARDEŞ” Rus milletinin Rus olmayan milletlere, iyilik ve yardımlarının ele alınması ve
büyük nispette Rus ediplerinden yapılacak tercümelerin yayınlanması yoluna gidilmiştir.
Bunlara ilaveten İslam dini aleyhindeki faaliyetleriyle, Türkleri eski İslamî temele
dayanan kültür an’anelerinden ayırarak Rus kültürünün tesirine daha kolay girebilecek hâle
getirmek için bir devamlı neşriyata girişmişlerdir. Bu hususta Büyük Sovyet
Ansiklopedisi’nin XVIII. cildinin ikinci kısmında ilgili maddede şöyle denmektedir:
“Başka dinler gibi, İslamiyet de daima istismarcı sınıfların elinde, emekçileri manevi
baskı altında bırakmak için bir âlet gibi kullanılmış ve Doğu ülkelerini (İslam ülkelerini) istila
gayesi ile yabancı kolonizatörlerce istifade edilmek suretiyle, gerici bir rol oynamıştır”. Yine
aynı Ansiklopediye göre, “Kur’ân, mürteci Müslüman ruhanîleri tarafından bir aldatma gibi
kullanılmaktadır”. Bununla da yetinmeyen Sovyetler, sistematik bir şekilde önce cami ve
mescitleri tahrip etmiş, bu müesseselere ait vakıfların emval ve mülklerini devletleştirmiş, din
adamı yetiştiren mektep ve medreseleri kapatmış, ileri gelen Müslüman din adamlarını kitlevî
şekilde hapis ve sürgün etmişlerdir. Türkistan, Azerbaycan, Kırım ve Tataristan’da bulunan
26.261. camiinin 26.000’i kapatılmış ya da yıkılmıştır. Geri kalan az sayıdaki cami ise
göstermelik olarak açık tutulmuştur. Fakat bu camilerin içine girip ibadet etmek mümkün
olmamıştır. Zira dinî ibadetle birlikte dinî eğitim de yasaklanmıştır. İşi daha da ileri götüren
Sovyetler, verdikleri direktiflerle din adamlarına İslam’ı kötüleyen beyanat vermeğe ve yazı
yazmaya zorladılar. Meselâ, 7 Nisan 1960 tarihli “Sovetskaya Kırgıziya” gazetesinde bir din
adamı “Allaha inanmayınız, bu bir aldatmadır” başlığını taşıyan yazılı açıklamada şunları
söylüyordu: “Allaha inanmayınız. Allah yoktur. Bu bir aldatmadır. Bu delaletten kurtulunuz.
Yeni mutlu hayatın (komünist hayatın) şuurlu kurucularının saflarında yer alınız”. Bunun
arkasından Sovyetler, çıkardıkları bir kanunla Müslüman halkın ateistlik (Allahsızlık) eğitimi
görmelerini emrettiler. Okul çağındaki çocuklar, okullarında; yetişmiş insanlar da konferans
salonlarında verilen ateist eğitimi takip etmek mecburiyetinde bırakıldılar.
Millî kültürün, genç Müslüman aydınlarının gelişmesi üzerindeki tesirini gevşetmek
ve hatta ortadan kaldırmak için Sovyetlerin kullandığı metotlardan biri de “şekilce millî,
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muhtevaca sosyalist bir kültür yaratmak parolasıdır. Bu şu demektir: Millî kültür, millî mâzi
ile ilgiye dayanarak kendi başına gelişme imkânlarına yer vermemeli, Sovyet okullarının
vermek istediği “millî” kültür muhtevası kayıtsız şartsız sosyalist, yani komünist ideolojisine
tabi bir kültür olmalıdır. Sovyetler Birliğinin Rus olmayan bütün halklarını bu kültür yoluyla
birleştirme çabası, Stalin’den sonraki devirde daha fazla kuvvet bulmuştur. Bu da şunu
göstermektedir ki, Sovyetler Birliği’ndeki Müslüman halkların millî kültürlerini Ruslaştırma
hareketi, Sovyetlerin “sosyalistçe” kültür vücuda getirme işinde en önemli yeri işgal etmiştir.
Bu arada, uzun bir süre uygulanan bu sözün ona “şekilce millî” olma esasının, Sovyetleştirme
meselesinin bir safhasını teşkil ettiğini görüyoruz. Nitekim Sovyet Komünist Partisi,
programında bu hususta şunları söylemektedir: “Sosyalist milletler gelişiminin tarihî tecrübesi
gösteriyor ki millî şekiller donmuş bir şekilde kalmamakta, eskimiş ve yeni hayat şartları ile
tezat hâlinde bulunan hususlardan kurtularak şekil değiştirmekte, olgunlaşmakta ve
birbirlerine yaklaşmaktadırlar. Böylece bütün Sovyet milletleri için ortak enternasyonal bir
kültür gelişimine oldukça önem veren parti, bu gelişmenin ileride karşılıklı olarak
zenginleşmesine ve birbiriyle kaynaşmasına, bu işin enternasyonal temellerini sağlamlaştırma
teşebbüslerine yardımda bulunmaktan çekinmeyecektir”. Uzun süre bu tema, Sovyet neşriyat
organlarında işlenmiştir. Buna göre denebilir ki Sovyetler, yakın gelecekte Sovyetler
Birliğinde millî şekli de yani Rus olmayan milletlerin edebî eserlerini de ortadan
kaldıracaklardır. Kısaca, kendi ana dilinde yazılmış olan bütün edebî eserler ortadan
kalkacaklar, demektir.
Fakat Sovyetler, bütün zorlamalara rağmen bu arzularına ulaşamamışlardır. Dilde ve
milliyette, “Türk” adının yasak edildiği Azerbaycan ve Türkistan Cumhuriyetlerinde,
müşterek kültür adamları üzerine çalışmalara hızla yönelindi. Azerbaycan’da “Dede Korkut”,
Kırgızlarda “Manas ve Türkistan’daki diğer Türk Cumhuriyetlerinde Ali Şîr Nevâî, Uluğ Bey,
Ahmed Yesevî ve Mahdum Kulu gibi şahsiyetlerin hayat ve eserleri üzerinde sayısız
araştırmalar yapılmaya başlandı. Sovyetlerdeki Türk aydınlarının ve bilginlerinin bu cesurane
hareketi, çok geçmeden, Türk Cumhuriyetlerinin başında bulunan yerli komünist idareciler
tarafında da desteklenmeğe başlandı. Nitekim Özbekistan Komünist Partisi başkanı
Muhittinov, Özbekistan aydınları birinci kongresinde (Ekim 1956) yaptığı konuşmada
Türkistan’ın geniş kültür değerleri hakkında şunları söylüyordu:
“Özbek halkı kadîm milletlerden biridir. Bu millet en iyi evlatlarının şahsında
dünyanın bilim ve kültür hazinesine çok değerli eserler vermiştir. Orta Asya’nın bilim ve
kültür alanında ün kazanmış Birunî, İbn-i Sînâ, Harezmî, Farabî, Uluğ Bey ve başkaları
sadece Doğu’da değil, dünyanın başka ülkelerinde de şöhret kazanmışlardır. Orta Asya, beşer
kültürünün gelişmiş olduğu en kadîm merkezlerinden biridir. Bu topraklarda kadîm devletler
yaşamış, bugünkü Orta Asya halklarının ataları, Rusya, Çin, Hindistan, İran ve başka
milletlerin karşılıklı tesirleriyle gelişmiş ve kendi devirlerine göre çok yüksek bir değer
taşımış bir kültür vücuda getirmişlerdir”. Bu düşünce ve davranışlar bütün Türkistan
Cumhuriyetlerinde gelişerek devam etmiş, Sovyetlerin arzusu hilâfına, Türkler, kültürlerinden
ve eski geçmişlerinden tam olarak koparılamamıştır. Fakat takip edilen Sovyet siyasetinin
menfi izlerini Türk Cumhuriyetlerinin kültürü tetkik edildiğinde görmemek ve müşahede
etmemek de mümkün değil.
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Uygulamalar
Mehmet Saray’ın Türk-Rus Münasebetlerinin Analizi adlı eserini okuyunuz.
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Uygulama Soruları
Moskova’nın Türkleri Sovyetleştirebilmek amacıyla kültür alanında uyguladıkları
politikayı özetleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sovyet Sistemi kurulduktan sonra Sovyetler milletlerin haklarına saygılı olduklarını
göstermek için gayret sarf ettiler. Başka ülkelerde toplanan Müslüman Kongrelerine, sözde
muhtar olan Türkistan Cumhuriyetlerinin de iştirak edebileceklerini göstermek için, kendi
adamlarını göndermeye başladılar. Bu tip kongreler için kullandıkları bazı din adamlarını,
yardım ettikleri Mısır ve Yemen gibi ülkelerde eğitiliyorlardı. Bunlar vasıtasıyla diğer İslam
ülkelerine de açılmak istiyorlardı. İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki mücadelede Amerika
Birleşik Devletleri İsrail’i bu ülke ile rekabet eden Sovyet Rusya da İslam ülkelerini
destekledi. Bazı İslam ülkelerinde nüfuz sahibi oldular. Kafkasya ve Türkistan’dan bazı
Müslüman din adamlarını, bu İslam ülkelere göndererek güya Sovyetlerde de İslamiyet’in
serbest olduğunu göstermek istiyordu. Karşılıklı yapılan bu ziyaretlerde, Sovyetlerden iç
yüzünü görmekte güçlük çeken ülkeler yanında onların göstermelik hareketlerini fark edenler
ve eleştirenler de oldu.
Bunun haricinde Sovyetler, neşriyat yoluyla genişçe propaganda yapmakta idiler. Bu
yayınlarda Sovyet Müslümanlarının serbestçe dinlerini yaşayabildikleri yazılmaktaydı ve
sadece dış ülkelerde dağıtılmaktaydı.
Sovyetlerin İslam politikası gerçekte bambaşka idi. İslamiyet her hâli ile yasaklanmış
ve baskı altına alınmıştı. Din aleyhtarı pek çok yayın yapılmakta idi.
Sovyetler bütün dünyayı ve Türkleri aldatma yoluna yalnız bu inanç yoluyla değil, dil,
kültür ve milliyet kavramlarını yok etme, tarihlerini tahrifle, devam etmektedirler. Sovyetlerin
Türkistan’da takip ettikleri iskân ve koloni siyasetleri Türkler için bir tehlike arz etmekle
beraber, din, dil, kültür ve millî tarihlerini yok etme, tahrif etme siyasetleri ondan daha büyük
bir tehlike olarak görülmektedir. Sovyetler, Türkleri parçalama, yok etme siyasetlerini uzun
vadeli bir planla şöyle uygulamaktaydı.
Sovyetler, Çarlık döneminde başarılı olamayan Nikolay İlminski’nin metodundan
Türkleri parçalamada son derece istifade ettiler. Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914) Türk
lehçeleri arasındaki farklılıkları kaldırarak müşterek bir dil yaratmaya çalışmış ve bunda da
oldukça başarılı olmuştu. İlminski, tam bunun aksini gerçekleştirmek, yani Türk lehçeleri
arasındaki farklılıkları çoğaltmak ve onları ayrı birer dil gibi kullanılmalarını sağlamak
istemişti. Böylece, Türkleri böl ve yönet taktiği başarılı olacaktı.
Sovyet Cumhuriyetleri teşkil edildikten sonra her Türk Cumhuriyeti’ne kendi lehçesini
ayrı bir lisan gibi kullandırtmıştır. Böylece Türkler arasındaki dil ve kültür birliğini bozmak
istemişlerdir.
Sovyetler ikinci olarak alfabeye el atmışlardır. Bütün Türk dünyasında olduğu gibi,
Türkistan’da Türkler, Arap alfabesiyle okuyup yazıyorlardı. Türkler arasında, bu harflerin
kullanılmamasını isteyenler de vardı. Ruslar bundan istifade ederek 1924’te hazırlattıkları ve
1928’de Türkler için Rus Kril harfleriyle karışık bir Latin harfleri sistemini uygulamaya
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başladılar. Türk lehçelerine uygulanan alfabelerin bazı noktalarında birbirinden farklı
olmasına da dikkat edilmişti.
Yapılmak istenen Türk lehçelerini alfabe bakımından da ayırmak, yeni yetişecek
nesillerin Arap harfleriyle yazılan kültür hazinelerinden kopmalarını sağlamaktır. Ama
Türkiye’de Latin harfleri devrinin başlamasından sonra, kendi idarelerindeki Türklerle
Türkiye Türklerinin biraz farklı da olsa müşterek alfabeye sahip olmaları Türkiye’nin
Türkistan’da ve Kafkaslar’da nüfuzunun hızla artmasına sebep olmuş, bu ise, Rusya’yı son
derece tedirgin etmiştir. Neticede Sovyetler, II. Dünya Harbi’nin başlaması ile birlikte
Türklerin Latin alfabesini kullanmalarını yasaklamış ve her Türk lehçesi için birbirinden
farklı Kril alfabesi uygulamayı zorunlu olarak başlatmıştır.
Türk boylarının kültür birliğini ve birlik hissini yok etmek için aralarındaki
farklılıkları arttırarak her lehçeyi müstakil dil hâline getirmek için çalışan Sovyetler, Rusça
ıstılahlar ve bazı teknik terimler de bu lehçelere sokmuşlardır.
Ruslaştırmada önemi düşünülerek her seviyedeki okullarda Ruşçanın mecburi olarak
öğretilmesine büyük önem verilmiştir. Sovyetlerin bu faaliyetleri, çok geçmeden Türk
aydınlarını Türkçeyi müdafaaya sevk etmiştir. Türkçeye sahip çıkanlar Pantürkist-Panturanist
damgalarıyla tasfiye edilmişlerdir.
Kültür alanında da Ruslaştırma ve Sovyetleştirme gayretleri görülmüştür. Edebiyatta
millî ruhu aksettirecek eserler yasak edilmiş ve Türk şivelerinde Sovyet ruhunda, proletarya
ve kolhoz edebiyatı yaratılması, konu olarak “Büyük Kardeş” Rus milletinin Rus olmayan
milletlere, iyilik ve yardımlarının ele alınması ve büyük nispette Rus ediplerinden yapılacak
tercümelerin yayınlanması yoluna gidilmiştir.
Bunlara ilaveten İslam dini aleyhindeki faaliyetleriyle, Türkleri eski İslamî temele
dayanan kültür ananelerinden ayırarak Rus kültürünün tesirine daha kolay girebilecek hâle
getirmek için bir devamlı neşriyata girişmişlerdir.
Bununla da yetinmeyen Sovyetler, sistematik bir şekilde önce cami ve mescitleri
tahrip etmiş, bu müesseselere ait vakıfların emval ve mülklerini devletleştirmiş, din adamı
yetiştiren mektep ve medreseleri kapatmış, ileri gelen Müslüman din adamlarını kitlevî
şekilde hapis ve sürgün etmişlerdir. Türkistan, Azerbaycan, Kırım ve Tataristan’da bulunan
pek çok cami kapatılmış ya da yıkılmıştır. Geri kalan az sayıdaki cami ise göstermelik olarak
açık tutulmuştur. Fakat bu camilerin içine girip ibadet etmek mümkün olmamıştır. Zira dinî
ibadetle birlikte dinî eğitim de yasaklanmıştır
Millî kültürün genç Müslüman aydınlarının gelişmesi üzerindeki tesirini gevşetmek ve
hatta ortadan kaldırmak için Sovyetlerin kullandığı metotlardan biri de şekilce millî,
muhtevaca sosyalist bir kültür yaratmak parolasıdır. Bu şu demektir: Millî kültür, millî mâzi
ile ilgiye dayanarak kendi başına gelişme imkânlarına yer vermemeli, Sovyet okullarının
vermek istediği millî kültür muhtevası kayıtsız şartsız sosyalist, yani komünist ideolojisine
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tabi bir kültür olmalıdır. Fakat Sovyetler, bütün zorlamalara rağmen bu arzularına
ulaşamamışlardır.
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Bölüm Soruları
1)
“Encümen-i Azad-ı Türkistan” adlı bir cemiyet kurarak
Müslümanlarını kurtarma kampanyası başlatan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Türkistan

a) Mısır Müslümanları
b) Endonezya Müslümanları
c) Suriye Müslümanları
d) Malezya Müslümanları
e) Rus Müslümanları
2)
Sovyetler, ikinci bir propaganda yolu olarak neşriyat yoluyla propaganda
yapıyordu. Sanki Türkistan Müslümanları, Sovyetlerdeki İslamî hayattan memnunlarmış gibi
kitaplar ve dergiler, neşretmeye başladılar.
Yayınlanan dergilerden hangisi buna örnektir?
a) İhtilal Müslümanları
b) Sovyet Müslümanları
c) Türk – Sovyet Yurdu
d) Sovyet Mecmuası
e) Türk Komünist Mecmuası
3)
Türk lehçelerini ayrı birer dil gibi kullandırma mecburiyeti getirerek Türk dil
birliğini parçalama yöntemini aşağıdakilerden hangisi bulmuştur?
a) Aleksandr Sergeyeviç Dostoyevski
b) Lev Tolstoy
c) Vladimir Lenin
d) Nikolay İlminski
e) Çar II. Nikola
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4)
Latin harfleri devrinin başlamasından sonra, kendi idarelerindeki Türklerle
Türkiye Türklerinin biraz farklı da olsa müşterek alfabeye sahip olmaları Türkiye’nin
Türkistan’da ve Kafkaslar’da nüfuzunun hızla artmasına sebep olmuş, bu ise, Rusya’yı son
derece tedirgin etmiştir. Sovyetler, II. Dünya Harbi’nin başlaması ile birlikte Türklerin Latin
alfabesini kullanmalarını yasaklamıştır. Bu sebeple Sovyetler’in uyguladığı alfabe
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğd Alfabesi
b) Göktürk Alfabesi
c) Uygur Alfabesi
d) Arap Alfabesi
e) Kiril Alfabesi
5)
Sovyetler, bütün zorlamalara rağmen bu arzularına ulaşamamışlardır. Dilde ve
milliyette, “Türk” adının yasak edildiği Azerbaycan ve Türkistan Cumhuriyetlerinde,
müşterek kültür adamları üzerine çalışmalara hızla başlandı. Aşağıdakilerden hangisi bu ilim
adamları arasında sayılmaz?
a) Dede Korkut
b) Ahmet Yesevi
c) Ali Şir Nevai
d) Uluğ Bey
e) İbn Arabi
6)
“Encümen-i Azad-ı Türkistan” adlı bir cemiyet kurarak Türkistan
Müslümanlarını kurtarma kampanyasını Endonezya Müslümanları başlatmıştır. (D) - (Y)
7)
Sovyetler, ikinci bir propaganda yolu olarak neşriyat yoluyla propaganda
yapıyordu. Sanki Türkistan Müslümanları, Sovyetlerdeki İslamî hayattan memnunlarmış gibi
kitaplar ve dergiler, neşretmeye başladılar. Türk – Sovyet Yurdu mecmuası buna örnektir. (D)
- (Y)
8)
Türk lehçelerini ayrı birer dil gibi kullandırma mecburiyeti getirerek Türk dil
birliğini parçalama metodunu Vladimir Lenin bulmuştur. (D) - (Y)
9)
Sovyetler, II. Dünya Harbi’nin başlaması ile birlikte Türklerin Latin alfabesini
kullanmalarını yasaklamıştır. Bu sebeple Sovyetler’in uyguladığı alfabe Kiril Alfabesi’dir.
(D) - (Y)
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10)
Sovyetler, bütün zorlamalara rağmen bu arzularına ulaşamamışlardır. Dilde ve
milliyette, “Türk” adının yasak edildiği Azerbaycan ve Türkistan Cumhuriyetlerinde,
müşterek kültür adamları üzerine çalışmalara hızla başlandı. İbn Arabi bu ilim alanına
örnektir. (D) - (Y)

Cevaplar
1. b, 2. b, 3. d, 4. e, 5. e, 6. D,7. Y, 8. Y, 9. D, 10. Y
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7. MİLLİYET DUYGUSUNU YOK ETME ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Rus Olmayan Milletlerin Tarihî Geçmişlerini Tahrif Yolu
7.2. Türkistan Türklerinin Kültür Hayatı ve Yetiştirdikleri Şahsiyetler
7.3. Türkistan Türklerinin Nüfusu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sovyetlerin Rus olmayan milletlerin tarihî geçmişlerini tahrif yollarını biliyor
musunuz?
2) Türkistan Türklerinin yetiştirdikleri önemli şahsiyetler kimlerdir?
3) Türkistan Türklerinin nüfusu hakkında bilginiz var mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Milliyet Duygusunu Yok
Etme Çalışmaları

Milliyet duygusunu yok
etme çalışmaları hakkında
bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Bolşevik İhtilali



Marksizm



Leninizm
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Giriş
Ruslar, Sovyet rejimini kurmadan önce de idareleri altındaki milletlerin milliyet
duygularını yok etmek ve onları Ruslaştırmak için sistemli çalışmalar yapan bir millettir.
Fakat Bolşevik İhtilalinin Rus olmayan milletler tarafından benimsenebilmesi için bu rejimin
başlangıcında oldukça toleranslı davranmışlardır. Ne var ki Sovyet rejimini yerleştirdikten ve
diğer milletleri de kontrolleri altına aldıktan sonra milliyet duygularını yok etmek için
yeniden faaliyete geçmişlerdir. Sovyetler, bu işi önce nüfus mübadeleleri ile halletmek
istemiştir. Ekonomik kalkınmayı sağlamak iddiasıyla, yüzbinlerce Türk işçisini Azerbaycan
ve Türkistan’dan alıp Sovyetlerin diğer bölgelerine, yine yüzbinlerce Rus ve Rus olmayan
başka milletleri, Azerbaycan’ın ve Türkistan’ın ekonomik ve endüstri yönünden kalkınmasını
sağlamak için mütehassıs işçiler sıfatıyla bu ülkelere göndermiştir. Senelerce devam ettirilen
bu göç hareketinin maksadı, Rus olmayan milliyetleri bir potada kaynaştırmak ve onların
milliyet duygularını yok etmekti. Zira böyle kozmopolit insanların yaşadığı bölgelerde dil ve
eğitim Rusça idi. Anayurdundan sürülen, ana dilindeki okulunu ve kendi millî çevresini
kaybeden bu insanlar ister istemez yabancı bir kültürün tesiri ile milliyetini kaybedip
Sovyetleşmekteydiler.
Millî hisler ve milliyetçilik hususları Sovyetler Birliği Komünist Partisi programında
şöyle yorumlanmaktadır: “Milliyetçilik dar kafalılıktır. Mesela bazı kimselerin, müttefik
cumhuriyetler arasında kadro mübadelesinin genişletilmesinin ilerici önemini kavrayıp
değerlendirmelerine, nüfusun enternasyonal bir terkibe doğru derinleştirme lüzumunu
kavramalarına engel olmaktır. Sovyet milletleri arasında kadro mübadelesi, bu milletler
arasında kaynaşmayı ve birbirlerine yardımı sağlayacak en yüksek şekillerden ve yollardan
biridir. Her türlü millî özellik ve eğilim belirtilerine yer yoktur ve olamaz da”. 1961’de
toplanan 22. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Kongresinde Kruşçev, Sovyet siyâsetini şöyle
anlatıyordu: “Elbette millî ayrılıkların ortadan silinmesinden şikâyetçi olan kimselere de
rastlanmaktadır. Onlara cevabımız şudur: Komünistler millî ayrılıkları muhafaza etmeyecek
ve ebedîleştirmeyeceklerdir. Hatta millî kalıntıların en ufak belirtisinin bile kökü tam bir
Bolşevik uzlaşmazlığı ile kurutulacaktır”.
Sovyetlerin milliyet duygusunu yok etmek için devam ettirdikleri bu sistemli program
ve uygulamaya rağmen, milliyet duygularının bütün canlılığı ile yaşadığını görmekteyiz. Bu
ise, Sovyetlerin bu sahada istedikleri neticeyi alamadıklarını göstermektedir.
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7.1. Rus Olmayan Milletlerin Tarihî Geçmişlerini Tahrif Yolu
Sovyetler, Bolşevik Rejimini Rusya’ya hâkim kıldıktan sonra, Rus olmayan milletlere
devamlı olarak şu düşünceleri telkine çalışmışlardır: Diğer milletlerin Rusya’ya veya
Sovyetler Birliğine girişleri, tarihî bir zarurettir, müspet bir iştir. Bu, milletler için hayırlı ve
faydalıdır. Bu meyanda Sovyet propagandasının bütün vasıtaları, Azerbaycan ve Türkistan
Türklerine, Azerbaycan’ın ve Türkistan’ın Rusya’ya ilhakının işgal ve emperyalistçe harpler
neticesinde değil, gönüllü bir şekilde vuku bulduğunu ispata gayret etmişlerdir.
Sovyetler, bu sahada da hızı tedricen artan bir program hazırlamışlardır. 1929’da
başlayan Sovyet kampanyası, II. Dünya Harbi’nin sonuna kadar, yukarıda zikredilen
görüşleri, Marksist-Leninist bir bakış açısıyla devam ettirmişlerdir. Bu arada, Marksizm ve
Leninizm görüşlerini benimsetebilmek için, Türk Cumhuriyetlerine, biraz ılımlı davranılmış
ve bu Cumhuriyetlerin tarihçileri nispeten kendi tarihlerini dile getirebilmişlerdi. Fakat
Kruşçev’in başa geçmesinden sonra 1954’te Taşkent’te toplanan Sovyet Tarihçileri
Konferansında, özellikle Türklere, daha önce millî tarihleri ile ilgili yazdıkları hususları inkâr
etmeleri istenmiştir. Moskova’nın direktifi ile Özbek Komünist Partisi Merkez Komitesi 1.
Sekreteri Reşidov, tarihçilere şu hususlara dikkat etmelerini tavsiye etmiştir:
“Daha önceleri Rusya’da esir durumunda yaşamış olan milletlerin mutluluğu şu ki,
onlar Ruslarla bir arada, Rusların kardeşçe yardımı sayesinde, dâhi Lenin tarafından çizilmiş
yol üzerinde yürümüşlerdir... Komünist Partisi tarafından yönetilen Rus milleti, ülkemizin
bütün halklarını tek bir kardeş aile hâlinde birleştiren bir kuvvet olmuştur. Rus milleti, bütün
Sovyetler Birliği halklarının derin bir saygısını kazanmıştır. Bunun içindir ki bu halklar, haklı
olarak onu ağabey diye anıyorlar”. Reşidov sözüne devamla, “bilimsel eserlerde Panislamizm,
Pantürkizm, Cedidçilik ve başka Burjuva Nasyonalizm ve ihtilal aleyhtarı akımların irticaî
mahiyetini meydana koymak gerektir” demiştir.
Sovyetler, yukarıdaki baskının neticesini yeterince alamamış olacaklardır ki, 10 ciltlik
yeni bir Sovyetler Birliği Tarihi yazdırma kararı almışlardır. Direktiflerini Komünist
Partisi’nin hazırladığı bu yeni tarih yazımında şu hususlara dikkat edilecekti: Eserde Rus
olmayan milletlerin tarihinden, bu milletlerin özel tarihî gelişmelerini açıklayan ve böylece
çevrelerinde “millî düşünce ve eğilimlerin canlanmasına yarayacak materyallere yer
verilmeyecektir. Bu çok ciltli eserde tarihî vakıalar aydınlatılırken, başlıca, dikkat, geçmişte
Sovyet halklarını “ayıran” noktalar üzerinde değil, aksine bu milletleri Rus milletine
“yakıştıran” hususlar üzerinde toplanacaktır. Rusya imparatorluğunun sözüm ona “ilericiliği”,
Rus milletinin “müstesna tarihî rolü” ve Rus olmayan milletlerin Rusya’ya ilhakının “ilerici
mâna ve önemi” düşüncesi kuvvetli bir şekilde dile getirilecekti. Bu görüşler, aradan bir sene
geçtikten sonra, 18-21 Aralık 1962’de Moskova’da toplanan Sovyet tarihçilerinin birlik
toplantısında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Sekreterlerinden ve aynı zamanda
akademisyen olan B.N. Ponomaryov tarafından şu şekilde yeniden tarihçilere hatırlatıldı:
“Sovyet tarihçisi, geniş tarihî perspektifi hesaba katmalıdır. Bu ışık altında objektif
olarak kendi milletlerinin Rus milletiyle yakınlığının ve Rusya ile birleşmelerinin olumlu
mânasını ortaya koymaya ve açıklamaya çalışacak olan Sovyet Cumhuriyetleri tarihçilerinin
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bu gayretleri her türlü yardıma hak kazanmış olacak ve bu yardımı görecektir. Bazı halklar
için zamanında Rusya ile birleşmek, doğrudan doğruya fizikî imhadan kurtulmak için yegâne
yoldu. Ayrı ayrı cumhuriyetler tarihinin bütün memleket tarihinin bir parçası gibi
aydınlatılması lazımdır”.
Artık Orta Asya ve Kafkaslar’daki Türk memleketlerinde kurulmuş olan
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycan gibi Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetlerinin tarihçileri, yukarıdaki direktifler çerçevesinde memleketlerinin
Rusya tarafından ilhak edilmelerinin onların ilerlemeleri için iyi bir hadise olduğunu, halkın
Rusya’yı ve Sovyet rejimini bir kurtarıcı olarak görüp Rus ordularına kucak açtıklarını,
komünist rejimi altında kardeşçe çalıştıklarını ve kalkınmalarının daha da iyiye doğru gittiğini
ve nihayet Rusların “Büyük Birader” o memleketlere gelip kardeş halkların daha iyi
kalkınmaları için yardım ettiklerini, yazacakları tarih kitaplarında izah edeceklerdi.
Fakat neşredilmiş yerli ve yabancı bu kadar belgeyi yok farz edip de tarih yazmak,
üstelik hakikatleri aksettirmeyen bir şekilde, nasıl mümkün olacaktı? Bu, Rus idaresinde
yaşayan Rus olmayan milletlerin tarihçileri için muhakkak ki yapılması son derece zor bir iş
idi. Fakat insanların yaşamak için başka alternatifleri olmayınca böyle işleri de yapmak
pekâlâ mümkün idi. Nitekim öyle de olmuştur.
Ne var ki aradan yıllar geçmesine rağmen Sovyetler, Rus olmayan milletlerle Ruslar
arasında bir Sovyet kardeşliği yaratmaya muvaffak olamamışlardı. Gorbaçev’in başa
geçmesinden sonra, 1986’dan itibaren Sovyetler Birliğinde başlayan Glasnost ve Perestroyka
hareketleri ile bunun böyle olmadığını anlamış bulunmaktayız. Şimdi, Rus olmayan her millet
kendi milliyetini, kültürünü, dinini ve dilini açıkça savunabilmektedirler. Bu gelişmeler, hem
Rus ve Sovyet idaresinde yaşayan milletler ve hem de bu milletlere ait tarihçiler için son
derece mutlu bir hadise olmuştur. İşte, bundan sonra, Sovyetler Birliğinde yaşayan ve Rus
olmayan milletlerin tarihi üzerinde gerçek araştırma bundan sonra başlıyor. Dileğimiz, eskinin
hatalı siyasetleri gizlemeden tarihçilere, Sovyet Arşivlerindeki belgeleri görme imkânının
verilmesidir.
Diğer taraftan, Sovyet Birliğindeki gelişmeler neticesinde, hem Moskova hem de
birliğin üyeleri olan Türk Cumhuriyetleri ile kültürel ve ticari sahalarda kurulan iyi
münasebetler son derece memnuniyet verici bir hadisedir. Bundan istifade ederek daha önce
siyasi sebeplerle koparılan kültür birliğini yeniden sağlamak için Azerbaycan, Türkmenistan,
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tataristan ile kültürel ve ticari antlaşmaların
imzalanması, her şeyden evvel kültür adına büyük bir kazanç olmuştur. Herkesin kendi
ülkesinde mutlu hayatını yaşadığı ve fakat aynı milletin evlatları olarak kültür birliği içinde
varlıklarını devam ettiren bir Türk dünyası, Atatürk’ün de ruhunu şâd edecektir.

7.2. Türkistan
Şahsiyetler

Türklerinin

Kültür

Hayatı

ve

Yetiştirdikleri

Türkistan Türkleri, özellikle Özbekler ve Kazaklar, XVI. asırdan beri daima canlı bir
kültür hayatına sahip olmuşlardır. Buhara başta olmak üzere Semerkant, Taşkent ve Hîve
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şehirleri Orta Asya Türk-İslam âleminin birer kültür merkezleriydi. Ne var ki XV. ve XVI.
asırlarda Mîr Ali Şîr Nevaî, Uluğ Bey, Hüseyin Baykara ve Babür gibi büyük şahsiyetlerin
önderliğini yaptıkları fikir ve bilim hayatı XVII. ve XVIII. asırlarda duraklamış ve sadece
İslamî bilimler üzerinde -çok yetersiz olarak- çalışılmıştı ki, onların da bünyelerinde zuhur
eden aksaklıklar gittikçe büyümüştü. Nitekim Buhara, Semerkant ve Hîve’deki medreselerin
bu husustaki öğretim yetersizliği XVIII. asrın sonu ile XIX. asrın başlarında iyice anlaşılmaya
başlamıştı. Türkistan kültür hayatındaki bu sönük devrin şahsiyetleri de az olmuştur. Bu
devrin en önemli şair ve edipleri Mirza Abdülkadir Bidil, Hoca Nazaroğlu Gâib Nazar-ı
Çimyanî Hüveyda ve İşhan Şah Baba Rahîm Maşrab’tır. Medreselerde eski ve yetersiz bir
usûlle yürütülen eğitim Müslüman Türk halkının hayatına gerekli modern bilgileri sokamadığı
için bu eğitim sistemi onların iktisadi yönden de geri kalmalarına sebep olmuştur.
Türkistan’daki yetersiz kültür hayatı, bilhassa Rusların Türkistan’a doğru istilalarını
hızlandırdıkları XIX. asrın ikinci yarısında, canlanmaya başlamış ve hatta bazı büyük fikir
adamlarının dahi yetişmelerini sağlamıştır.
Bunların içinde en meşhurları Şemseddin Mahdum Şahin, Muhammed Şerif Can
Mahdum, Mirza Muhammed Abdal’azîm Sâmî Bostani, Mirza Hayıt Sahba, Palvan Niyaz
Harezmî, Muhammed Rıza Erniyaz Bek-oğlu Âgehî, Muhammed Yusuf Bek Bababek-oğlu
Bayanî ve Muhammed Munis Mirab idiler. Edip şair, gazeteci ve maarifçi olan bu
şahsiyetlerin Türkistan’da Türk kültürünün modern bir şekilde gelişmesine büyük emekleri
geçmiştir. Bunların yanı sıra temayüz eden diğer edip ve şairler de şunlardır: Mevlâna Hacı
Muhiddin Muhammed Rıza Akhunoğlu Muhyiy, Muhammed Emin Mirza Hocaoğlu Mukîmî,
Zâkir Can Halil Muhammed-oğlu Furkat, Ubeydullah Salih-oğlu Zavki ve Mevlâna Nesbat.
Yukarıda zikredilen düşünür, edib ve şairlerin gayretleriyle Türkistan’da modern eğitimle
çalışan 500’ü aşkın Usûl-i Cedid (Yeni Metod) okulları açılmış ve bu okullarda gençler iyi bir
eğitim görmeğe başlamıştır. Yeni metod eğitimin başarıyla yürütülmesinde Müfti Mahmud
Hoca Behbudî, Münevver Kaarî Abdürreşid Hanoğlu, Mirza Abdul Vâhid Munzim ve
Sadreddin Aynî’nin büyük emekleri geçmiştir.
Bilhassa Kırımlı İsmail Gaspıralı’nın öncülüğünü yaptığı kültür alanındaki millî
uyanışın tesiriyle de başarılı bir eğitim hayatı sürdüren Yeni Metot okullarından Türkistan
Türklerinin yalnız kültür alanında değil, hürriyet ve istiklâl mücadelelerinde kalemleri ve
fikirleri ile büyük roller oynayan fikir adamları, edip ve şairler yetişmiştir. Yeni Metod
okullarından yetişenlerin başında Musa Taşmuhammed-oğlu Aybek, Hamid Alimcan,
Abdurrauf Fıtrat, Kasım Tinistan, Mîr Cakib Dovlet, Magcan Cumabay, Abdulhamid
Süleyman Yunus Çolpan, Manan Râmiz, Molla Hali Bay Mambet, Musa Bay ve Ahmed
Baytursun gibi pek çok vatanperver şâir ve edipler bulunmaktadır.

7.3. Türkistan Türklerinin Nüfusu
Rus istilasından bu yana her sahada olduğu gibi, Türkistan Türklerinin nüfuslarında da
büyük değişiklikler olmuştur. Türkler arasındaki en büyük nüfus düşüşleri Rus istilası
yıllarında, 1916’dan 1924’e kadar devam eden millî istiklâl mücadeleleri sırasında ve
1930’lar ile II. Dünya Harbi esnasında olmuştur.
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Türkistan Türkleri arasındaki en büyük ve belirgin nüfus azalışı muhakkak ki Kazaklar
arasında vuku bulanıdır. Kazakların nüfusu 1926 sayımına göre 3.628.000 idi. Normal olarak
nüfusun artması icap ederken Kazakların nüfusu 1939 sayımında büyük bir gerileme
kaydederek 3.099.000’e düşmüştür. Bir milyondan fazla Kazak Türkü ya öldürülmüş veya
sürgüne gönderilmiş, bir kısmı da Çin’e kaçmak mecburiyetinde kalmıştır. Bugün Sovyet
idarecileri, bu insanların akıbetleri hakkında hâlâ tatmin edici resmî bir açıklama
yapamamaktadırlar.
Kazak Türklerinden sonra Kırımlı Tatar Türklerinin başlarına gelenler Türkler
arasındaki nüfus düşüşünde ikinci elim vakayı teşkil etmektedir. II. Dünya Harbi esnasında
Alman işgal ordularına karşı iyi savaşamadıkları iddiasıyla on binlerce Kırımlı Türk
katledilmiş ve geriye kalan yüzbinlerce kişi de vatanlarından zorla çıkarılarak Kazakistan’ın
kuzey-doğusu ile Sibirya eteklerine sürülmüşlerdir. II. Dünya Harbi’nde Rus olmayan diğer
milletlere karşı yapılan bu türlü haksızlıklar 1950 ve 1960’larda düzeltilmeye başlanırken
Kırım Türklerinin durumu ile hiç ilgilenilmemiştir. 1960’ların sonlarında Sovyet
Anayasası’nın kendilerine verdiği haklara dayanarak Kırım Türkleri vatanları Kırım’a
dönmek istemişler ise de bu istekleri reddedildiği gibi, buna önayak olanların on binlercesi de
temerküz kamplarına sürülmek suretiyle ağır işkencelere tabi tutulmuşlardır ki bunların
mühim bir kısmı hayatlarını kaybetmişlerdir. Bugün Kırım Türklerinin maruz kaldığı gayr-i
insani durum beşeriyetin yüz karası bir dram olarak devam etmektedir.
Bugün Rus idaresinde ve bilhassa Türkistan’da yaşayan Türklerin (Türkmenler ve
Kuzey Azerbaycan Türkleri de dâhil) nüfusları Sovyetlerin 1970 nüfus sayımlarına göre 40
milyon civarında idi. 1970 sayımına göre nüfus artışı en yüksek olan bölgelerin başında Orta
Asya Türk memleketleri görülmektedir. Bu yüksek artış göz önüne alınarak Sovyetlerin
1979’da yaptıkları yeni nüfus sayımında da Türk nüfusunun verilen rakamlardan daha yüksek
olacağı tahmin edilmişti. Fakat ilan edilen 1979 sayım neticeleri bunun aksini göstermiştir.
1970’e nispetle 1979 sayımında büyük bir duraklama olduğu ve Türk nüfusunun ancak 47
milyona ulaşabildiği belirtilmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmadan önce son nüfus
rakamlarına göre Türklerin 1988’de 50.000 civarında olduğu hesaplanmaktadır.
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Uygulamalar
Sovyetlerin Rus olmayan milletlerin tarihî geçmişlerini tahrif etmek amacıyla
müracaat ettikleri yöntemleri kategorize ediniz.
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Uygulama Soruları
Sovyetlerin Rus olmayan milletlerin tarihî geçmişlerini tahrif etmek amacıyla
müracaat ettikleri yöntemler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ruslar, Sovyet rejimini kurmadan önce de idareleri altındaki milletlerin milliyet
duygularını yok etmek ve onları Ruslaştırmak için sistemli çalışmalar yapan bir millettir.
Fakat Bolşevik İhtilali’nin Rus olmayan milletler tarafından benimsenebilmesi için bu rejimin
başlangıcında oldukça toleranslı davranmışlardır. Ne var ki Sovyet rejimini yerleştirdikten ve
diğer milletleri de kontrolleri altına aldıktan sonra milliyet duygularını yok etmek için
yeniden faaliyete geçmişlerdir. Sovyetler, bu işi önce nüfus mübadeleleri ile halletmek
istemiştir. Ekonomik kalkınmayı sağlamak iddiasıyla yüzbinlerce Türk işçisini Azerbaycan ve
Türkistan’dan alıp Sovyetlerin diğer bölgelerine, yine yüzbinlerce Rus ve Rus olmayan başka
milletleri, Azerbaycan’ın ve Türkistan’ın ekonomik ve endüstri yönünden kalkınmasını
sağlamak için mütehassıs işçiler sıfatıyla bu ülkelere göndermiştir. Senelerce devam ettirilen
bu göç hareketinin maksadı, Rus olmayan milliyetleri bir potada kaynaştırmak ve onların
milliyet duygularını yok etmekti. Zira böyle kozmopolit insanların yaşadığı bölgelerde dil ve
eğitim Rusça idi. Anayurdundan sürülen, ana dilindeki okulunu ve kendi millî çevresini
kaybeden bu insanlar ister istemez yabancı bir kültürün tesiri ile milliyetini kaybedip
Sovyetleşmekteydiler.
Sovyetler, bu sahada da hızı kademeli olarak artan bir program hazırlamışlardır.
1929’da başlayan Sovyet kampanyası, II. Dünya Harbi’nin sonuna kadar, yukarıda zikredilen
görüşleri, Marksist-Leninist bir bakış açısıyla devam ettirmişlerdir. Bu arada, Marksizm ve
Leninizm görüşlerini benimsetebilmek için, Türk Cumhuriyetlerine, biraz ılımlı davranılmış
ve bu Cumhuriyetlerin tarihçileri nispeten kendi tarihlerini dile getirebilmişlerdi. Fakat
Kruşçev’in başa geçmesinden sonra 1954’te Taşkent’te toplanan Sovyet Tarihçileri
Konferansında, özellikle Türklere, daha önce millî tarihleri ile ilgili yazdıkları hususları inkâr
etmeleri istenmiştir.
Sovyetler, 10 ciltlik yeni bir Sovyetler Birliği Tarihi yazdırma kararı almışlardır.
Direktiflerini Komünist Partisi’nin hazırladığı bu yeni tarih yazımında şu hususlara dikkat
edilecekti: Eserde Rus olmayan milletlerin tarihinden, bu milletlerin özel tarihî gelişmelerini
açıklayan ve böylece çevrelerinde “millî düşünce ve eğilimlerin canlanmasına yarayacak
materyallere yer verilmeyecektir. Bu çok ciltli eserde tarihî vakıalar aydınlatılırken, başlıca
dikkat, geçmişte Sovyet halklarını “ayıran” noktalar üzerinde değil, aksine bu milletleri Rus
milletine “yakıştıran” hususlar üzerinde toplanacaktır.
Artık Orta Asya ve Kafkaslar’daki Türk memleketlerinde kurulmuş olan
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycan gibi Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetlerinin tarihçileri, yukarıdaki direktifler çerçevesinde memleketlerinin
Rusya tarafından ilhak edilmelerinin onların ilerlemeleri için iyi bir hadise olduğunu, halkın
Rusya’yı ve Sovyet rejimini bir kurtarıcı olarak görüp Rus ordularına kucak açtıklarını,
komünist rejim altında kardeşçe çalıştıklarını ve kalkınmalarının daha da iyiye doğru gittiğini
ve nihayet Rusların o memleketlere gelip kardeş halkların daha iyi kalkınmaları için yardım
ettiklerini yazacakları tarih kitaplarında izah edeceklerdi.
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Bölüm Soruları
1) Ruslar, Sovyet rejimini kurmadan önce de idareleri altındaki milletlerin milliyet
duygularını yok etmek ve onları Ruslaştırmak için sistemli çalışmalar yapan bir millettir.
Bu söylem doğrultusunda Rusların kendilerine bağlı milletlerin yerlerini değiştirmek
suretiyle uyguladıkları politika aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nüfus Mübadeleleri
b) Kolonizasyon
c) Kukla İdareler Kurma
d) Toplu Katliamlar
e) Medyatik Propaganda
2) “Sovyet tarihçisi, geniş tarihî perspektifi hesaba katmalıdır. Bu ışık altında
objektif olarak kendi milletlerinin Rus milletiyle yakınlığının ve Rusya ile birleşmelerinin
olumlu mânasını ortaya koymaya ve açıklamaya çalışacak olan Sovyet Cumhuriyetleri
tarihçilerinin bu gayretleri her türlü yardıma hak kazanmış olacak ve bu yardımı görecektir.
Bazı halklar için zamanında Rusya ile birleşmek, doğrudan doğruya fiziki imhadan kurtulmak
için yegâne yoldu. Ayrı ayrı cumhuriyetler tarihinin bütün memleket tarihinin bir parçası gibi
aydınlatılması lazımdır”.,
Yukarıda geçen metne dayanarak aşağıdaki hangi eser vücuda getirilmiştir?
a) Rus İmparatorluğu Tarihi
b) Sovyet Cumhuriyetleri Tarihi
c) Sovyetler Birliği Tarihi
d) Sosyalist Sosyal Cumhuriyetler Tarihi
e) Komünist Birliği Tarihi
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3) Aşağıdakilerden hangisi Türkistan coğrafyasında bir ilim şehri olarak anılmaz?
a) Buhara
b) Semerkant
c) Taşkent
e) Bağdat
e) Hive
4) Türkistan’daki yetersiz kültür hayatı, bilhassa Rusların Türkistan’a doğru
istilalarını hızlandırdıkları XIX. asrın ikinci yarısında, canlanmaya başlamış ve hatta bazı
büyük fikir adamlarının dahi yetişmelerini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilim
adamlarından değildir?
a) Muhammed Şerif Can Mahdum
b) Mir Ali Şir Nevaî
c) Muhammed Rıza Erniyaz Bek-oğlu Âgehî
d) Muhammed Munis Mirab
e) Zâkir Can Halil Muhammed-oğlu Furkat
5) Türkistan Türklerinin nüfus olarak en çok ulaşabildiği sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 42 milyon
b) 47 milyon
c) 41 milyon
d) 50 milyon
e) 46 milyon
6) Ruslar, Sovyet rejimini kurmadan önce de idareleri altındaki milletlerin milliyet
duygularını yok etmek ve onları Ruslaştırmak için hâkimiyetlerindeki halklara toplu
katliamlar yapmıştır. (D)-(Y)
7) Sosyalist Sosyal Cumhuriyetler Birliği tarihinin yazılması için 10 ciltlik Sovyetler
Birliği Tarihi vücuda getirilmiştir. (D)-(Y)
8) Türkistan coğrafyasında Bağdat bir ilim şehri olarak kurulmuştur. (D)-(Y)
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9) Türkistan’daki yetersiz kültür hayatı, bilhassa Rusların Türkistan’a doğru
istilalarını hızlandırdıkları XIX. asrın ikinci yarısında, canlanmaya başlamış ve hatta bazı
büyük fikir adamlarının dahi yetişmelerini sağlamıştır. Mir Ali Şir Nevaî eserleri ile bunu
meydana koymuştur. (D)-(Y)
10) Türkistan Türklerinin nüfus olarak tarih içerisinde nüfus değişmeleri olmuştur.
Sovyetler Birliğindeki Türklerin 1988’deki nüfusu 50 milyon olarak tahmin edilmektedir.
(D)-(Y)

Cevaplar
1. a, 2. c, 3. d, 4. b, 5. d, 6. Y, 7. D, 8. Y, 9. Y, 10. D
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8. XVI. ASIRDAN RUS İSTİLASINA KADAR TÜRKMEN TARİHİ VE
RUS İSTİLASINA KARŞI TÜRKMENLERİN MUKAVEMETİ

129

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. XVI. Asırdan Rus İstilasına Kadar Türkmen Tarihi
8.2. Rus İstilasına Karşı Türkmenlerin Mukavemeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

XIX. yüzyılda Türkmenler hangi devletlerin istilalarına maruz kalmışlardır?

2)
Rus istilasına karşı mukavemet edebilmek amacıyla Türkmenler neler
yapmışlardır?
3)

İngilizler, Türkistan’la hangi dönemde ve neden ilgilenmeye başlamışlardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
XVI. Asırdan Rus İstilasına XVI. asırdan Rus istilasına Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kadar Türkmen Tarihi Ve kadar Türkmen tarihi ve Rus
Rus
İstilâsına
Karşı istilasına karşı Türkmenlerin Kronolojik düşünme
Türkmenlerin Mukavemeti
mukavemeti hakkında bilgi
Tarihî terminolojiyi doğru
sahibi olur.
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Hazar Ötesi Vilâyeti (Zakaspiskaya Oblast) (Hazar Ötesi Bölgesi) Valiliği



Tercüman-ı Hakikat gazetesi
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Giriş
Türkmenler, XI. asırda Selçuk ailesinin önderliğinde Oğuzların batıya kaymasından
sonra onların geride bıraktıkları boylardan ibaret bir Türk topluluğudur. XIII. asırdaki Moğol
istilasından sonra oldukça zayıflamış olan bu Türkmen boyları, Hazar’ın kuzeydoğusunda
Mangışlak (Min-Kışlak)’da, Mâveraünnehir’de ve Horasan’da hayatlarını devam
ettirmişlerdir.
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8.1. XVI. Asırdan Rus İstilasına Kadar Türkmen Tarihi
Mâveraünnehir ve Horasan’da kalan Türkmenler diğer Türk boyları (Özbek-Kazak,
Kırgız ve Karakalpak) ile birlikte önce Moğol ve sonra da Timurlular hâkimiyetinde
varlıklarını devam ettirirlerken Mangışlak bölgesindeki Türkmenler, o havalinin askerî istila
yolları üzerinde olmamasından istifade ederek, XVII. asrın ortalarına kadar rahat müstakil bir
hayat yaşamışlardır. Fakat 1639 ve 1700 yıllarında, bilhassa Kazaklara indirdikleri darbe ile
Orta Asya’nın Rus istilasına açılmasına sebep olan Moğol asıllı Kalmukların hücumlarına
uğramışlardır. Mangışlak bölgesinde yaşayan o devir Türkmen boylarının en büyüğü ve en
kuvvetlisi olan ve Salur boyundan gelen Teke Türkmenleri bir zamanlar Tuğrul ve Çağrı
kardeşlerin rakiplerinden korunmak için emin bir sığınak olarak seçip kullandıkları KopetDağı bölgesine çekildiler. Orada Yamud, İmrali ve diğer Türkmen boyları ile- bazen kavgalıbirlikte yaşayarak daha da kuvvetlendiler. Bu Türkmen boyları bir müddet, Türkmen-Özbek
koalisyonunun ayakta tuttuğu Hîve Hanlığına vergi ile bağlandıktan sonra, İran’da hâkimiyeti
eline geçirmiş olan Afşar Türkmen beylerinden Nâdir Kulu Han (Nâdir Şah)’ın Orta Asya
Hanlıklarını geçici olarak istila ettiği devrelerde de onun hâkimiyetini kabul etmişlerdir.
Nâdir Şah’dan sonra bir müddet İranlılar ile Hîvelilerin baskı ve hücumlarına mâruz
kalan Türkmenler, 1835’ten itibaren Merv bölgesine doğru yayılmaya başladılar. Bu devirde
Türkmenler, Oraz Han önderliğinde Heri-Rud (bilahare Tecend Derya) nehri kenarında
Tecend Kalesi’ni -veya Oraz Kalesi’ni- inşa ederek tam bir genişleme siyasetine başladılar.
Fakat bu hareketleri esnasında 1845’te İranlıların ve bir müddet sonra da Hibelilerin âni
hücumlarına mâruz kaldılar. Bir anda iki düşman arasında kalan Türkmenler, 1855’te bizzat
Hîve hükümdarı Muhammed Emin Han’ın kumandasındaki kuvvetli bir Hîve ordusunun
hücumuna uğradılar. Fakat Türkmenler, hem Hîve ordusunu yenmeyi, hem de Muhammed
Emin’i öldürmeyi başarmışlardır. Bir müddet sonra Muhammed Emin’in halefi Abdullah Han
yeni bir Hîve ordusu ile Türkmenler üzerine hücum etmiş ise de Türkmenler bu orduyu da
mağlup etmeye muvaffak olmuşlardır. Bu zaferlerden sonra Hîve Hanlığının hâkimiyetinden
kurtulan Türkmenler müstakil bir hayat yaşamaya başlamışlardır.
Ne var ki Türkmenistan üzerinde hak iddia eden İranlıların yeni bir hücumları
Türkmenleri oldukça müşkül duruma düşürmüştür. 1856’da kuvvetli bir İran ordusunun
saldırısına uğrayan Türkmenler ağır telefat vermişlerdir. Türkmenler, yedikleri ağır darbenin
tesirinden kurtulmaya çalışırlarken, kazandıkları zaferden mağrurluğa kapılan İranlıların yeni
bir hücumuna mâruz kaldılar. 1860’ta Hamza Mirza kumandasında 33 topla mücehhez 30.000
kişilik bir İran ordusu Türkmen topraklarında ilerlemeye başladı. Bu tehlikeden kurtulmak
isteyen Türkmenler sulh için her türlü isteği kabul etmeye hazır olduklarını bildirmelerine
rağmen, zaferden gayet emin mağrur İran kumandanı Hamza Mirza, bütün teklifleri reddetti.
Bu sırada Türkmenleri idare eden tecrübeli Kuşid Han, diğer Türkmen boylarından yardım
isteyerek zaman kazanmak için Kara-Kum çölüne çekildi. Bütün kuvvetlerini bir araya
getirdikten ve ikmal yollarını kestikten sonra İran ordusuna hücum eden Kuşid Han,
düşmanını büyük bir mağlubiyete uğrattı. Yarısı yok olan İran ordusu bütün topları ve
mühimmatı ile Türkmenlere esir düştü. Böylece, Türkmenler, 1855’te Hîvelilere ve 1860’ta
da İranlılara karşı kazandıkları bu kati zaferlerden sonra istiklâllerine tam manasıyla
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kavuşmuş oldular. Bundan sonra Kuşid Han, istiklâlini ilan ettiği halkının refahı için
çalışmalara başladı. Kurduğu barajlar ve açtırdığı kanallarla Türkmen topraklarını mümbit bir
hâle getirdi.
1860’taki büyük mağlubiyetlerinden sonra İranlılar bir müddet Türkmenlere hücum
etme cesaretini gösterememişler ise de bilahare Horasan’ın kuzeyindeki ve Hazar denizi
kıyılarındaki Türkmenleri tekrar rahatsız etmeye başlamışlar ve bilhassa stratejik önemi
büyük olan Kara-Kale’ye birkaç defa hücum etmişlerdir. Bir başarı elde edememelerine
rağmen İranlılar, inatla Türkmen topraklarına bu havaliden bilhassa Rusların Orta Asya’ya
doğru istilalarını hızlandırdıkları devirlerde devam ettirerek Türkmenlere oldukça büyük
zararlar vermişlerdir.

8.2. Rus İstilasına Karşı Türkmenlerin Mukavemeti
Türkmenler ile Ruslar arasındaki ilk münasebet, XIX. asrın ilk yarısında, daha önce
Kazan, Astrahan, Baskınlar ülkesi ile Kazakistan’ı kontrollerine almış olan Rusların,
İranlılara karsa kazandıkları başarılar neticesinde Hazar denizindeki Aşurada’da bir üs
kurmalarından sonra başlamıştır.
Kırım Harbi’nin patlak vermesi ile bu havalideki Rus faaliyetleri geçici olarak durmuş
ise de 1859’da Hazar’ın doğu sahillerindeki Balkan Körfezinde bir kale kurmalarından sonra
Ruslar, Türkmenlere karşı askerî seferlere başlamışlar ve pek çok Türkmen yerleşme
merkezini tahrip etmişlerdir. Esas Türkmen kuvvetleri doğuda Hîve ve İran hücumlarını
önlemeye çalıştıkları için bu Rus tecavüzüne karşı gerekli mukavemet gösterilememiştir. Bir
müddet sonra Ruslar da Hokand ve Buhara’yı hâkimiyetlerine almak istedikleri için,
Türkmenlere karşı hasmâne hareketlerine ara vermek ihtiyacını duymuşlardır. Fakat Ruslar,
1869 sonbaharında, Hokand ve Buhara’yı hâkimiyetleri altına alır almaz, Türkmenlere karşı
Hazar kıyısında Kızıl-Su (Krasnovodosk)’da Kafkaslardan getirdikleri kuvvetlerle ansızın
hücuma geçtiler. Kopet-Dağı stratejik mevkiine doğru uzanan yol üzerindeki Taş-Avrat ile
Molla Kara kaleleri, Rus kuvvetleri tarafından işgal edildi. Batı Türkmenistan’ı idare etmekte
olan Nur Verdi Han ile Tıkma Serdar kumandasındaki bir kısım Türkmen kuvvetleri Rusları
buralardan atmak için yaptıkları hücumlarda, Rusların teknik ve ateş gücü üstünlüğünden
dolayı, bir netice alamadılar. Ruslar, getirdikleri yeni takviye kuvvetleri ile Hazar’ın bütün
doğu kıyılarını birer birer zapt edip Türkmenlere ait ne varsa yağma etmişlerdir. Ertesi sene,
1872’de, Albay Markozov kumandasındaki Rus kuvvetleri Hazar kıyılarından Hîve’ye doğru
giden yol üzerindeki bütün Türkmen kale ve köylerini yakıp yıkarak 1873 ilkbaharında
yapacakları Hîve seferi için bütün hazırlıklarını tamamladılar.
Rusların, Orta Asya’da hızla ilerleyerek Hokand ve Buhara Hanlıklarını istila etmeleri
ve Hazar’ın doğu kıyılarını da alarak Hîve üzerine yürümek için hazır hâle gelmeleri
Türkmenleri ve Hîvelileri büyük bir telaşa sevk etmiştir. Bilhassa Buhara’nın Rus işgaline
düşmemesi için Türkmenler büyük gayret sarf etmişler ve hatta Buhara’ya yardımcı
göndermek istemişler ise de bir netice alamamışlardı. İleride Türkmenleri Ruslara karşı
yönetecek olan Nur Verdi Han, tehlikenin büyüklüğünü idrak ederek Hîve’ye gitmiş ve Han
Seyyid Muhammed Rahîm ile görüşerek Rus ilerleyişine karşı birlikte hareketi
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kararlaştırmışlardır. Ne var ki Hîve Hanı’nın Rus ilerleyişini durdurmak için yaptığı bütün
teşebbüsler neticesiz kalmış ve 1873 baharında Hîve, Rus kuvvetleri tarafından istila
edilmiştir.
Hîve’nin Rus işgaline uğramasından sonra, “biz, Rusların memleketine hiçbir zaman
saldırmadık, onlar bizim memleketimize niçin saldırıyorlar” diye bu saldırı sebebini
öğrenmek isteyen ve esasında Hîve Hanlığını ayakta tutan yegâne kuvvet olan Yamud
Türkmenlerinin Ruslar tarafından barbarca katledilmeleri, Türkmenler üzerine tam bir şok
tesiri yapmıştır. Bu olaydan sonra Türkmenler, sıranın artık kendilerine geldiğini anlamaya
başlamışlardır. Nitekim ertesi sene (1874) Ruslar, Kafkas askerî valiliğine bağlı olarak Hazar
Ötesi Valiliği (Zakaspiskaya Oblast)’ni kurduklarını ilan ederek Türkmenistan’ı işgal etmek
niyetinde olduklarını göstermişlerdir.
Hazar Ötesi Valiliğine getirilen General Lomakin’in takip ettiği kurnaz politika
sonunda bazı Türkmen Beyleri Rus hâkimiyetini kabul etmeye meyledince, Kuşid Han ile
Nur Verdi Han başta olmak üzere Türkmen liderlere acil tedbirler almaya mecbur
kalmışlardır. Alınan tedbirlerin başında Türkmen boylarının Ruslarla her türlü temaslarının
men edilmesi geliyordu. Türkmen liderlerinin bu kararı üzerine Lomakin, tekrar ilerlemeye
başlamış ve büyük bir mukavemet görmeyince de Kafkaslardaki ordu kumandanı Çar’ın
kardeşi Prens Mihael’e müracaat ederek Türkmen meselesini tam olarak halletmek için izin
istemiştir. Fakat Çar’ın kardeşi yaklaşmakta olan 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’ni düşünerek
bu isteği şimdilik yerine getirmemiştir. Buna rağmen General Lomakin, emrindeki kuvvetlerle
Gök-Tepe’ye giden yol üzerindeki Kızıl-Avrat kalesine kadar ilerlemiş ise de Türkmenlerin
buraları boşaltıp geri çekilmeleri üzerine bir netice alamadan geri dönmüştür. Türk-Rus
Harbi’nin patlak vermesi üzerine Ruslar, Türkmenistan’daki kuvvetlerinin büyük bir kısmını
Kafkaslara çekmek mecburiyetinde kalmışlar ve bu vesileyle de Türkmenler ile Ruslar
arasında geçici bir sulh devri başlamıştır.
Bu arada, Rusların geri geleceğini iyi bilen Kuşid Han ile Nur Verdi Han, bir taraftan
Afganistan’a elçiler yollayıp yardım sağlamaya çalışırlarken, diğer taraftan da Ruslara karşı
memleketlerini müdafaa etmek için gerekli hazırlıkları yapmaya ve aynı zamanda
İstanbul’daki karındaşlarının Moskoflarla harplerinin neticesini merak ve heyecanla
beklemeye başlamışlardı. 1877-1878 harbinin Türkiye aleyhine sonuçlanması Türkmenlerin
morallerini oldukça bozmuş ve hatta bazı beyler, “Beyaz Çar’ın ordularına İslambol’daki
karındaşlarımız top ve tüfenkleri varken mukavemet edemedikten sonra biz nasıl karşı
koyarız” diye ümitsizliklerini ifade edip, Ruslarla iyi bir antlaşma yaparak onların
hâkimiyetini kabul etmeyi teklif etmişlerdir.
Bu sırada Kuşid Han’ın vefatı Türkmenler arasında tam bir kararsızlık havası yaratmış
ise de o zamana kadar Batı Türkmenistan (Ahal)’ı yönetmekte olan Nur Verdi Han’ın
Türkmen Cumhuriyeti’nin başına getirilmesi, bu kararsız ve ümitsiz havayı yok etmiştir.
Türkmen parlamentosunun yaptığı fevkalâde toplantı sonunda, başta Nur Verdi Han olmak
üzere, bütün Türkmen ileri gelenleri kılıç-ve Kur’an üzerine yemin ederek memleketlerini son
damla kanlarına kadar müdafaaya karar vermişlerdir. Bunun arkasından toplanan “Harp
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Meclisi”nde, memleketin bütün kalelerinin tahkim edilip kuvvetlendirilmesi kararlaştırıldı.
Şayet başlangıçta Rus hücumlarına karşı koyamazlarsa Kopet-Dağı eteklerindeki Gök-Tepe
kalesine kadar olan yerleri yakıp-yıkarak boşaltacaklar ve kendilerini, çok iyi tahkim ettikleri,
Gök-Tepe’de müdafaaya çekileceklerdi.
Türkmenler, vatanlarını bu şekilde müdafaaya hazırlanırken, 1879 baharında, Çarlık
Rusyası, Türkmenistan’ı istila edecek Rus kuvvetleri komutanlığına, Kafkaslardaki
Müslüman ahaliye karşı sert tutumuyla nam salmış olan, Ermeni asıllı General İ.D. Lazaryev’i
atadı. General Lazaryev, bütün ihtiyaçları karşılanmış 19.000 kişilik kuvvetinin başında Hazar
Denizinin doğusundan Türkmenistan içlerine doğru ilerlerken ölümü, yerine geçen yardımcısı
General Lomakin ise ileri harekâta devam etmiştir.
Diğer taraftan Ruslar, Türkmenistan’ın batısından bu istilaya başlarken, doğuda
Hokand, Buhara ve Hîve’yi Türkistan Umumî Valiliği adı altında birleştirip idaresine
verdikleri General Kaufman’a, zaruret hâlinde, doğudan Merv üzerine yürüyebilmesi için
hazırlıklı olması emrini vermişlerdi. Böyle bir ihtimal göz önünde bulunduran Nur Verdi Han,
Merv’de kalmış, maiyetine iyi bir kumanda heyeti verdiği oğlu Berdi Murad Han’ı batıdan
gelebilecek Rus istila kuvvetlerine karşı koymak üzere Türkmen kuvvetlerinin
kumandanlığına tayin etmişti. Berdi Murad Han genç yaşına rağmen Ruslara karşı
kahramanca çarpışmış, onları durduramayacağını anlayınca da babasının verdiği direktif
gereğince diğer kaleleri boşaltarak Gök-Tepe’ye çekilmiş ve orada düşmana karşı savaşı
kabul etmişti.
Haziran 1879’da ileri harekâta geçen Ruslar, Hazar’dan itibaren boşaltılan veya
boşaltılamayan bütün Türkmen köy ve kalelerini alarak Ağustos sonlarında Gök-Tepe
yakınlarındaki Bendesen kalesini de ele geçirdiler. 31 Ağustos’ta General Lomakin’in
başkanlığında toplanan “Harp Meclisi” ile Rus subayları, Gök-Tepe’ye yapılacak taarruzun
planlarını son bir defa gözden geçirerek Türkmenlere kati bir darbe indirilmesini
kararlaştırdılar.
Ruslar, 9 Eylül 1879’da, topçu ateşi ile hücumu başlattılar. Fasılasız saatlerce devam
eden bombardımanın verdiği can ve mal kaybı çok korkunçtu. Bu öldürücü top ateşinden
canlarını kurtarmak isteyen kadınlarla çocukların kaleden kaçmalarına ise Rus süvarileri mâni
oluyorlardı. Nihayet durumu kendileri için müsait gören General Lomakin, umumî bir taarruz
emri verdi. Berdi Murad Han ve arkadaşları da bu anı bekliyorlardı. Zira memleketleri istila
edilmeye başlanıldığından beri düşmanın silah üstünlüğü yüzünden göğüs göğüse mertçe
savaşmak fırsatını bulamadıklarından Rus silahları karşısında büyük telefat veriyorlardı.
Rusların hücuma geçmesi üzerine kanal içlerinde ve siperler arkasında gizlendikleri
yerlerinden ileri fırlayan Türkmenler, Ruslarla amansız bir mücadeleye başladılar. Savaş
birdenbire Ruslar aleyhine dönmüştü. Kaçmakta olan düşmanı askerlerinin başında kovalayan
Berdi Murad Han’ın atılan bir top mermisi ile paramparça olması tam bir Türkmen zaferine
mâni oldu. Zira liderlerinin ölümü bir an da olsa Türkmenleri duraklatmış, bu ise Rusların
toparlanıp topçu ve mitralyöz ateşine başlamalarını sağlamıştır. Neticede Ruslar büyük bir
hezimetten kurtulmuşlardır. O geceyi büyük bir korku içinde geçiren Ruslar ertesi sabah tam
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bir bozgun hâlinde çekilmeye başlamışlardır. Türkmenler o kadar çok zayiat verip perişan
olmuşlardır ki, Rusların bu bozgun hâllerinden istifade dahi edememişlerdir. Ruslar istila
ettikleri bütün Türkmen topraklarını terk ederek Hazar kıyılarına kadar çekilmişlerdir.
Gök-Tepe’deki bu Türkmen başarısı Rusların o ana kadar Orta Asya’daki yenilmezlik
vasıflarını yıkmış, Rusya’da, Türkistan’da, Avrupa başkentlerinde ve İstanbul’da büyük
akisler uyandırmıştır. Gerek Rusya’da ve gerek Avrupa başkentlerinde bu olay tam bir Rus
yenilgisi olarak kabul edilirken, İslam ülkelerinde de bir zafer sevinci yaratmış, İstanbul’daki
Tercüman-ı Hakikat gazetesi Türkmen zaferini kutlayan yazılar yazmıştır.
Bu arada, Merv’den Gök-Tepe’ye oğlu Berdi Murad Han’ın naaşım almağa gelen Nur
Verdi Han; halk tarafından büyük bir coşkunlukla karşılanmıştır. Rusların tekrar geleceğini
iyi bildiği için Nur Verdi, Izgent’te topladığı bir Harp Meclisi’nde bütün kalelerin derhal
tamir ve takviyesi kararını aldırırken, İran’ın Bujnurd Valisi Yar Muhammed Han’a yazdığı
mektupta Türkmen görüşünü şöyle izah ediyordu: “Şayet Ruslar tekrar memleketimize hücum
ederlerse, son damla kanımıza kadar kendimizi müdafaa edeceğiz. Zira Türkmenler ile
Rusların taşıdıkları kanlar ayrıdır, iki milletin bir arada yaşaması ve iş birliği yapması tam
mânasıyla imkânsızdır”. Bu şekilde Türkmenler vatanlarını yeniden müdafaaya
hazırlanırlarken Rusya’dan da beklenen haberler gelmeye başladı.
Gök-Tepe mağlubiyeti Rusya’da, bilhassa başkent Petersburg’da, büyük tepkilere ve
öfkelere yol açmış, bir sene aradan sonra Türkmenistan’ın istilasına yeniden ve daha ciddî
hazırlıklar yapılarak karar verilmiştir. Mağlubiyetin müsebbibi olarak görülüp vazifesinden
azledilen General Lomakin’in yerine General Tergukasov getirilmiştir. Fakat bir müddet
sonra o da azledilerek Türkmenistan’ı işgal edecek kuvvetlerin başında, 1877-1878 Türk-Rus
Harbi’nde Plevne’de Osman Paşa’ya karşı inatla savaşan ve o zaman için Rusya’nın en büyük
komutanlarından biri addedilen General M.D. Skobelev komutan tayin edilmiştir.
Ruslar şu iki sebepten Türkmenistan’ın istilasını zaruri görüyorlardı: 1- Müstakil bir
Türkmenistan’ın varlığı Orta Asya Hanlıklarının istiklâl arzularını daima kamçılayan bir
unsur olarak görülüyordu. 2- Kafkasları Hazar üstünden Orta Asya’ya bağlayan ticari ve
stratejik yolun Türkmen topraklarından geçmesi bu ülkenin Ruslar tarafından kontrolünü icap
ediyordu. Böylece Ruslar, bütün Türkistan ülkelerine sahip olmayı planlıyorlardı.
1880-1881 yıllarındaki yeni sefer için tartışmasız her türlü imkânın kendisine verildiği
General Skobelev, ilk iş olarak önce maneviyatı bozulan eski birlikleri Kafkaslardan
yenileriyle değiştirmek oldu. Mühimmat ve yiyecek ulaşımı için Hazar’ın doğusundan GökTepe’ye doğru uzanan bir de demiryolu yapımına başladı. Nisan 1880’de bütün hazırlıklarını
tamamlayan General Skobelev, Hazar’ı geçerek Türkmen toprakların a girdi.
Bu arada, yaklaşmakta olan Rus istilasına karşı vatanını müdafaa için memleketin bir
ucundan diğer ucuna yılmadan koşturan Nur Verdi Han’ın 5 Mayıs 1880’de aniden
hastalanarak ölmesi Türkmenler üzerinde tam bir şok tesiri yaptı. Fakat kendilerini çabuk
toplayan Türkmenler Nur Verdi Han’ın küçük oğlu Mahtumkulu’yu Han seçip Tıkma Serdar
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ile birlikte üç kişilik bir danışmanlar heyeti tayin ederek müdafaa hazırlıklarına enerjik bir
şekilde devam ettiler.
Hazırlıklarının büyük bir kısmını tamamlayan Skobelev, Haziran başlarında emin bir
şekilde Türkmen topraklarında ilerlemeye başladı. Bu Rus ilerleyişine Tıkma Serdar
kumandasındaki Türkmen süvari kuvvetleri şiddetle ve kahramanca karşı koymaya
çalışmışlar ise de düşmanın üstün ateş gücü istedikleri neticeyi almalarına mâni olmuş,
1879’da yaptıkları gibi, adım adım geri çekilerek esas savaşı Gök-Tepe’de yapmaya karar
vermişlerdir. 1879 mağlubiyetinin intikamıyla hareket eden Skobelev, Gök-Tepe’ye kadar
bütün Türkmen köylerini ve kalelerini yakıp yıkarak ve kaçamayan ahaliyi de insafsızca
katlederek Ekim başlarında Bami’ye geldi. Aralık sonuna kadar Türkistan’dan takviye
birlikleri olan Skobelev, hazırlıklarının son safhasını da tamamlamış oldu.
Rus işgal kuvvetleri komutanı General Skobelev, 31 Aralıkta neşrettiği bir emirname
ile savaşa hazır olunmasını bildirmiş ve sonra da askerlerine şöyle hitap etmiştir: “...Düşmanı
elimizdeki mükemmel silahlarla ve disiplinimizle yeneceğiz... Mitralyöz ve topçu ateşiyle
Türkmenleri yok edeceğiz...”. Ruslar, 1 Ocak 1881’de Gök-Tepe’nin bütün yollarına hâkim
olan Yengi Kale’ye iki kol hâlinde hücum ederek bu mühim mevkiyi çok az bir zayiatla zapt
ettiler. Yengi Kale’nin düşmesinden sonra Türkmenler Gök-Tepe’ye her an Rus hücumunu
beklediler ise de kaleyi iyice kuşatıp top ateşi ve mayınla almak fikrinde olan Rus komutanı
beklenen hücumu geciktirdi.
Ruslar, 4 Ocak’tan itibaren yer altından kazdıkları kanallarla mayın döşeme işine
başladılar. Bu arada Skobelev kuşatma kuvvetlerinin sağ cenah komutanlığını Albay
Kropatkin’e, sol cenah komutanlığın da Albay Kozelkov’a verdi. Kale duvarlarına kadar
kanallar açıp duvarlar altına mayın döşeme vazifesini de Albay Rutkovski’ye verdi. Rus
generali bundan sonra mayın çalışmalarından Türkmenlerin dikkatlerini başka taraflara
çekmek için onların tek ric’at yolu olan Aşkabad yoluna General Petruseviç komutasında bir
birlik gönderdi. Petruseviç komutanlığındaki bu Rus birliği ateş mevziine yaklaşır yaklaşmaz
Türkmenler ateşle mukabele ettiler. Müessir Türkmen ateşi karşısında bocalayan Rus
askerleri kendilerini Gök-Tepe’nin Aşkabad cihetindeki duvarları dibine güç attılar. Bunu
gören Rus komutanlığı hemen takviye birlikleri göndererek Türkmenleri topçu ateşine
tuttular. Fakat bu öldürücü düşman ateşinden yılmayan Türkmenler yeniden taarruza geçerek
Rusları püskürtmeyi başardılar.
Bu hücumla Skobelev, Türkmenlerin dikkatlerini kuşatma hazırlıklarından
uzaklaştırmıştı. 5 ve 6 Ocak’da da devam eden kuşatma hazırlıkların 7 Ocak’da,
tamamlayınca, Ruslar, bunu top ateşiyle kutladılar. Aşkabad istikâmetinde yeni bir gösteri
yaptırarak Türkmenleri oyalayan Skobelev, ikinci mayın yatağını genişlettirecek olan kanalı
da tamamlattı.
Diğer taraftan Türkmenler, Tıkma Serdar ve Mahdum Kulu Han önderliğinde bu Rus
mayınlarından bihaber, düşmanın 1879’da olduğu gibi tekrar Gök-Tepe’ye hücumlarını
bekliyorlar ve onlarla kıyasıya vuruşmayı ümit ediyorlardı. Fakat beklediklerinin
gerçekleşmemesi onları büyük bir şaşkınlığa sevk etti. Türkmenlerin tek şansı olan düşmanla
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göğüs göğüse çarpışma imkânı tahakkuk etmeyeceğe benziyordu. Çok geç de olsa Rusların
mayın döşeme ve diğer kuşatma taktiklerinin farkına varmışlar idi. 9 Ocak akşamı Ruslar yine
çalışmaya başladılar. Buna göre Türkmenler, Tıkma Serdar kumandasında ani bir baskın
yaparak mayın kazmakta olan Rus birliklerini perişan ettikleri gibi, o kanadı kontrol etmekte
olan Kuropatkin’in birliklerine de büyük zayiatlar verdirmişlerdir. Bu baskın esnasında bir
Rus alay sancağının Türkmenlerin eline geçmesi Rusların maneviyatını oldukça bozmuştur.
Şaşkınlık ve kızgınlık içine düşen General Skobelev, bu Türkmen baskısına mutlaka bir cevap
verilmesi ve askerinin maneviyatının düzeltilmesi için harekete geçti. Albay Kuropatkin
kumandasındaki birliklere emrederek ne pahasına olursa olsun karşı baskında başarılı
olmalarını istemiş ve kalenin güney-doğu kısmına hücum ettirmiştir. Kesif bir topçu ateşinden
sonra yapılan bir hücumla Türkmenlere ağır zayiat verdirilerek tatmin olunmuştur.
Fakat. Rusların bu gövde gösterisi Türkmenleri yıldıramamıştır. Nitekim Rus topçu
ateşine rağmen Türkmenler, 11 Ocak gecesi bu sefer düşmanın sol cenahına büyük bir baskın
yapmışlardır. Ruslara büyük kayıplar verdiren Türkmenler bir top ile yüzlerce tüfek ve birçok
cephaneyi de ele geçirmeye muvaffak olmuşlardır. Fakat inatçı Rus komutanı yeni bir hücum
yaptırarak karargâhını biraz daha Gök-Tepe surlarına yaklaştırır. 16 Ocakta Türkmenler yeni
bir baskın düzenlemişler ise de Ruslar böyle bir hücum için hazırlıklı olduklarından
Türkmenler topçu ve mitralyöz ateşinden büyük zayiat vererek geri çekilmek mecburiyetinde
kalmışlardır.
18-23 Ocak 1881 arasında Gök-Tepe surları altına mayınları yerleştiren Ruslar 24
Ocakta Skobelev’in emri ile genel taarruza geçerler. Aynı zamanda bir kısım süvari
kuvvetlerini göndererek Aşkabad cihetine Türkmenlerin geri çekilme yollarını da kapatırlar.
Bütün ihtiyat kuvvetlerinin de katıldığı bu genel taarruza büyük bir topçu ateşiyle başlar.
Öğleye kadar devam eden Rus hücumu öğle vakti yavaşlatılıp, birlikler Skobelev’in emri ile
düzenli bir şekilde geri çekilir. Birliklerin geri çekilmesi tamamlanır tamamlanmaz da
mayınlar ateşlenerek kale surları havaya uçurulur. infilâklar Türkmenler arasında büyük
zayiata korkuya sebep olur. Halk can havliyle Aşkabad istikametinde kaçmaya başlar. Tekrar
hücuma geçen Ruslar hem kaçan halkı ve hem de kale müdafilerini amansız bir mitralyöz ve
top ateşine tutarlar. Aman dilemelerine aldırmadan çocuklar, kadınlar ve ihtiyarlardan oluşan
halk insafsızca katledilir. Gök-Tepe müdafileri de kalelerini adım adım müdafaa ederek şehit
olurlar. Ertesi gün, yani 25 Ocak 1881 sabahı harp sona ermiştir: Türkmenler mağlup olmuş
ve Ruslar kazanmışlardır. Bu arada Türkmenleri bütün kahramanlıklarına rağmen
kurtaramayan ve bir oğlunu da Gök-Tepe’de şehit veren Tıkma Serdar ile Mahdum Kulu,
Aşkabad cihetine çekilmek mecburiyetinde kalmışlar.
1-25 Ocak 1881 arasında vuku bulan çarpışmalarda Ruslar 1 general, 20 subay ve 268
asker ölü vermişlerdir. Türkmenler ise 6.300 kişiyi müdafaada, 28.000 (kadın, çocuk ve
ihtiyarlar dâhil olmak üzere) kişiyi de Rus katliamında kaybetmişlerdir.
Türkmenleri mağlup eden Skobelev, neşrettiği bir bildiri ile Gök-Tepe’den kaçanlar
ile diğer Türkmenlerin Rus Çarının hâkimiyetini kabul etmelerini bildirmiştir. Türkmenlerden
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bir cevap alamayınca da ileri harekâtına devam ederek Aşkabad’a kadar olan Türkmen
topraklarını işgal etmiştir (30 Ocak 1881).
Türkmenlerin Gök-Tepe’de yediği darbe çok büyük idi. Manen ve maddeten perişan
olmalarının yanı sıra çok insan kaybına da uğramışlardı. Üstelik memleketlerinin en güzel
kısımları düşman işgaline uğramıştı. Korkunç ve üstün silah gücüne sahip düşmanlarını
yenmek ve onları memleketlerinden atmak için hiç bir kimseden ve yerden yardım görme
ihtimalleri de yok idi. Çok dengesiz bir mücadelede düşmana karşı vatanlarını, dinlerini ve
şereflerini kahramanca savunmuşlardı. Sonunda Rus generalinin dâvetine uymaktan başka
çıkış yolları kalmadı. Nihayet, Nisan 1881’de Tıkma Serdar, birkaç ay sonra da Mahdum
Kulu, Ruslara teslim oldular. Bu şekilde Türkmenistan’ın stratejik bakımdan çok önemli olan
batı bölgesi Rus kontrolüne girmiş oldu.
İngilizlerin baskısı ile Rus birlikleri Aşkabad’dan sonra Türkmen topraklarında
ilerlemelerini durdurmak mecburiyetinde kaldılar. Bundan ümide kapılan Merv bölgesindeki
Türkmenler, İngilizlere heyetler ve mektuplarla başvurarak kendilerinin Rus istilasına karşı
korunmalarını istediler. Ümitsizlik içinde çırpınan Türkmenler bu ricalarının müspet bir
şekilde karşılanması için İngiliz tabiyetine girdiklerini dahi ilan ettiler ise de bir netice
alamadılar. Tahran’daki İngiliz büyükelçisi Türkmenlere verdiği cevapta ricalarının yerine
getirilemeyeceğini bildirdi. Bu menfî cevap Türkmenleri büyük bir sükût-u hayâle uğratmakla
beraber onlar yılmayarak memleketlerinin geri kalan kısmını Ruslara karşı müdafaaya
hazırladılar. Fakat Rus baskısı ve entrikaları Türkmenler arasın da iyice yayıldığından Ruslara
karşı koyma eğilimi gittikçe zayıflamaya başladı. Ruslar, Türkmenler arasındaki entrikalarını
Kafkaslarda doğmuş Müslüman bir Avar Türk’ü olan fakat Rus hizmetine girmiş Yüzbaşı Ali
Han (Alikhanov-Avarski) vasıtasıyla yürütmüştür. Ali Han-Avar, Türkmenlerin ileri
gelenlerine ve bu arada onların meşhur lideri Nur Verdi Han’ın dul eşi Gülcemal Hanım’a
Türkmenlerin daha başka felaketlere duçar olmadan Rus hâkimiyetini kabul etmelerinin en iyi
çıkar yol olduğum söyleyip ikna etmiştir. Nihayet, Gülcemal Hanım’ın başkanlığında son
defa toplanan Türkmen Meclisi’nde Türkmen ileri gelenleri, istemeyerek de olsa, Rus
hâkimiyetine girmeyi kabul etmişlerdir (Ocak 1884). Bu şekilde Ruslar tarafından 1869’da
başlatılan ve kanlı bir şekilde yıllar yılı devam eden Türkmenistan’ın istilası kansız bir şekilde
tamamlanmış oldu. Rus yöneticileri başarılı çalışmalarından dolayı Ali Han-Avar’ı Albaylığa
terfi ettirerek kendisin Merv’e vali tayin etmişlerdir. Ruslar, kendilerini yıllar yılı uğraştıran
Türkmenler için özel bir kanun çıkartarak onları diğer Türkistan Türklerinden ayırt etmişler
ve daha sıkı gözaltında bulundurmaya başlamışlardır.
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Uygulamalar
Mehmet Saray’ın Türkmen Tarihi adlı eserini okuyarak Rus istilasına karşı Türkmen
mukavemetinin özelliklerini yazınız.
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Uygulama Soruları
1) Rus istilasına karşı Türkmen mukavemetinin özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkmenler, XI. asırda Selçuk ailesinin önderliğinde Oğuzların batıya kaymasından
sonra onların geride bıraktıkları boylardan ibaret bir Türk topluluğudur. XIII. asırdaki Moğol
istilasından sonra oldukça zayıflamış olan bu Türkmen boyları, Hazar’ın kuzeydoğusunda
Mangışlak (Min-Kışlak)’da, Mâveraünnehir’de ve Horasan’da hayatlarını devam
ettirmişlerdir.
Mâveraünnehir ve Horasan’da kalan Türkmenler diğer Türk boyları (Özbek-Kazak,
Kırgız ve Karakalpak) ile birlikte önce Moğol ve sonra da Timurlular hâkimiyetinde
varlıklarını devam ettirirlerken Mangışlak bölgesindeki Türkmenler, o havalinin askerî istila
yolları üzerinde olmamasından istifade ederek, XVII. asrın ortalarına kadar rahat müstakil bir
hayat yaşamışlardır. Fakat 1639 ve 1700 yıllarında, Moğol asıllı Kalmukların hücumlarına
uğramışlardır. Mangışlak bölgesinde yaşayan o devir Türkmen boylarının en büyüğü ve en
kuvvetlisi olan ve Salur boyundan gelen Teke Türkmenleri Kopet-Dağı bölgesine çekildiler.
Orada Yamud, İmrali ve diğer Türkmen boyları ile- bazen kavgalı- birlikte yaşayarak daha da
kuvvetlendiler. Bu Türkmen boyları bir müddet, Türkmen-Özbek koalisyonunun ayakta
tuttuğu Hîve Hanlığına vergi ile bağlandıktan sonra, İran’da hâkimiyeti eline geçirmiş olan
Afşar Türkmen beylerinden Nâdir Kulu Han (Nâdir Şah)’ın Orta Asya Hanlıklarını geçici
olarak istila ettiği devrelerde de onun hâkimiyetini kabul etmişlerdir.
Fakat 1845’te İranlıların ve bir müddet sonra da Hivelilerin âni hücumlarına mâruz
kaldılar. Bir anda iki düşman arasında kalan Türkmenler, 1855’te bizzat Hîve hükümdarı
Muhammed Emin Han’ın kumandasındaki kuvvetli bir Hîve ordusunun hücumuna uğradılar.
Fakat Türkmenler, hem Hîve ordusunu yenmeyi, hem de Muhammed Emin’i öldürmeyi
başarmışlardır. Bir müddet sonra Muhammed Emin’in halefi Abdullah Han yeni bir Hîve
ordusu ile Türkmenler üzerine hücum etmiş ise de Türkmenler bu orduyu da mağlup etmeye
muvaffak olmuşlardır. Bu zaferlerden sonra Hîve Hanlığının hâkimiyetinden kurtulan
Türkmenler müstakil bir hayat yaşamaya başlamışlardır.
Ne var ki, Türkmenistan üzerinde hak iddia eden İranlıların yeni bir hücumları
Türkmenleri oldukça müşkül duruma düşürmüştür. 1856’da kuvvetli bir İran ordusunun
saldırısına uğrayan Türkmenler ağır telefat vermişlerdir. Türkmenler, İranlılar yeni bir
hücumuna mâruz kaldılar. 1860’ta Hamza Mirza kumandasında 33 Topla mücehhez 30.000
kişilik bir İran ordusu Türkmen topraklarında ilerlemeye başladı ise de Kuşid Han, tarafından
mağlup edildiler. İranlılara karşı kazandıkları bu kati zaferlerden sonra istiklâllerine tam
manasıyla kavuşmuş oldular.
Sonraki yıllarda da İran saldırıları Türkmenleri rahatsız etmeye devam etti ve Ruslar
Orta Asya’da ilerlemelerini kolaylaştırdı.
Kırım Harbi’nin patlak vermesi ile Türkistan’daki Rus faaliyetleri geçici olarak
durmuş ise de 1859’da Hazar’ın doğu sahillerindeki Balkan Körfezinde bir kale
kurmalarından sonra Ruslar, Türkmenlere karşı askerî seferlere başlamışlar ve pek çok
Türkmen yerleşme merkezini tahrip etmişlerdir. Bir müddet sonra Ruslar, Hokand ve
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Buhara’yı hâkimiyetlerine almak istedikleri için, Türkmenlere karşı olan harekâtlarına ara
vermek ihtiyacını duymuşlardır. Fakat Ruslar, 1869 sonbaharında, Hokand ve Buhara’yı
hâkimiyetleri altına alır almaz, Türkmenlere karşı Hazar kıyısında Kızıl-Su’da ansızın
hücuma geçtiler. Kopet Dağı stratejik mevkiine doğru uzanan yol üzerindeki Taş-Avrat ile
Molla Kara kaleleri, Rus kuvvetleri tarafından işgal edildi. Batı Türkmenistan’ı idare etmekte
olan Nur Verdi Han ile Tıkma Serdar kumandasındaki bir kısım Türkmen kuvvetleri Rusları
buralardan atmak için yaptıkları hücumlarda, Rusların teknik ve ateş gücü üstünlüğünden
dolayı, bir netice alamadılar. Ruslar, getirdikleri yeni takviye kuvvetleri ile Hazar’ın bütün
doğu kıyılarını birer birer zapt edip Türkmenlere ait ne varsa yağma etmişlerdir. Ertesi sene,
1872’de, Albay Markozov kumandasındaki Rus kuvvetleri Hazar kıyılarından Hîve’ye doğru
giden yol üzerindeki bütün Türkmen kale ve köylerini yakıp yıktılar.
Hazar Ötesi Valiliğine getirilen General Lomakin’in takip ettiği politika sonucunda
bazı Türkmen Beyleri Rus hâkimiyetini kabul etmeye meyledince, Kuşid Han ile Nur Verdi
Han başta olmak üzere Türkmen liderlere acil tedbirler almaya mecbur kalmışlardır. Alınan
tedbirlerin başında Türkmen boylarının Ruslarla her türlü temaslarının men edilmesi
geliyordu. Türkmen liderlerinin bu kararı üzerine Lomakin, tekrar ilerlemeye başlamış ve
büyük bir mukavemet görmeyince de Kafkaslardaki ordu kumandanı Çar’ın kardeşi Prens
Mihael’e müracaat ederek Türkmen meselesini tam olarak halletmek için izin istemiştir. Fakat
Çar’ın kardeşi yaklaşmakta olan 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’ni düşünerek bu isteği
şimdilik yerine getirmemiştir. Buna rağmen General Lomakin, emrindeki kuvvetlerle
Göktepe’ye giden yol üzerindeki Kızıl Avrat kalesine kadar ilerlemiş ise de Türkmenlerin
buraları boşaltıp geri çekilmeleri üzerine bir netice alamadan geri dönmüştür. Türk-Rus
Harbi’nin patlak vermesi üzerine Ruslar, Türkmenistan’daki kuvvetlerinin büyük bir kısmını
Kafkaslara çekmek mecburiyetinde kalmışlar ve bu vesileyle de Türkmenler ile Ruslar
arasında geçici bir sulh devri başlamıştır.
Haziran 1879’da ileri harekâta geçen Ruslar, Hazar’dan itibaren boşaltılan veya
boşaltılamayan bütün Türkmen köy ve kalelerini alarak Ağustos sonlarında Göktepe
yakınlarındaki Bendesen kalesini de ele geçirdiler.
Ruslar, 9 Eylül 1879’da, topçu ateşi ile hücumu başlattılar. Fasılasız saatlerce devam
eden bombardımanın verdiği can ve mal kaybı çok korkunçtu. Rusların hücuma geçmesi
üzerine kanal içlerinde ve siperler arkasında gizlendikleri yerlerinden ileri fırlayan
Türkmenler, Ruslarla amansız bir mücadeleye başladılar. Savaş birdenbire Ruslar aleyhine
dönmüştü. Kaçmakta olan düşmanı askerlerinin başında kovalayan Berdi Murad Han’ın atılan
bir top mermisi ile paramparça olması tam bir Türkmen zaferine mâni oldu. O geceyi büyük
bir korku içinde geçiren Ruslar ertesi sabah tam bir bozgun hâlinde çekilmeye başlamışlardır.
Ruslar istila ettikleri bütün Türkmen topraklarını terk ederek Hazar kıyılarına kadar
çekilmişlerdir.
Göktepe’deki bu Türkmen başarısı Rusların o ana kadar Orta Asya’daki yenilmezlik
vasıflarını yıkmış, Rusya’da, Türkistan’da, Avrupa başkentlerinde ve İstanbul’da büyük
akisler uyandırmıştır. Gerek Rusya’da ve gerek Avrupa başkentlerinde bu olay tam bir Rus
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yenilgisi olarak kabul edilirken, İslam ülkelerinde de bir zafer sevinci yaratmış, İstanbul’daki
Tercüman-ı Hakikat gazetesi Türkmen zaferini kutlayan yazılar yazmıştır.
Göktepe mağlubiyeti Rusya’da, bilhassa başkent Petersburg’da, büyük tepkilere ve
öfkelere yol açmış, mağlubiyetin sorumlusu olarak görülüp vazifesinden azledilen General
Lomakin’in yerine General Tergukasov getirilmiştir. Fakat bir müddet sonra o da azledilerek
Türkmenistan’ı işgal edecek kuvvetlerin başında, 1877-1878 Türk-Rus Harbi’nde Plevne’de
Osman Paşa’ya karşı inatla savaşan ve o zaman için Rusya’nın en büyük komutanlarından biri
addedilen General M.D. Skobelev komutan tayin edilmiştir.
1880-1881 yıllarındaki yeni sefer için tartışmasız her türlü imkânın kendisine verildiği
General Skobelev, ilk iş olarak önce maneviyatı bozulan eski birlikleri Kafkaslardan
yenileriyle değiştirmek oldu. Mühimmat ve yiyecek ulaşımı için Hazar’ın doğusundan GökTepe’ye doğru uzanan bir de demiryolu yapımına başladı. Nisan 1880’de bütün hazırlıklarını
tamamlayan General Skobelev, Hazar’ı geçerek Türkmen topraklarına girdi.
Hazırlıklarının büyük bir kısmını tamamlayan Skobelev, Haziran başlarında emin bir
şekilde Türkmen topraklarında ilerlemeye başladı. Bu Rus ilerleyişine Tıkma Serdar
kumandasındaki Türkmen süvari kuvvetleri şiddetle ve kahramanca karşı koymaya
çalışmışlar ise de düşmanın üstün ateş gücü istedikleri neticeyi almalarına mâni olmuş,
1879’da yaptıkları gibi, adım adım geri çekilerek esas savaşı Göktepe’de yapmaya karar
vermişlerdir. 1879 mağlubiyetinin intikamıyla hareket eden Skobelev, Göktepe’ye kadar
bütün Türkmen köylerini ve kalelerini yakıp yıkarak ve kaçamayan ahaliyi de insafsızca
katlederek Ekim başlarında Bami’ye geldi. Aralık sonuna kadar Türkistan’dan takviye
birlikleri olan Skobelev, hazırlıklarının son safhasını da tamamlamış oldu.
Ruslar, 1 Ocak 1881’de Göktepe’nin bütün yollarına hâkim olan Yengi Kale’ye iki kol
hâlinde hücum ederek bu mühim mevkiyi çok az bir zayiatla zapt ettiler.
Ruslar, 4 Ocak’tan itibaren yer altından kazdıkları kanallarla mayın döşeme işine
başladılar. Aşkabad istikâmetinde yeni bir gösteri yaptırarak Türkmenleri oyalayan Skobelev,
ikinci mayın yatağını genişlettirecek olan kanalı da tamamlattı. Mayın döşemeleri sırasında
karşılıklı baskınlar sonucunda iki ordu’ da önemli zahiyatlar vermiştir.
18-23 Ocak 1881 arasında Gök-Tepe surları altına mayınları yerleştiren Ruslar 24
Ocakta Skobelev’in emri ile genel taarruza geçerler. Bütün ihtiyat kuvvetlerinin de katıldığı
bu genel taarruza büyük bir topçu ateşiyle başlar. Öğleye kadar devam eden Rus hücumu öğle
vakti yavaşlatılıp, birlikler Skobelev’in emri ile düzenli bir şekilde geri çekilir. Birliklerin geri
çekilmesi tamamlanır tamamlanmaz da mayınlar ateşlenerek kale surları havaya uçurulur.
infilâklar Türkmenler arasında büyük zayiata korkuya sebep olur. Halk can havliyle Aşkabad
istikametinde kaçmaya başlar. Tekrar hücuma geçen Ruslar hem kaçan halkı ve hem de kale
müdafilerini amansız bir mitralyöz ve top ateşine tutarlar. Aman dilemelerine aldırmadan
çocuklar, kadınlar ve ihtiyarlardan oluşan halk insafsızca katledilir. Gök-Tepe müdafileri de
kalelerini adım adım müdafaa ederek şehit olurlar. Ertesi gün, yani 25 Ocak 1881 sabahı harp
sona ermiştir: Türkmenler mağlup olmuş ve Ruslar kazanmışlardır.
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1-25 Ocak 1881 arasında vuku bulan çarpışmalarda Ruslar 1 general, 20 subay ve 268
asker ölü vermişlerdir. Türkmenler ise 6.300 kişiyi müdafaada, 28.000 (kadın, çocuk ve
ihtiyarlar dâhil olmak üzere) kişiyi de Rus katliamında kaybetmişlerdir.
Nisan 1881’de Tıkma Serdar, birkaç ay sonra da Mahdum Kulu, Ruslara teslim
oldular. Bu şekilde Türkmenistan’ın stratejik bakımdan çok önemli olan batı bölgesi Rus
kontrolüne girmiş oldu.
İngilizlerin baskısı ile Rus birlikleri Aşkabad’dan sonra Türkmen topraklarında
ilerlemelerini durdurmak mecburiyetinde kaldılar.
Gülcemal Hanım’ın başkanlığında son defa toplanan Türkmen Meclisi’nde Türkmen
ileri gelenleri, istemeyerek de olsa, Rus hâkimiyetine girmeyi kabul etmişlerdir (Ocak 1884).
Bu şekilde Ruslar tarafından 1869’da başlatılan ve kanlı bir şekilde yıllar yılı devam eden
Türkmenistan’ın istilası kansız bir şekilde tamamlanmış oldu.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi XVI. Yüzyıl Mâveraünnehir ve Horasan’da yer alan
Türk boyları arasında yer almaz?
a) Özbek
b) Kazak
c) Kırgız
d) Karakalpak
e) Kayı
2)
Hîve’nin Rus işgaline uğramasından sonra Hîve Hanlığı’nı ayakta tutan yegâne
kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karakum Türkmenleri
b) Özbek Türkmenleri
c) Hokand Türkmenleri
d) Buhara Türkmenleri
e) Yamud Türkmenleri
3)
1873 Baharında Hîve, Rus kuvvetleri tarafından istila edilmiştir. Bunun üzerine
Ruslar tarafından Türkistan coğrafyasında kurulan askeri – idari birimin adı nedir?
a) Hazar Ötesi Valiliği
b) Rus – Hazar Ötesi Valiliği
c) Hazar Bölge Komutanlığı
d) Türkistan Yüksek Bölge Komiserliği
e) Türkistan Ötesi Komutanlığı
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4)
Rusların 9 Eylül 1879’da Türkistan’da büyük bir hezimete uğradıkları savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hokand
B) Merv
C) Göktepe
D) Hiye
E) Buhara
5)
Rusların 9 Eylül 1879’da aldığı büyük bir hezimet aşağıdaki gazetelerden
hangisi duyurmuştur?
A) Tercüman-ı Ahval
B) Takvim-i Vekayi
C) Ceride-i Havadis
D) Tercüman-ı Hakikat
E) İkdam
6)
Tarihten günümüze kadar Türkistan’da birçok boy yaşamıştır. XVI. Yüzyıl
Mâveraünnehir ve Horasan’da yer alan Kırgızlar bir Türk boyu olarak yer almaktadır. (D) (Y)
7)
Hîve’nin Rus işgaline uğramasından sonra Hîve Hanlığı’nı ayakta tutan yegâne
kuvvet Hokand Türkmenleri’dir. (D) - (Y)
8)
1873 Baharında Hîve, Rus kuvvetleri tarafından istila edilmiştir. Bunun üzerine
Ruslar tarafından Hazar Ötesi Valiliği idaresi kurulmuştur. (D) - (Y)
9)
Ruslar, Merv Kalesi’ne yaptıkları taarruzda 9 Eylül 1879’da büyük bir
hezimete uğramıştır. (D) - (Y)
10)
Rusların Göktepe’de aldığı ağır mağlubiyet birçok yerde duyulmuştu.
İstanbul’da bu haberi Ceride-i Havadis gazetesi duyurmuştur. (D) - (Y)

Cevaplar
1. e, 2. e, 3. a, 4. c, 5. d, 6. D, 7. Y, 8. D, 9. Y, 10. Y
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9. RUS HÂKİMİYETİNDE TÜRKMENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Sovyet Rejimine Karşı Millî Ayaklanma
9.2. Türkmenlerin Kültür Hayatı ve Yetiştirdikleri Şahsiyetler
9.3. Türkmenlerin Nüfusu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ruslar Türkmenleri kontrol edebilmek amacıyla neden hususî bir kanun
hazırlamışlardır?
2) Türkmen ilinde fikrî ve siyasi uyanış ne zaman, nasıl başlamıştır?
3) Sovyet Komünist Partisi Türkistan’da ayrı ayrı kurulacak cumhuriyetlerin
sınırlarını tespit edebilmek amacıyla neler yaptırmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Türkmenler
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Sovyet Yazarları Kongresi
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Giriş
Türkmenistan’daki Rus idaresi ve sömürüsü Rus hâkimiyetine düşen diğer Türk
memleketlerinden farklı olmamıştır. Tek fark Türkmenleri daha sıkı kontrol etme imkânı
veren hususi bir kanunla yönetmek olmuştur. Özbek ve Kazak Türklerine yapıldığı gibi
Türkmenlerden de ağır vergiler alınmış ve topraklarının en zengin kısımları ellerinden
alınarak Rus tekstil sanayinin ihtiyacını karşılamak için pamuk ekimine tahsis edilmiştir. Bu
Rus sömürüsüne karşı Türkmenler çok sıkı bir yönetim altında oldukları için uzun bir zaman
ses çıkaramamışlardır. Memleketteki her türlü idare ve mevkiler Ruslar tarafından işgal edilip
yürütülmüş ve Türkmen ileri gelenlerine ancak yardımcılık ve küçük memurluklar verilmiştir.
Çarlık idaresinin suiistimal ve yolsuzluklarla dolu bu bunaltıcı istibdat yönetimi XX. asır
başlarına kadar devam etmiştir. 1905’teki Rus-Japon Harbi’nden sonra Rusya’da ortaya çıkan
pek çok yolsuzluk ve suiistimal iddialarının önemli bir kısmı bu ülkenin Türkistan’daki
idaresi ile ilgiliydi. Nihayet, harekete geçen Rus hükûmeti, Türkistan’ın işgal edilmesinden bu
yana teşkil edilen en büyük soruşturma komisyonunu, dürüstlüğü ve daha önceki
soruşturmalarda gösterdiği başarılarıyla ünlü Alman asıllı Kont K.K. Pahlen başkanlığında
Türkistan’a göndermeye karar verdi. Pahlen ve heyeti, suçlu buldukları kim ve hangi makam
sahibi olursa olsun adalet önüne çıkarma yetkisine sahip bulunuyordu. Bu soruşturmalar
esnasında en büyük yolsuzluklardan birinin de Türkmenistan’da yapıldığı tespit edildi.
Türkmenistan’da vazife gören Rus subayların ve sivil idarecilerin üçte ikisi hırsızlık, rüşvet,
sahtekârlık ve katillik suçlarından mahkeme önüne çıkarılmış ve mühim bir kısmı mahkûm
edilmişlerdir.
Bu arada Pahlen, aksayan hususların nasıl halledileceğini raporlarında göstermiş ve
bunlardan birinin de sivil idareyi yerli halka, yani Türkmenlere, bırakmak olduğunu
söylemiştir. Ne var ki onun bu tavsiyeleri, Türkistan’da Rusların çok azınlıkta oldukları ve
yerli ahaliye idarenin teslim edilmesinin büyük mahzurlar yaratacağı gerekçesiyle yerine
getirilmemiştir. Rus hükûmeti, mevcut statükoyu muhafaza ederek Türkistan’da eline
geçirdiği imkânları kullanmayı yani bu ülkeyi sömürmeyi tercih etmiştir.
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9.1. Sovyet Rejimine Karşı Millî Ayaklanma
XIX. asrın sonları ile XX. asrın başları diğer Türk illerinde olduğu gibi Türkmen
ilinde de fikrî ve siyasi uyanışın başlangıcı olmuştur. Türkmenler arasındaki bu fikrî uyanış
onların siyasi haklarını almak ve Rus idaresinden kurtulmak için mücadeleye sevk etmiştir.
Türkmenlerin bu uyanışında Kırım, Azeri ve Türkistan Türklerinin de büyük rolleri olmuştur.
Türkmenlerin haklarını almak için giriştikleri bu mücadele başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Zira Ruslar bu harekâtın ileri gelenlerinin bütün mal ve arazilerini ellerinden
aldıkları gibi yeni birtakım vergilerle de halkı cezalandırma yoluna gitmişlerdir. Rusların,
Türkmenler üzerinde kurdukları bu gayr-i adil ve insafsız baskı rejimi çok geçmeden halkın
reaksiyonu ile karşılaşmıştır. Rus mezalimine karşı ilk başkaldırma Hîve civarındaki Yamud
Türkmenleri tarafından olmuştur. Ruslar bir maşa gibi kullandıkları Hîve Hanına,
Türkmenleri ezdirmek isteyince onlar da (Türkmenler) hem Hîve Hanına ve hem de Ruslara
karşı ayaklanmışlardır. Fakat Hîve Hanının Ruslardan yardım istemesi üzerine Cüneyd Han
idaresindeki bu Türkmen ayaklanması başarılı olamamıştır. Ancak, Türkistan’daki 1916 Millî
Ayaklanması’nın hızla yayılması Türkmenleri de etkilemiş, bu ise Cüneyd Han’a büyük bir
sempati ve taraftar kazandırmıştır.
Rusya’daki Bolşevik İhtilalinden sonra Hîve de kurulan “Genç Hîveliler Meclisi”nin
Rus kuvvetleri tarafından dağıtılması ve bu arada Rusların Türkmenler üzerine yürümesi
Cüneyd Han’ın tekrar harekete geçmesine sebep olmuştur. Bu arada bazı Rus birliklerinin
Hîve’den çekilmelerini de fırsat bilen Cüneyd Han, Hîve’yi tam iki sene Türkmen
hâkimiyetinde tutmuştur. Fakat Cüneyd Han’ın Özbekler ile ihtilafa düşmesi durumunu
sarsmış ve sonunda Sovyet taraftarı Özbeklerin de çağrısı üzerine Hîve üstüne yürüyen Kızıl
Ordu birliklerine yenilerek Karakum Çölü’ne çekilmek mecburiyetinde kalmıştır.
Cüneyd Han’ın mücadelesi devam ederken Batı Türkmenistan’da da Ruslara karşı
millî ayaklanmalar devam ediyordu. Rus işgali sırasında Türkmenleri kahramanca yönetmiş
olan Tıkma Serdar’ın oğlu Oraz Serdar, Rus askerî okulunda okumuş ve ihtilal başladığı
zaman da Albaylığa yükselmiş, Türkmenlerden kurulu birliklere kumandan tayin edilmişti.
Cüneyd Hanın kahramanca mücadelesini gören bu arada Bolşevik İhtilalinden sonra meydana
gelen karışık durumdan istifade eden Albay Oraz Serdar emrindeki Türkmen kuvvetleriyle
birlikte isyan etmiştir. Albay Serdarın haricî bir yardım olmadan Türkmenistan’ı kurtarması
çok güç idi. Bunun için o da Çarlık rejiminin müttefiki olan İngiltere’nin Generali
Türkmenlere değil de Çar taraftarı beyaz-ordu birliklerine yardımı tercih ettiğinden Oraz
Serdar’ın başlattığı mücadele de başarıya ulaşamamıştır. Rusya’daki iç harbi kazanan kızılordu birlikleri bütün Türk illerindeki kurtuluş hareketlerini bastırdıktan sonra
Türkmenistan’daki bu millî ayaklanmayı da bastırmışlardır.
Cüneyd Han bütün yokluklara rağmen açtığı istiklâl mücadelesinden vazgeçmemiş ve
Rusları 1931 yılına kadar uğraştırmıştır. Cüneyd Han’ın en büyük başarısı 1924’te
Türkmenler ile Özbeklerin birlikte yaptıkları ayaklanmadan sonra olmuştur. Bir zamanlar
kendisine muhalefet eden Özbeklerin de desteği ile Cüneyd Han, Türkmen kuvvetleriyle
Rusların kontrolündeki birçok kasabaları ele geçirerek Hîve üzerine yürümüştür. Fakat
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Türkistan’dan gelen Rus takviye birliklerinin yetişmesi üzerine şehri alamamıştır. Bu arada
Rusların kendisine teklif ettiği sulh görüşmelerini kabul eden Cüneyd Han, Rusların kendisine
komplo hazırladığını haber alınca bu teşebbüsünden vaz geçerek mücadeleye devam etmiştir.
1927’de Ruslarla yaptığı son muharebeyi de kaybeden Cüneyd Han, Türkmenistan’ı terk
etmek mecburiyetinde kalmıştır. Türkmenistan’dan, önce İran’a sonra da Afganistan’a geçen
Cüneyd Han oradan Rus birliklerine karşı yaptığı akınlar ile Ruslara karşı mücadelesine 1938
yılında ölümüne kadar devam etmiştir.
Rus boyunduruğundan kurtulmak için giriştikleri istiklâl savaşını kaybeden
Türkmenler bu sefer diğer Türk boyları gibi hakları için komünist rejimi altında mücadeleye
başladılar. Oraz Serdar ile Cüneyd Han’ın önderliklerinde yürütülen istiklâl savaşının Kızıl
Ordu birlikleri tarafından kanlı bir şekilde bastırılmasından sonra Türkmenler, istemeyerek de
olsa, Türkmenistan Komünist Partisi’ne girmeye başladılar. Türkmenlerin komünist partisine
girmelerinin sebebi, diğer Türkistan Türklerinde olduğu gibi komünizme inandıkları için
değildi. Onlar, daha çok ezilmelerini önlemek ve haklarını mümkün olduğu kadar
koruyabilmek ve köle gibi bir hayat yaşamamak için bu işi yapıyorlardı. Onun için 1918
sonlarında kurulan Türkmenistan Komünist Partisine, bilhassa millî ayaklanmaları
bastırıldıktan sonra, girmeye ve partinin aldığı ve alacağı kararlarda Türkmen menfaatlerini
ellerinden geldiği kadar korumaya başladılar. Bu mücadele onlara Rus komünistlerinin
maksatlarını daha iyi anlama fırsatı verdi. Türkistan’da olduğu gibi Türkmenistan’da da iskân
edilmiş Ruslar bulunuyordu. Bu Ruslar, komünist partilerini ellerine geçirerek Türklere hiçbir
millî kültürel ve ekonomik haklarını vermek istemiyorlar ve onları doğrudan doğruya
Moskova’nın emrine almak istiyorlardı. Rus komünistlerinin istedikleri bu fevkalâde haksız
değişikliklere Türk komünistleri şiddetle karşı çıktılar. Türkler bu itirazla da kalmayarak
tertip edilen kongrelerde Müslümanları ve Türkleri birliğe, birlikte mücadeleye ve haklarını
birlikte korumaya karar verdiler. Türk komünistlerinin (Özbek-Kazak Türkmen) giriştikleri
bu mücadele Sovyetleri son derece tedirgin etmeye başlamıştır. Komünist rejim altında dahi
Türklerin haklarını korumak için aralarında yaptıkları bu dayanışmayı kırmak ve parçalamak
için Sovyetler gerekli hileli ve kasıtlı tedbirler almaya başladılar. Özbekler ile Türkmenlerin
yan yana yaşadıkları Hîve (Harezm) bölgesine yapılan bir kısım reformlarda Özbekleri
koruyup Türkmenleri mağdur ederek onlar arasındaki eski çekişmeleri körüklemeye
başlamışlardır. Bir müddet sonra ise, Türkmenler ile Özbekler arasındaki bu ihtilafı bahane
ederek “Siz birbirinizle iyi geçinemiyorsunuz, en iyisi sizlerin ayrı ayrı idarelerin altında
toplanmanız lazım.” diyerek Türkistan Türkleri arasındaki kabile ihtilaflarından istifade
ederek onları birbirinden ayırmaya başlamışlardır.
Türkistan’da Türk zümreleri arasında komünist partileri nezdinde bu fikirleri işlemeye
ve yaymaya başladılar. Neticede, her komünist partiye telkin ile kararlar aldırmışlar ve
kendilerinin ayrı cumhuriyetler hâlinde yaşamak istediklerine dair istek ve müracaatları
Sovyet makamlarına bildirmelerini sağlamışlardır. Bu müracaatlar üzerine toplanan Rus
Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu durumu görüşerek Türkistan Komünist
Partilerinin istediklerini kabul ederek ayrı ayrı cumhuriyetlerin kurulacağını ilan etmiştir (12
Haziran 1924). Rus Komünist Partisi’nin bu kararına itiraz etmekle isteyenler oldu ise de
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kendilerine ne bir hak veren ve ne de kendilerini dinleyen bir merci bulamadıkları için
sonunda bu kararı onlar da kabul etmek zorunda kalmışlardır”.
Sovyet Komünist Partisi’nin Türkistan’da ayrı ayrı cumhuriyetler kurulacağını ilan
etmesinden sonra teşekkül eden Merkezî Toprak Komitesi cumhuriyetlerin sınırlarını tespit
işine girişmiş ve Eylül 1924’te çalışmalarını tamamlayarak Rus Komünist Partisinin tasdikine
sunmuştur. Toprak Komitesi’nin tespit ve kararları Rus Komünist Partisi tarafından tasdik
edilir edilmez, her cumhuriyetin komünist partisi ileri gelenleri komiteler teşkil ederek kendi
idarî, ekonomik ve kültürel programlarını yapmaya başlamışlardır. Bu çalışmalar Ekim
1924’te tamamlanarak Ruslara bağlı Türkistan’da kurulan Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız,
Karakalpak ve Tacik Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri fiilen ortaya çıkmış oldu.
Türkistan’da Sovyetlere bağlı olarak kurulan Türk Cumhuriyetlerinin ilk yıllarında
Rus baskısı ve sömürüsü nispeten az idi. Fakat 1930’lar ile birlikte Türk cumhuriyetlerinde
Rus baskısı ve sömürüsü artmış ve bilhassa II. Dünya Harbi’nden sonra bu baskı ve sömürü
daha da hızlanarak bir nevi cumhuriyetleri kolonileştirmeye yönelmiştir. Bugün
Türkistan’daki bu Türk cumhuriyetlerinde yürütülen kolonileştirme hareketleri başarılı
olamamıştır. Bunun en güzel delili ise, 1991’de istiklâllerine kavuşan Türk Cumhuriyetlerinin
kendi dil ve kültürlerine sahip olarak medeni dünyada yerlerini almalarıdır.

9.2. Türkmenlerin Kültür Hayatı ve Yetiştirdikleri Şahsiyetler
Türkmenler XVI. asırdan XIX. asrın ortalarına kadar bir devlet kurma imkânına sahip
olamadıkları için kültür hayatları oldukça sönük geçmiştir. Buna rağmen Türkmenler arasında
pek çok edipler ve şairler yetişmiştir.
Türkmen şairlerinin en büyüğü ve Türkmenlerin millî şair olan Mahtumkulu’dur.
Türkmen ediplerini ve şairlerini mensup oldukları boylara göre şöyle sıralamak mümkündür:
Teke Boyundan yetişen şairler: Talibi, İl-Geldi, Mehtacı, Şeydâî, Kâtibi, Ak-Molla,
Allah-Verdi, Hıra-Beğ, Kemine, Divan-Şairi, Molla-Nefes, Durdu-Şâiri, Sakar-Molla, KörMolla, Beğ-Muhammed.
Yamud Boyundan yetişen şairler: Şah Bende, Ana-Can, Ata-Beğ, Nuri-Şâir ve Ezber.
Sarık Boyundan yetişen şairler: Kara-Şâir, Arna-Satlık, Baba-Şâir ve Cuma-Şâir.
Göklen Boyundan gelen şairler: Devlet-Muhammed-Molla, Mahdum-Kulu ve MollaZelilî.
Diğer Türkmen Boylarından gelen şairler: Ma’rufî, Sarı-Şâir, Abd-üs-Sattar-Kadı,
Dost-Mamed, Dövlet-Yar-Beğ, Seyyid-Hoca ve Miskin-Kılıç.
XIX. asrın ikinci yarısı diğer Orta Asya Türklerinde olduğu gibi Türkmenler için de
kültürel sahada bir uyanış devri durumundadır. Rus istilası ve onu takip eden esaret yıllarının
getirdiği ıstıraplar Türkmenler arasında yeni bir uyanışın başlangıcı olmuştur. Kültür
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sahasında Türklük şuurunun uyanışını sağlayan Gaspıralı İsmail Bey’in fikirleri Türkmenler
arasında da yayılmış ve XIX. asrın sonlarına doğru açılan modern okullarda pek çok Türkmen
aydını yetişmeye başlamıştır. Bu Türkmenler arasında vatanperver büyük şairler ve edipler de
yetişmiştir. Bunların en meşhurları Gök-Tepe’deki Rus katliamını şiirlerinde dile getiren
Gayip Verdi Miskin Kılıç (Molla Kılıç) ile komünist rejimine rağmen Türkmenistan ve
Türkmenlerin istiklâl ve hürriyeti için kalemiyle savaşan Abdülhakîm Kulmuhammed-oğlu,
Kör-Molla. Berdi Kerbabay-oğlu, Garaca-Burun-oğlu, Vopay-oğlu ve Amandurdu Alamışoğlu gibi edip ve şairlerdir. Bunlar vatanın istiklâli ve milletin hürriyeti için mücadelelerine
bütün baskılara ve güçlüklere rağmen yılmadan 1930’a kadar devam etmişlerdir. Fakat 1930
başlarında Stalin önderliğindeki Marksist rejimin baskı ve terörü ile bu şair ve edipler
eserleriyle birlikte bir bir yok edilmişlerdir. Arkasından başlatılan propaganda ile bu Türkmen
şair ve ediplerinin ayırıcı birer burjuva milliyetçisi oldukları yayılmış ve 1934’te toplanan I.
Sovyet Yazarları Kongresi’nde de onların lanetlenmeleri sağlanmıştır.
Rus terörü ve vahşeti ile Türkmen şairlerinin ve ediplerinin yok olmaları Türkmen
millî kültürü için büyük bir darbe teşkil etmiştir. Bunların tesiri ile birkaç milliyetçi edip ve
şair yetişmiş ise de Sovyet tipinde ve Sovyetlere paralel bir zihniyetle yetişen Türkmen şair ve
edipleri çoğunluğu teşkil ettikleri için onların da seslerini duyurmaları mümkün olmamıştır.
Bugün Türkmen kültür hayatının öncüleri olan şair ve edipler kendilerine zorla kabul ettirilen
Sovyet görüşünü Türkmenlere aşılamaya çalışmakta, Türkmenler de onlara karşı
direnmektedirler.

9.3. Türkmenlerin Nüfusu
1870’lerde Ruslar, Türkmenistan’ı istilaya başladıkları zaman, Türkmen, Rus ve
İngiliz kaynaklarının verdikleri bilgiye göre Türkmen nüfusu 1.150.000 idi. Gayri resmî
olarak verilen bu nüfusun 300.000’i İran ve Afganistan’da, 450,000 kadarı da Buhara ve Hîve
Hanlıklarında ve 400.000’i de müstakil Türkmen Cumhuriyetinde yaşıyorlardı.
Türkmenistan’ı istila eden Rus ordularında mühim vazifeler gören ve istilanın sonunda da Rus
ve Türkmen kaynaklarını kullanarak bu istila harbinin tarihini yazan General Grodekov,
işgale uğrayan Türkmen ülkesinin nüfusunu 700.000 kişi olarak vermişti. Fakat Türkmenler
istila hareketinin devam ettiği 15 sene içinde düşmanın öldürücü silah üstünlüğü yüzünden
pek çok telefat vermişler ve nüfuslarında büyük bir düşüş olmuştur. Nitekim pek inandırıcı
olmamakla beraber, Rusların 1897’de neşrettikleri ilk resmî istatistik de bunu göstermektedir.
Rusların verdiği bu resmî bilgeye göre Türkmenlerin nüfusu 382,487 idi. Rus işgali altına
giren Türkmenlerin nüfuslarındaki en büyük düşüşler, 1917 ihtilalinden sonra Rusya’da
meydana gelen iç harp ile 1930’larda Sovyetlerin uyguladığı mecburî iskân politikasında ve
II. Dünya Harbi esnasında olmuştur. 1970 resmî Sovyet istatistiğine göre Türkmenlerin
nüfusu 1510.000 idi. 1970 nüfus sayımına göre doğum yüzdesi çok yüksek olan Türkmenlerin
nüfusları 1979’da yapılan ve 1980’de gayri resmî olarak neşredilen sonuçlara göre iki
milyonu (2,100.000) geçmiş bulunmaktadır. Bu nüfusun, 1991’de, 4.000.000’a ulaştığı ifade
edilmektedir. Bugün Türkmenistan’ın nüfusu 5.171.943 (2014) ve bunun %85’i Türkmendir.
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Uygulamalar
Mehmet Saray’ın Türkmen Tarihi adlı eserini okuyarak Türkmenlerin kültür hayatı
hakkında detaylı bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
Türkmenlerin kültürel özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkmenistan’daki Rus idaresi ve sömürüsü Rus hâkimiyetine düşen diğer Türk
memleketlerinden farklı olmamıştır. Tek fark Türkmenleri daha sıkı kontrol etme imkânı
veren hususî bir kanunla yönetmek olmuştur. Özbek ve Kazak Türklerine yapıldığı gibi
Türkmenlerden de ağır vergiler alınmış ve topraklarının en zengin kısımları ellerinden
alınarak Rus tekstil sanayinin ihtiyacını karşılamak için pamuk ekimine tahsis edilmiştir. Bu
Rus sömürüsüne karşı Türkmenler çok sıkı bir yönetim altında oldukları için uzun bir zaman
ses çıkaramamışlardır. Memleketteki her türlü idare ve mevkiler Ruslar tarafından işgal edilip
yürütülmüş ve Türkmen ileri gelenlerine ancak yardımcılık ve küçük memurluklar verilmiştir.
Çarlık idaresinin suiistimal ve yolsuzluklarla dolu bu bunaltıcı istibdat yönetimi XX. asır
başlarına kadar devam etmiştir.
Rus mezalimine karşı ilk başkaldırma Hîve civarındaki Yamud Türkmenleri tarafından
olmuştur. Ruslar bir maşa gibi kullandıkları Hîve Hanına, Türkmenleri ezdirmek isteyince
onlar da (Türkmenler) hem Hîve Hanına hem de Ruslara karşı ayaklanmışlardır. Fakat Hîve
Hanının Ruslardan yardım istemesi üzerine Cüneyd Han idaresindeki bu Türkmen
ayaklanması başarılı olamamıştır. Ancak, Türkistan’daki 1916 Millî Ayaklanması’nın hızla
yayılması Türkmenleri de etkilemiş, bu ise, Cüneyd Han’a büyük bir sempati ve taraftar
kazandırmıştır.
Rusya’daki Bolşevik İhtilali’nden sonra Hîve de kurulan “Genç Hîveliler Meclisi”nin
Rus kuvvetleri tarafından dağıtılması ve bu arada Rusların Türkmenler üzerine yürümesi
Cüneyd Han’ın tekrar harekete geçmesine sebep olmuştur. Bu arada bazı Rus birliklerinin
Hîve’den çekilmelerini de fırsat bilen Cüneyd Han, Hîve’yi tam iki sene Türkmen
hâkimiyetinde tutmuştur. Fakat Cüneyd Han’ın Özbekler ile ihtilafa düşmesi durumunu
sarsmış ve sonunda Sovyet taraftarı Özbeklerin de çağrısı üzerine Hîve üstüne yürüyen Kızıl
Ordu birliklerine yenilerek Kara-kum Çölü’ne çekilmek mecburiyetinde kalmıştır.
Cüneyd Hanın kahramanca mücadelesini gören bu arada Bolşevik İhtilalinden sonra
meydana gelen karışık durumdan istifade eden Albay Oraz Serdar emrindeki Türkmen
kuvvetleriyle birlikte isyan etmiştir. Ancak Oraz Serdar’ın başlattığı mücadele de başarıya
ulaşamamıştır. Rusya’daki iç harbi kazanan Kızıl Ordu birlikleri bütün Türk illerindeki
kurtuluş hareketlerini bastırdıktan sonra Türkmenistan’daki bu millî ayaklanmayı da
bastırmışlardır.
Cüneyd Han bütün yokluklara rağmen açtığı istiklâl mücadelesinden vazgeçmemiş ve
Rusları 1931 yılına kadar uğraştırmıştır. Cüneyd Han’ın en büyük başarısı 1924’te
Türkmenler ile Özbeklerin birlikte yaptıkları ayaklanmadan sonra olmuştur. Cüneyd Han,
Türkmen kuvvetleriyle Rusların kontrolündeki birçok kasabaları ele geçirerek Hîve üzerine
yürümüştür. Fakat Türkistan’dan gelen Rus takviye birliklerinin yetişmesi üzerine şehri
alamamıştır. 1927’de Ruslarla yaptığı son muharebeyi de kaybeden Cüneyd Han,
Türkmenistan’ı terk etmek mecburiyetinde kalmıştır. Türkmenistan’dan, önce İran’a sonra da
Afganistan’a geçen Cüneyd Han oradan Rus birliklerine karşı yaptığı akınlar ile Ruslara karşı
mücadelesine 1938 yılında ölümüne kadar devam etmiştir.
163

12 Haziran 1924’te Sovyet Komünist Partisi’nin Türkistan’da ayrı ayrı cumhuriyetler
kurulacağını ilan etmesinden sonra teşekkül eden Merkezî Toprak Komitesi cumhuriyetlerin
sınırlarını tespit işine girişmiş ve Eylül 1924’te çalışmalarını tamamlayarak Rus Komünist
Partisinin tasdikine sunmuştur. Toprak Komitesi’nin tespit ve kararları Rus Komünist Partisi
tarafından tasdik edilir edilmez, her cumhuriyetin komünist partisi ileri gelenleri komiteler
teşkil ederek kendi idari, ekonomik ve kültürel programlarını yapmaya başlamışlardır. Bu
çalışmalar Ekim 1924’te tamamlanarak Ruslara bağlı Türkistan’da kurulan Özbek, Türkmen,
Kazak, Kırgız, Karakalpak ve Tacik Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri fiilen ortaya çıkmış
oldu.
Türkistan’da Sovyetlere bağlı olarak kurulan Türk Cumhuriyetlerinin ilk yıllarında
Rus baskısı ve sömürüsü nispeten az idi. Fakat 1930’lar ile birlikte Türk cumhuriyetlerinde
Rus baskısı ve sömürüsü artmış ve bilhassa II. Dünya Harbi’nden sonra bu baskı ve sömürü
daha da hızlanarak bir nevi cumhuriyetleri kolonileştirmeye yönelmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Bolşevik İhtilali’nin karmaşasından faydalanıp daha sonra Rus kuvvetleri
tarafından dağıtılan Hive’de kurulmuş meclisin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hive Kurtuluş Meclisi
b) Genç Hiveliler Meclisi
c) Hive İhtilal Meclisi
d) Sovyet Hiveliler Meclisi
e) Türkistan Hiveliler Meclisi
2) Bolşevik İhtilali’nden
aşağıdakilerden hangisidir?

sonra

Türkmenistan’da

kurulan

siyasi

oluşum

a) Türkmenistan İhtilal Partisi
b) Sovyet – Türkmen Partisi
c) Türkmenistan Komünist Partisi
d) Türkistan Komünist Partisi
e) Rus İhtilal Partisi
3) Sovyet Komünist Partisi’nin Türkistan’da ayrı ayrı cumhuriyetler kurulacağını
ilan etmesinden sonra cumhuriyetlerin sınırlarını belirleyen idari yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Merkezi Cumhuriyet Komitesi
b) Komünist İhtilal Komitesi
c) Merkezi Toprak Komitesi
d) Türkistan Komünist Komitesi
e) Türkistan Genel Valiliği
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4) Türkmen şairlerinin en büyüğü ve Türkmenlerin millî şairi olan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ali Şir Nevai
b) Ahmet Yesevi
c) Devlet Muhammed Molla
d) Mahtumkulu
e) Şah Bende
5) Günümüzdeki Türkmen nüfusu yaklaşık kaç milyon kişidir?
a) 20 milyon
b) 30 milyon
c) 1 milyon
d) 40 milyon
e) 4 milyon
6) Bolşevik İhtilali’nin yarattığı karmaşasından faydalanarak Hiveliler Hive’de Genç
Hiveliler Meclisi’ni kurmuştur. (D) - (Y)
7) Çarlık Rusya’sının uğradığı Bolşevik İhtilali’nden Türkistan bölgesinde birçok
siyasi oluşumlar ortaya çıktı. Türkmenistan bu siyasi oluşumlardan birisidir. (D) - (Y)
8) Sovyet Komünist Partisi’nin Türkistan’da ayrı ayrı cumhuriyetler kurulacağını
ilan etmesinden sonra, Merkezi Toprak Komitesi tarafından bu ayrı Türk cumhuriyetlerinin
sınırları belirlenmiştir. (D) - (Y)
9) Türkmen milli edebiyatında şairlerinin en büyüğü ve Türkmenlerin millî şairi olan
kişi Devlet Muhammed Molla’dır. (D) - (Y)
10) Tarih içerisinde Türkmen nüfusunun farklı sayılara ulaştığı görülmektedir.
Günümüzdeki Türkmen nüfusu yaklaşık 4 milyondur. (D) - (Y)

Cevaplar
1. b, 2. c, 3. c, 4. d, 5. e, 6. D, 7. D, 8. D, 9. Y, 10. D
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10. UYGURLAR (DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Doğu Türkistan Türklerinin XVI. Asırdan Yakub Bey’e Kadarki Tarihleri
10.2. Yakub Bey ve Kurduğu Devlet
10.3. Doğu Türkistan’ın Çin İstilâsına Uğraması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Doğu Türkistan Türklerinin bugünkü durumları hakkında bilginiz var mı?

2)

Yakup Bey kimdir?

3)

Çin, Doğu Türkistan’ı nasıl istila etmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Uygurlar (Doğu Türkistan Uygurlar (Doğu Türkistan Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Türkleri
Türkleri hakkında bilgi
Kronolojik düşünme
sahibi olur.
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Kutadgu-Bilig



Divan-ı Lûgat-it-Türk



Döngenler



Enderun



Atalık Gazi



Bedevlet
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Giriş
Uygur ve Karahanlı Türk Devletleri gibi Türk kültür tarihinde önemli yerleri olan
devletlerin kurulduğu bugünkü Doğu Türkistan’ın tarihi hakkında yok denecek kadar az
araştırma yapılmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, bir zamanlar Kutadgu-Bilig müellifi Yusuf
Has Hâcip ile Divan-ı Lûgat-it-Türk yazarı Kaşgarlı Mahmud gibi büyük şahsiyetleri
sinesinden çıkarmış olan Doğu Türkistan Türklerinin bugünkü durumları hakkında da çok az
bilgiye sahip bulunmaktayız. Onun için Doğu Türkistan Türklerinin tarihlerini biraz daha
gerilerden başlatmak gerekmektedir.
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10.1. Doğu Türkistan Türklerinin XVI. Asırdan Yakub Bey’e
Kadarki Tarihleri
Doğu Türkistan, XV. asrı sonları ile XVI. asrın başlarında Timurlular arasında el
değiştirdi durdu. 1531’den 1606’ya kadar Doğu Türkistan hâkimi olarak Sultan Ebu Said
Han’ı ve oğullarını görüyoruz. 1606’da Çağatay hanedanından Emir İsmail’in başa
geçmesiyle de XIX. asrın üçüncü çeyreğine kadar devam edecek olan meşhur “Hocalar”
hâkimiyeti başlar.
Kaynakların nakline göre, 1412 yılında Buhara ulemâsından meşhur hoca “Muhdum
A’zam” Kaşgar’a gelip yerleşmiş, medreselerin birinde tedris ile meşgul olmuş ve oğulları
İmam Kalan ile İshak Vali de bu işe devam etmişlerdir. Bu iki kardeşin içtihadında görülen
bazı farklar talebeleri arasında iki grubun teşekkülüne sebep olmuştur. Bunlardan İmam Kalan
taraftarları “Ak-Tağlık” ve İshak Vali taraftarları ise “Kara-Tağlık” olarak meşhur
olmuşlardır.
Doğu Türkistan’ın, Batı Türkistan’da olduğu gibi, bilhassa bu son devirlerinde görülen
siyasi istikrarsızlık, ayrı şehir ve eyalet hâkimleri arasındaki devamlı mücadele ve bunun
tevlit ettiği iktisadi durum ahâliyi, ister istemez, idare işlerine lâkayt kalmaya ve selameti
ruhani zümreler içinde aramaya sevk etmişti. Bu zümre reislerinin halk arasındaki şöhreti
hâkimleri ürkütecek bir dereceye gelmiş idi. Emir İsmail’in, saltanat endişesi ile Ak-Tağlık
fırkasının reisi olan Apak Hoca’yı Kaşgar’dan ihraç etmesi, bu harekete başlangıç teşkil
etmiştir.
Halk arasında büyük nüfuz sahibi olan Apak Hoca, Emir İsmail’den intikam almak
maksadıyla Cungarya Kalmukları lideri Galdan’ı Kaşgar’ı işgale teşvik etmişti. Zaten böyle
bir fırsatı beklemekte olan Kalmuk lideri, 1678’de Kaşgar’ı işgal ederek ülkesinin idaresini
kendisine yardım eden Apak Hoca’ya verdi403. Fakat yeni hâkimlerinden de memnun
kalmayan Apak Hoca, idareyi İsmail’in kardeşi Muhammed İmil’e devrederek onu Kalmuklar
aleyhinde kışkırtmaya başladı. Bu kışkırtma hem Muhammed İmil’in ve hem de Ak-Tağlık
fırkası hâkimiyetinin sonu oldu. Kaşgar emaretinin başına Kara-Tağlık fırkasının reisi Hoca
Danyal getirildi. Hoca Danyal ile oğullarının idareleri Kalmuklar tarafından sıkı bir denetime
tabi tutuldu. Danyal’ın ölümünden sonra başa geçen Yunus Hoca daha dirayetli davranarak
kısa zamanda Kaşgar, Aksu ve Yarkent’te nüfuzunu sağlamlaştırdı. Mahallî hükûmetin
yeniden kuvvetlenmesini istemeyen Kalmuklar bu defa Yunus Hoca’ya karşı rakibi olan Aktağlık fırkasının o zamanki reisi Hoca Burhaneddin’i destekleyerek onun önce Aksu ve sonra
da Kaşgar’ı almasına yardımcı oldular.
1754’te Kalmukları yenmiş olan Çinliler, Doğu Türkistan’daki bu karışıklıkları
dikkatle takip ediyorlardı. Nitekim Doğu Türkistan’ın tam bir keşmekeş içine düştüğünü
gören Çinliler, 1759’da Kaşgar civarını işgal ederek ülkenin yarıya yakınını ellerine
geçirdiler. 1756-1760 yılları arasında şimale doğru gelişen Çin istilası Hokand ve
Kazakistan’a kadar vardı. Fakat buraları Rus nüfuz bölgesi olarak kabul ettiklerinden, bir
müddet sonra oralardan geri çekildiler.
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Bu arada, Doğu Türkistan’ın her tarafına dağılmak zorunda kalan her iki tarafa
mensup “Hocalar”, vatanlarını Çinlilerin elinden kurtarabilmek için büyük bir propagandaya
başlamışlardı. Böylece, uzun bir müddet “Hocalar”ın Çinlilere karşı kıyam teşebbüsleri ile
geçti. 1826’da Burhaneddin’in torunu Cihangir, Kırgızların yardımı ile Kaşgar’ı ele
geçirmeye muvaffak olmuş ise de sonra Çinlilere esir düşmüş ve demir kafes içinde Pekin’e
gönderilerek, orada idam edilmiştir. Kuvvetli düşmana karşı bir türlü birleşemeyen
“Hocalar”dan Muhammed Ali Han ile Yusuf, emirlerindeki kuvvetlerle 1829 ve 1830’da
Çinlileri bazı kasabalardan kovmaya muvaffak oldular. 1847 ve 1854’te Muhammed Emin iki
defa Kaşgar’ı ele geçirmiş ise de Çinlileri temelli kovmaya muvaffak olamamıştır. Türk
Müslümanların bu başarısız mücadeleleri devam ederken, nihayet, 1862’de “Döngenler”
(İslamiyet’i kabul etmiş Çinliler)’in büyük isyanı patlak verdi. İsyan kısa zamanda
Cungarya’ya da yayıldığından Kaşgar ile Çin’in irtibatı kesilmiştir. Bu ise yeni bir “Hocalar”
isyanına zemin hazırlamıştır.
1863-1864 yıllarında Kırgız Hanı Sâdık Bey, Çinlilere karşı Müslümanlara yardım
etmek üzere, Kaşgar üzerine yürümüş ve şehri zapt etmiştir. Cihangir Hoca’nın kız kardeşi ile
evli bulunan Sadık Bey, kendisinin devamlı olarak Kaşgar da kalamayacağını anlayınca,
Kaşgar’ı Cihangir’in oğlu Büzürg Han’a teslim etmek mecburiyetinde kaldı. Bu arada,
Hokand’da bulunan Büzürg Han, 1864 başlarında Çimkend’i Ruslara karşı müdafaa eden ve
bilahare Kaşgar devletini kuracak olan, Muhammed Yakup Bey’in kuvvetleri desteğinde
Kaşgar’a geldi.

10.2. Yakub Bey ve Doğu Türkistan’da Kurduğu Devlet
Kaşgar’ı düşman istilasından kurtaran ve müstakil bir devlet olarak da zamanın büyük
devletleri tarafından resmen tanınmasını sağlayan Muhammed Yakub Bey, 1820’de Taşkent
yakınlarında Pişkent köyünde doğmuş idi. Kurama kasabasının Kadısı olan babası Pir
Muhammed Mirza, 1818’de Pişkend’e gelerek oranın en nüfuzlu şahsiyeti olan Şeyh
Nizameddin’in kız kardeşi ile evlenmişti. Muhammed Yakub’un ilk yükseliş yıllarında
nüfuzlu dayısının büyük rolü olmuştur. Devrinin geleneklerine uyarak çocukluk yıllarını
Molla olabilmek için sıkı çalışmalarla geçiren Muhammed Yakub, bilâhare bu mesleğin,
hareket dolu yaradılışına uymadığını görerek bırakmıştır. İşte tam bu sırada kızkardeşi
Taşkent Valisi Nur Muhammed Han ile evlenmişti. Vali enişte sayesinde Yakub Bey, Hokand
askerî kuvvetlerine girmiş, kısa zamanda kabiliyetini göstererek 1845’te yeni Hokand Hanı
Hudayar’a Mahram (Mabeyinci) tayin edilmişti. 1853’te Akmescit’i Ruslara karşı başarıyla
müdafaa eden Yakub Bey’in uhdesine, 1864’ten itibaren Rusların Orta Asya’da yeniden
ilerlemeleri üzerine Çimkent’in müdafaası verilmişti. Bu kaleyi de ilk Rus taarruzuna karşı
başarıyla savunan Yakub Bey, bilahare Rusların toplarla hücumu üzerine Çimkent’i
boşaltmak zorunda kalmıştı. Yakub Bey, 1865’te Taşkent’i Ruslara karşı kahramanca
müdafaa ederken ölecek olan Âlim-Kul’un yanına dönmüş ise de Hokand Hanlığına hâkim
olmak düşüncesinde olan Âlim-Kul tarafından Kaşgar’da Büzürg Han’a yardımcı olması için
66 kişilik bir müfreze ile Taşkent’den bir nevi uzaklaştırılmıştır.
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1864 başlarında Sadık Bey’in Kaşgar’dan ayrılmasıyla şehre tekrar hâkim olan
Çinliler, Yakub Bey ile Büzürg Han kuvvetlerinin 1865’te yaptıkları ilk hücumu püskürtmeyi
başarmışlar ise de Taşkent’in Rusların eline geçmesinden sonra bazı Hokand kuvvetlerinin
Yakub Bey’e katılmaları üzerine, yenilerek Kaşgar’ı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır.
Yakub Bey, Kaşgar’ın arkasından Yarkent’i de alarak mevcut ordusunu yeniden tanzim ve
takviye etmiş, buna Hokand idaresinde kazandığı askerî tecrübelerini de ekleyerek, Doğu
Türkistan’ın diğer şehirlerini birer birer zapt etmeye muvaffak olmuştur. Fakat Büzürg Han’ın
kendi başarılarını kıskanıp aleyhinde bir vaziyet alması üzerine 1867’de kendisini önce hapis
etmiş, sonra da Mekke’ye hacca göndererek Doğu Türkistan’ın mutlak hâkimi olmuştur.
Büzürg Han meselesini halleden Yakub Bey, ilk iş olarak doğuda huzursuzluk yaratan
ve fakat esasında Kaşgar’a hâkim olmak isteyen Dön-genler üzerine yürümüştür. Fakat o,
önce Döngenlere dostluk teklif etmiştir. Döngenler bunu reddettiği gibi, Karaşar ve Sayram’ı
da işgal etmişlerdir. Ancak, Yakub Bey kuvvetlerinin yaklaşması üzerine bu kasabaları
yağmalayıp çekilmişlerdir. Yakub Bey dört aylık bir kuşatmadan sonra Döngenlerin müdafaa
ettikleri Turfan’ı zapt etmeye muvaffak olmuştur (Temmuz 1870). Ne var ki, galip gelmesine
rağmen, Döngenlerin inat-müdafaaları Yakub Bey’in ordusunu oldukça sarsmıştır. İli
Vadisi’nin kontrolünün Kaşgar hâkimine geçmesi, hızla gelişen bu Müslüman devletinden
Rusların endişe duymasına ve harekete geçmesine sebep olmuştur. Ruslar kısa zamanda ili
vadisinin kapısı durumundaki Kuça’yı zaptetmişleridr416. 1868’de Rusların Orta Asya’yı
istilalarından sonra kurdukları Türkistan Genel Valiliği karargâhında Kaşgar’a karşı bir sefer
için planlar hazırlanmış ise de Hîve meselesi daha önemli addederek bu planın tatbiki o an
için geri bırakılmıştır. Fakat bu değişikliğe rağmen Yakub Bey ile Türkistan Genel Valisi
General Kaufman arasında tartışmalar yazılı olarak devam etmiştir.
Ruslar, Hokand ve Buhara ya dikte ettirdikleri ticari antlaşmalar gibi, Yakub Bey ile
de bir ticari antlaşma yapmak istiyorlardı. Haklı olarak Yakub Bey, Rusların memleketine,
her ne şekilde olursa olsun girmelerini istemiyordu. Çünkü onun gözünde Ruslar, “ticaret için
değil, devleti hakkında entrika ve casusluk için gelecek şerefsiz insanlar” idi. Üstelik, hâlâ
resmen Kaşgar’daki hâkimiyetini tanımamışlardı. Sonunda Yakub Bey, Rusları düşman
olarak almaktansa, ticari yolla da olsa, dostluk münasebetleri kurmaya karar verdi. Baron
Kaulbars başkanlığındaki ilk Rus elçilik heyeti ile bir ticaret antlaşması imzalamıştır (10
Temmuz 1872). Bunu, 1875 yılında Rusların Albay Reinthal başkanlığında gönderdikleri
ikinci elçilik heyeti takip etmiştir.
Rusların Türkistan’daki Türk Hanlıklarını birer birer zapt ederek, Hindistan
hudutlarına yaklaşmaları İngilizleri endişeye düşürmüştü. Orta Asya’da ticari ve politik
avantajlarını kaybeden İngilizler, kontrolleri altında bulundurdukları Afganistan’ın kapı
komşusu, yükselmekte olan yeni Müslüman devletin hadiseleriyle ilgilenmeye başlamışlardır.
İlk İngiliz ziyaretçi A. Schlagenweit’in 1857’de Doğu Türkistan’da bir kıyamda
öldürülmesinden sonra, 1863’te W.P. Johnson’un ve 1868’de de P. Shaw’ın ticari bir maksatla
da olsa, bu ülkeyi ziyaret ettiklerini görüyoruz. Yakub Bey, bir tüccar sıfatıyla Kaşgar’ı
ziyaret etmesine rağmen, P. Shaw’e büyük iltifat göstermiş, İngiliz için dostluk duyguları ile
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dolu olduğunu söylemiştir. Ertesi sene, 1869’da da Mirza Muhammed Şadi başkanlığında bir
heyeti İngilizlerin Hindistan hükûmeti nezdine göndererek bu samimiyetini tekrarlamıştır.
Yakub Bey, o an için Türkiye ile dost geçinen, İngilizlerden teşkilatını geliştirmekte
olduğu ordusu için, silah ve mühimmat temin etmeği umuyor; İngilizler de Doğu Türkistan’ın
tabiî zenginliklerini işletmeyi ticari ve politik nüfuzlarını artırarak icabında bu ülkeyi,
Afganistan misali, Rusya ve Çin’e karşı bir tampon devlet olarak kullanmayı düşünüyorlardı.
Diğer taraftan İngilizler, Yakub Bey’in Türkiye ile münasebetlerini geliştirmesine yardımcı
olmayı da vaat ediyorlardı ki, bu, Yakub Bey’i İngilizlerle iyi geçinmeye sevk eden önemli
noktalardan biri idi.
Yakub Bey’in elçisi Mirza Şadi bir sene Hindistan’da bekledikten sonra, D. Forsyth’ın
başkanlığında ve P. Shaw ile Dr. G. Henderson’ın da içinde bulunduğu ilk İngiliz elçilik
heyeti ile birlikte 1870’te Kaşgar’a döndü. Yakub Bey tarafından çok iyi bir şekilde
karşılanan İngiliz heyeti üç aya yakın Kaşgar’da kalmıştır. O sırada Ruslarla münazaa hâlinde
bulunduğundan ve onları daha fazla kışkırtmakta yarar görmediğinden, Yakub Bey,
İngilizlere rica ederek taraflar arasında şimdilik bir antlaşma yapılmamasını sağlamıştır. İlk
Kaşgar-İngiliz Ticaret Anlaşması, Ruslarla 1872’de yapılan antlaşmanın ardından yapılan, D.
Forsyth’ın daha seçkin ve kalabalık bir heyetle ve Müslüman askerlerden kurulu bir süvari
birliği refakatinde, Kaşgar’a ikinci gelişinde törenle imzalanmıştır (1873).
Yakub Bey ve devletinin yükselişi, diğer Orta Asya Müslüman devletlerinin birer birer
istila edildikleri bir devreye rastlaması yönünden ne kadar önemli olmuş ise, Türkiye’nin
Türkistan meseleleri ile doğrudan doğruya ilgilenmesini sağlaması yönünden de o kadar
önemli bir olay olmuştur. Hokand, Buhara ve Hîve Hanlarının yardım feryatlarını gerektiği
şekilde yerine getirememenin acı sonuçlarını gören İslam âleminin lideri Türkiye, bu sefer
Yakub Bey’in yardım için gelen elçisini eliboş göndermemiştir.
Yakub Bey Kaşgar’a hâkim olduktan sonra, bir taraftan Orta Asya’yı bir nevi
aralarında paylaşıp istila etmiş olan Rusya ve İngiltere ile münasebetlerini dostane bir şekilde
düzenlemeye ve bir denge unsuru olmaya çalışırken, diğer taraftan da kendi nüfuzunu
yükseltecek ve devletine destek olacak olan İslam’ın başı, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz
Han (1861-1876) nezdinde fevkalâde elçisi Said Yakub Han Tora’yı göndermişti. Türkistan
illerinin yetiştirdiği en büyük diplomatlardan biri olan Said Yakub Han Tora, kısa adıyla Hoca
Tora, Orta Asya’da gelişmeleri ve bu arada Kaşgar devletinin durumu ve ihtiyaçlarını çok iyi
bir şekilde Osmanlı hükûmeti yetkililerine anlatarak, iyi bir antlaşma ile personel ve silah
yardımı sağlamaya muvaffak olmuştur. Elçinin istekleri, bizzat Tophane Müşiri Ali Said Paşa
ile Umum Fabrikalar Nazırı Seyyid Paşa’nın himmet ve gayretleriyle, 2.000 tüfek ve kapsül
ile 6 adet Krupp topu ve Kaşgar’da imâl edilmek üzere kapsül ve barut imâl vasıtaları ve
ustaları verilerek yerine getirilmiştir. Ayrıca, Kaşgar ordusunu eğitmek için, İstihkâm Zabiti
Ali Kâzım Bey, Piyade Zabiti Muhammed Yusuf Bey, Süvari Zabiti Çerkeş Yusuf Bey ve
Topçu Zabiti İsmail Hakkı Bey ile dört mütekait zabit enderundan Murad Efendi’nin
başkanlığında Kaşgar’a gönderilmiştir. Ayrıca, bazı hediyeler ile “birinci rütbeden murassa
nişan-ı Osmanî ile Seyf ve âlem” gönderilmiştir. Elçilik heyeti ve nâme-i hümayun Kaşgar’da
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100 pare top atışıyla selamlanmış ve bundan sonra, Yakub Bey (Yakub Han)in hâkimiyeti
altında bulunan bütün memleketlerde hutbeler Sultan Abdülaziz namına okutulmaya ve
sikkeler de onun namına basılmaya başlanmıştır. Daha önce “Atalık Gazi” ve “Bedevlet”
unvanını almış olan Yakub Han’a bu münasebetle verilen “Emir”lik unvanının ilanında o
sırada Kaşgar’a vâsıl olmuş olan İngiliz elçilik heyeti de bulunmuş ve kendileri için ayrı bir
merasim yapılmıştır.
Artık kendisinin Sultan’a bağlı bir Emir olduğunu ilan eden Yakub Han, İstanbul’dan
gelen subayların da yardımıyla, büyük bir enerji ile ordusunu eğitip yetiştirmeye koyuldu.
Yakub Han’ın ordusunun mükemmel eğitimine şahid olan yabancı gözlemciler, durumu
takdir ve hayranlıkla zikrederler.
Ne var ki, Yakub Han, Türkiye, İngiltere ve hatta Rusya ile normal münasebetler
kurmasına rağmen, Çin ile bunu bir türlü yapamamıştı. Çinliler’in maksadı Doğu Türkistan’ı
ne pahasına olursa olsun geri almaktı. Bu maksatla, 1866’da eski vazife bölgesinde vukuu
bulan bir isyanı ânında başaramadığı için ağır bir şekilde suçlanmış olan, hakikatte ise Çin’in
en muktedir komutanlarından biri olan General Tso Tsung-tang’ı Çin’in kuzey-batı askerî
valiliğine atadılar. General Tso, emrindeki 89.000 kişilik ordusuyla 1869 baharında Şansi ve
Kasım 1873’te de Kansu bölgelerinde Çin hâkimiyetini tekrar kurdu. Fakat Çin’den yiyecek
gelmeyince Tso, ordusunun yarısını ele geçirdiği bölgelerde üretime sokmak mecburiyetinde
kaldı. Ancak, bu şekilde hareketine rağmen ordusunun ihtiyacını karşılayamadığından, daha
çok kuvvetlenmesini hiç arzu etmemesine rağmen Yakub Han’ın üzerine yürümeye cesaret
edememiştir. Tam bu sıralarda sınır anlaşmazlığını halletmek için Albay Sosnovski
başkanlığında bir Rus heyetnin Tso’yu ziyarete gelmesi Çinli generalin şansını tamamıyla
değiştirdi. Sınır anlaşmazlığını Rusların istediği şekilde derhâl halleden Tso, Sosnovski ile
anlaşarak ordusu için gerekli ihtiyaç maddelerini ucuz bir şekilde Ruslardan temin etmeye
muvaffak olmuştur (Haziran 1875). Ertesi sene mali durumu iyi olmayan hükûmetin Çin’deki
İngiliz bankalarından sağladığı kredi ile diğer ihtiyaçlarını da tamamlayan Tso, Kaşgar
üzerine yürümeye hazır hâle geldi.
Rusların, General Tso’nun ihtiyaçlarını karşılayan bir antlaşma yaptığı haberi kısa
zamanda Yakub Han’a ulaşmıştı. Yakub Han, Osmanlı elçilik heyeti başkanı Murad
Efendi’nin yanına Said Yakub Han Tora’yı vererek, daha çok askerî personel ve silah temini
için, hemen İstanbul’a gönderdi. İstanbul’da Yakub Han’ın isteklerinin yerine getirilmesi için
hemen irade çıkarıldı. Bütün bunlar olurken Rus, İngiliz ve Çin başkentlerinde Doğu
Türkistan’ın geleceği ile ilgili büyük bir diplomatik faaliyet başlamış bulunuyordu.

10.3. Doğu Türkistan’ın Çin İstilasına Uğraması
Batıda Osmanlı Devleti’ne karşı bir harbe hazırlanan Rusya, Yakub Han’dan herhangi
bir tehlike gelmemesi için General Tso’nun Kaşgar üzerine yürümesini teşvik ederek o
cepheden gelebilecek bir tehlikeyi önlemişti. Bu arada İngiliz dışişleri de fikir ayrılığına
düşmüştü. Hindistan Valiliği Yakub Han’ı daha fazla desteklemeye lüzum olmadığını,
Hindistan’a o cihetten bir tehlikenin bahis mevzu olamayacağı tezini savunurken İngiliz
Dışişleri Bakanlığı da Yakub Han’ı ziyaret etmiş olan Forsyth ile İngiltere’nin Pekin
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Büyükelçisi Wade, Doğu Türkistan’ın desteklenmesi ve istiklâlinin korunması tezini
savunuyorlardı. Bu arada Yakub Han’ın emektar elçisi Said Yakub Han Tora, memleketinin
istiklâlini muhafaza edebilecek bir antlaşma temini için İstanbul-Petersburg-Londra arasında
mekik dokurcasına koşturmaya başladı ise de ne bu başkentlerde ne de Londra’da Çin elçisi
Kuo ile yaptığı görüşmelerden müspet bir netice alabildi. İngilizler son olarak Pekin’de
Kaşgar ile Çin arasında bir sulh teminine çalıştılar ise de Çin başbakanı “sulh görüşmeleri
ancak General Tso vasıtasıyla olabilir.” diyerek bu teşebbüsü de neticesiz bıraktı.
Son hazırlıklarını da tamamlayan General Tso, 17 Ağustos-6 Kasım 1876 arasında
Urumçi ve Manas’ı Döngenler’den alarak Doğu Türkistan sınırına dayandı. Düşmanın bu
ilerleyişine karşılık Yakub Han, sınır bölgesinde stratejik önemi büyük olan Turfan, Tahsun
ve Davançin kalelerine kuvvetlerini yerleştirdi. Komutanlarından Hakim Han Tora’yı
Turfan’a ve kendi küçük oğlu Hak-Kulu Bey’i de Tahsun’a tayin ederek, kendisi de ana
kuvvetlerin başında Korla’ya ilerledi. 1876-1877 kışı kaçınılmaz hâle gelen bu harbi bir
müddet erteledi ise de savaş 1877 baharında Tso’nun ansızın Davançin ve Turfan’ı işgaliyle
fiilen başladı. Fakat bu arada, inatçı müstevliye karşı büyük bir muharebenin son hazırlıklarını
yapmakta olan Yakub Han’ın ani ölümü, Kaşgar’ın istiklâlini koruma şansını da yok etmiştir.
Yakub Han’ın Doğu Türkistan’da bizzat büyük kahramanlığı ve enerjisi ile kurduğu,
Türk ve İngiliz yardımlarıyla geliştirdiği Kaşgar devleti, onun ölümü ile tam bir keşmekeş
içine düştü. Hak-Kulu, Hakim Han Tora’yı Korla Valisi tayin edip babasının naaşım Kaşgar’a
götürürken kardeşi Beg-Kulu tarafından Aksu yakınlarında öldürüldü. Beg Kulu kendisini
Kaşgar hâkimi ilan etmesine rağmen, Hoten Valisi Niyaz Beg’i istiklâlini ilanına ve bir iç
harbin başlamasına mâni olamadı. Beg-Kulu, büyük mücadeleler ve kayıplardan sonra, önce
Hakim Han Tora’yı ve sonra da Niyaz Beg’i mağlup edip memleketi parçalanmaktan kurtardı
ise de General Tso’nun ordularına da karşı koyacak bir kuvveti kalmadı.
Beg Kulu, iç harbi bitirir bitirmez Hindistan İngiliz Vâliliği’nden acilen maddi-manevi
yardım ve Çinlilerle sulh yapabilmesi için arabuluculuk yapmaları talebinde bulundu ancak
hiç kimseden bir cevap alamadı.
Çin kuvvetleri ilerledikçe ümitsizliği artan Beg Kulu, nihayet Kaşgar’ı müdafaa eden
kuvvetlerinin de dağılması üzerine, çaresizlik içinde memleketini terk ederek Ruslara sığındı.
Karşılarında rakip kalmayan Çin kuvvetleri 16 Aralık 1877’de Kaşgar’ı da kolayca zapt
ettiler. 16 Mart 1878’de “Peking Gazette”si bütün Doğu Türkistan’ın Çin işgali altında
olduğunu resmen açıkladı.
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Uygulamalar
Doğu Türkistan hakkında bir harita çalışması yaparak bu bölgedeki Türklerin yaşadığı
önemli siyasi hadiseler hakkında bir tarih şeridi hazırlayınız.
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Uygulama Soruları
Doğu Türkistan Türklerinin tarihi süreçte yaşadığı sorunlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1531’den 1606’ya kadar Doğu Türkistan hâkimi olarak Sultan Ebu Said Han’ı ve
oğullarını görüyoruz. 1606’da Çağatay hanedanından Emir İsmail’in başa geçmesiyle de XIX.
asrın üçüncü çeyreğine kadar devam edecek olan meşhur “Hocalar” hâkimiyeti başlar.
Kaynaklara göre, 1412 yılında Buhara ulemâsından meşhur hoca “Muhdum A’zam”
Kaşgar’a gelip yerleşmiş, medreselerin birinde tedris ile meşgul olmuş ve oğulları İmam
Kalan ile İshak Vali de bu işe devam etmişlerdir. Bu iki kardeşin içtihadında görülen bazı
farklar talebeleri arasında iki grubun teşekkülüne sebep olmuştur. Bunlardan İmam Kalan
taraftarları “Ak-Tağlık” ve İshak Vali taraftarları ise “Kara-Tağlık” olarak meşhur
olmuşlardır.
Doğu Türkistan’ın, Batı Türkistan’da olduğu gibi, bilhassa bu son devirlerinde görülen
siyasi istikrarsızlık, ayrı şehir ve eyalet hâkimleri arasındaki devamlı mücadele ve bunun
tevlit ettiği iktisadi durum ahâliyi, ister istemez, idare işlerine lâkayt kalmaya ve selameti
ruhani zümreler içinde aramaya sevk etmişti. Bu zümre reislerinin halk arasındaki şöhreti
hâkimleri ürkütecek bir dereceye gelmiş idi. Emir İsmail’in saltanat endişesi ile Ak-Tağlık
fırkasının reisi olan Apak Hoca’yı Kaşgar’dan ihraç etmesi, bu harekete başlangıç teşkil
etmiştir.
Halk arasında büyük nüfuz sahibi olan Apak Hoca, Emir İsmail’den intikam almak
maksadıyla Cungarya Kalmukları lideri Galdan’ı Kaşgar’ı işgale teşvik etmişti. Zaten böyle
bir fırsatı beklemekte olan Kalmuk lideri, 1678’de Kaşgar’ı işgal ederek ülkesinin idaresini
kendisine yardım eden Apak Hoca’ya verdi. Fakat yeni hâkimlerinden de memnun kalmayan
Apak Hoca, idareyi İsmail’in kardeşi Muhammed İmil’e devrederek onu Kalmuklar aleyhinde
kışkırtmaya başladı. Bu kışkırtma hem Muhammed İmil’in hem de Ak-Tağlık fırkası
hâkimiyetinin sonu oldu. Kaşgar emaretinin başına Kara-Tağlık fırkasının reisi Hoca Danyal
getirildi. Hoca Danyal ile oğullarının idareleri Kalmuklar tarafından sıkı bir denetime tabi
tutuldu. Danyal’ın ölümünden sonra başa geçen Yunus Hoca daha dirayetli davranarak kısa
zamanda Kaşgar, Aksu ve Yarkent’te nüfuzunu sağlamlaştırdı. Mahallî hükûmetin yeniden
kuvvetlenmesini istemeyen Kalmuklar, bu defa Yunus Hoca’ya karşı rakibi olan Ak-tağlık
fırkasının o zamanki reisi Hoca Burhaneddin’i destekleyerek onun önce Aksu ve sonra da
Kaşgar’ı almasına yardımcı oldular.
Doğu Türkistan’ın karışıklıklar içine düştüğünü gören Çinliler, 1759’da Kaşgar
civarını işgal ederek ülkenin yarıya yakınını ellerine geçirdiler. 1756-1760 yılları arasında
doğuya doğru gelişen Çin istilası Hokand ve Kazakistan’a kadar vardı. Fakat buraları Rus
nüfuz bölgesi olarak kabul ettiklerinden, bir müddet sonra oralardan geri çekildiler.
Bu arada, Doğu Türkistan’ın her tarafına dağılmak zorunda kalan her iki tarafa
mensup “Hocalar”, vatanlarını Çinlilerin elinden kurtarabilmek için büyük bir propagandaya
başlamışlardı. Böylece, uzun bir müddet Hocaların Çinlilere karşı kıyam teşebbüsleri ile geçti.
1826’da Burhaneddin’in torunu Cihangir, Kırgızların yardımı ile Kaşgar’ı ele geçirmeye
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muvaffak olmuş ise de sonra Çinlilere esir düşmüş ve demir kafes içinde Pekin’e
gönderilerek, orada idam edilmiştir.
1863-1864 yıllarında Kırgız Hanı Sâdık Bey, Çinlilere karşı Müslümanlara yardım
etmek üzere Kaşgar üzerine yürümüş ve şehri zapt etmiştir. Cihangir Hoca’nın kız kardeşi ile
evli bulunan Sadık Bey, kendisinin devamlı olarak Kaşgar da kalamayacağını anlayınca,
Kaşgar’ı Cihangir’in oğlu Büzürg Han’a teslim etmek mecburiyetinde kaldı. Bu arada,
Hokand’da bulunan Büzürg Han, 1864 başlarında Çimkend’i Ruslara karşı müdafaa eden ve
bilahare Kaşgar devletini kuracak olan, Muhammed Yakup Bey’in kuvvetleri desteğinde
Kaşgar’a geldi.
Kaşgar’ı düşman istilasından kurtaran ve müstakil bir devlet olarak da zamanın büyük
devletleri tarafından resmen tanınmasını sağlayan Muhammed Yakub Bey, Hokand askerî
kuvvetlerine girmiş, kısa zamanda kabiliyetini göstererek 1845’te yeni Hokand Hanı
Hudayar’a Mahram (Mabeyinci) tayin edilmişti. 1853’te Akmescit’i Ruslara karşı başarıyla
müdafaa eden Yakub Bey’in uhdesine, 1864’ten itibaren Rusların Orta Asya’da yeniden
ilerlemeleri üzerine Çimkent’in müdafaası verilmişti. Bu kaleyi de ilk Rus taarruzuna karşı
başarıyla savunan Yakub Bey, bilahare Rusların toplarla hücumu üzerine Çimkent’i
boşaltmak zorunda kalmıştı.
1864 başlarında Sadık Bey’in Kaşgar’dan ayrılmasıyla şehre tekrar hâkim olan
Çinliler, Yakub Bey ile Büzürg Han kuvvetlerinin 1865’te yaptıkları ilk hücumu püskürtmeyi
başarmışlar ise de Taşkent’in Rusların eline geçmesinden sonra bazı Hokand kuvvetlerinin
Yakub Bey’e katılmaları üzerine, yenilerek Kaşgar’ı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır.
Yakub Bey, Kaşgar’ın arkasından Yarkent’i de alarak mevcut ordusunu yeniden tanzim ve
takviye ederek Doğu Türkistan’ın diğer şehirlerini birer birer zapt etmeye muvaffak olmuştur.
Fakat Büzürg Han’ın kendi başarılarını kıskanıp aleyhinde bir vaziyet alması üzerine 1867’de
kendisini önce hapis etmiş, sonra da Mekke’ye hacca göndererek Doğu Türkistan’ın mutlak
hâkimi olmuştur.
Yakub Bey, doğuda huzursuzluk yaratan ve fakat esasında Kaşgar’a hâkim olmak
isteyen Döngenler üzerine yürümüştür. Önce Döngenlere dostluk teklif etmiştir. Döngenler
bunu reddettiği gibi, Karaşar ve Sayram’ı da işgal etmişlerdir. Ancak, Yakub Bey
kuvvetlerinin yaklaşması üzerine bu kasabaları yağmalayıp çekilmişlerdir. Yakub Bey dört
aylık bir kuşatmadan sonra Döngenlerin müdafaa ettikleri Turfan’ı zapt etmeye muvaffak
olmuştur (Temmuz 1870). Ne var ki galip gelmesine rağmen Döngenlerin müdafaaları, Yakub
Bey’in ordusunu oldukça sarsmıştır. İli Vadisi’nin kontrolünün Kaşgar hâkimine geçmesi,
hızla gelişen bu Müslüman devletinden Rusların endişe duymasına ve harekete geçmesine
sebep olmuştur. Ruslar kısa zamanda İli Vadisi’nin kapısı durumundaki Kuça’yı zapt
etmişlerdir.
Yakub Bey, Rusları düşman olarak almaktansa, ticari yolla da olsa, dostluk
münasebetleri kurmaya karar verdi. Baron Kaulbars başkanlığındaki ilk Rus elçilik heyeti ile
bir ticaret antlaşması imzalamıştır (10 Temmuz 1872). Bunu, 1875 yılında Rusların Albay
Reinthal başkanlığında gönderdikleri ikinci elçilik heyeti takip etmiştir.
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Yakub Bey Kaşgar’a hâkim olduktan sonra, bir taraftan Orta Asya’yı bir nevi
aralarında paylaşıp istila etmiş olan Rusya ve İngiltere ile münasebetlerini dostane bir şekilde
düzenlemeye ve bir denge unsuru olmaya çalışırken, diğer taraftan da kendi nüfuzunu
yükseltecek ve devletine destek olacak olan İslam’ın başı, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz
Han (1861-1876) nezdinde fevkalâde elçisi Said Yakub Han Tora’yı göndermişti. Elçi, Orta
Asya’da gelişmeleri ve bu arada Kaşgar devletinin durumu ve ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde
Osmanlı hükûmeti yetkililerine anlatarak, iyi bir antlaşma ile personel ve silah yardımı
sağlamaya muvaffak olmuştur. Elçilik heyeti ülkeye geri döndükten sonra Yakub Bey (Yakub
Han)in hâkimiyeti altında bulunan bütün memleketlerde hutbeler Sultan Abdülaziz namına
okutulmaya ve sikkeler de onun namına basılmaya başlanmıştır.
Artık kendisinin Sultan’a bağlı bir Emir olduğunu ilan eden Yakub Han, İstanbul’dan
gelen subayların da yardımıyla, büyük bir enerji ile ordusunu eğitip yetiştirmeye koyuldu.
Ne var ki Yakub Han, Türkiye, İngiltere ve hatta Rusya ile normal münasebetler
kurmasına rağmen, Çin ile bunu bir türlü yapamamıştı. Çinlilerin maksadı Doğu Türkistan’ı
ne pahasına olursa olsun geri almaktı. General Tso, emrindeki 89.000 kişilik ordusuyla 1869
baharında Şansi ve Kasım, 1873’te de Kansu bölgelerinde Çin hâkimiyetini tekrar kurdu.
Son hazırlıklarını da tamamlayan General Tso, 17 Ağustos - 6 Kasım 1876 tarihleri
arasında Urumçi ve Manas’ı Döngenlerden alarak Doğu Türkistan sınırına dayandı.
Düşmanın bu ilerleyişine karşılık Yakub Han, sınır bölgesinde stratejik önemi büyük olan
Turfan, Tahsun ve Davançin kalelerine kuvvetlerini yerleştirdi. Komutanlarından Hakim Han
Tora’yı Turfan’a ve kendi küçük oğlu Hak-Kulu Bey’i de Tahsun’a tayin ederek kendisi de
ana kuvvetlerin başında Korla’ya ilerledi. 1876-1877 kişi kaçınılmaz hâle gelen bu harbi bir
müddet erteledi ise de savaş 1877 baharında Tso’nun ansızın Davançin ve Turfan’ı işgaliyle
fiilen başladı. Fakat bu arada, büyük bir muharebenin son hazırlıklarını yapmakta olan Yakub
Han’ın ani ölümü, Kaşgar’ın istiklâlini koruma şansını da yok etmiştir.
Yakub Han’ın ölümü ile ülke tam bir keşmekeş içine düştü. Bu sebeple General
Tso’nun ordularına da karşı koyacak bir kuvveti kalmadı. Çin kuvvetleri 16 Aralık 1877’de
Kaşgar’ı da kolayca zapt ettiler. 16 Mart 1878’de “Peking Gazete”si bütün Doğu Türkistan’ın
Çin işgali altında olduğunu resmen açıkladı.
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Bölüm Soruları
1)
Doğu Türkistan’da kurulan Türk devletlerinden aşağıdakilerden hangisinde
bahsedilmektedir?
a) Muhakemet’ül Lügateyn
b) Dede Korkut Hikâyeleri
c) Divan-ı Lügati’t Türk
d) Divan-ı Hikmet
e) Atabet’ül Hakayık
2)
Vatanlarını Çinlilerin elinden kurtarabilmek için büyük bir propagandaya
başlayan grup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Direniş Türkmenleri
b) İhtilal Türkmenleri
c) Hocalar
d) Kırgız Hocaları
e) Kazak Hocaları
3)
Kaşgar’ı düşman istilasından kurtaran ve müstakil bir devlet olarak da zamanın
büyük devletleri tarafından resmen tanınmasını sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Muhammed Yakup Bey
b) Muhammed Arif Bey
c) Sırım Batur
d) Hokan Han
e) Ahmet Yesevi
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4)
Yakub Bey, Baron Kaulbars başkanlığındaki ilk Rus elçilik heyeti ile hangi
tarihte bir ticaret antlaşması imzalamıştır?
a) 10 Ağustos 1875
b) 10 Temmuz 1872
c) 15 Temmuz 1877
d) 20 Ağustos 1879
e) 12 Temmuz 1881
5)
Doğu Türkistan’ın Çin istilasına uğramasında aşağıdakilerden hangisi daha çok
etkili olmuştur?
a) İngilizler ile anlaşılamaması
b) Çinlilerin çok güçlü olması
c) Osmanlı’nın yardımın gecikmesi
d) Yakup Bey’in ölümü
e) Türkmen ordusunun güçsüz olması
6)
Doğu Türkistan’da tarih boyunca yazılan eserlerde birçok Türk devleti
anlatılmıştır. Atabet’ül Hakayık bu eserlerden birisidir. (D) - (Y)
7)
Çin’in işgalinden sonra vatanlarını Çinlilerin elinden kurtarabilmek için
Hocalar adlı direniş grubu büyük bir propagandaya başlamıştır. (D) - (Y)
8)
Muhammed Yakup Bey, Kaşgar’ı düşman istilasından kurtaran ve müstakil bir
devlet olarak da zamanın büyük devletleri tarafından resmen tanınmasını sağlayan kişidir. (D)
- (Y)
9)
yapılmıştır.

İlk Rus elçilik heyeti ile 10 Ağustos 1872 tarihinde ticaret antlaşması
(D) - (Y)

10)
Yakup Bey’in ölümü, Kaşgar’ın işgaline ve Doğu Türkistan’ın Çin İstilâsına
uğramasına neden olmuştur. (D) - (Y)

Cevaplar
1. c, 2. c, 3. a, 4. b, 5. d, 6. Y, 7. D, 8. D, 9. Y, 10. D
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11. ÇİN İDARESİ VE DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Doğu Türkistan Türklerinin İstiklâl Mücadelesi
11.2. Doğu Türkistan Türklerinin Kültür Hayatı
11.3. Doğu Türkistan Türk Nüfusu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Doğu Türkistan Türklerinin İstiklâl Mücadelesi hakkında neler biliyorsunuz?

2)

Doğu Türkistan Türklerinin kültürel hayatı hakkında malumatınız var mı?

3)

Günümüzde Doğu Türkistan’daki Türk nüfusu ne kadardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çin idaresi ve Doğu
Türkistan Türkleri

Çin idaresi ve Doğu
Türkistan Türkleri hakkında
bilgi sahibi olur.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Snkiang



Muhtar (otonom)
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Giriş
Türk kültür ve medeniyetin de parlak bir yer işgal eden Uygur Türklerinin torunları
olan Doğu Türkistan Türklerinin, Yakub Han önderliğinde bin bir zorluklarda kurdukları
Kaşgar devletinin mânasız bir iç harp sonunda parçalanması ve müdafaa edilmeksizin Çin
kontrolüne geçmesi herkesi olduğu gibi müstevli Çinlileri dahi şaşırtmıştır. Bilahare
İstanbul’a gelen Yakub Han’ın emektar elçisi Said Yakub Han Tora, Sultan Abdülhamid’e
müracaat ederek Kaşgar devletinin Osmanlı idaresine tabi bir memleket olduğunu ve Çin
istilasının protesto edilmesini veya Çin hükûmetine başvurarak Çin kuvvetlerinin geri
çekilmesi için tavassutunu rica etmiştir. Fakat “93” harbinde Ruslara yenilen Osmanlı Devleti
perişan bir durumda olduğu için Kaşgar elçisinin ricalarına müspet bir cevap verilememiştir.
Ümit etmedikleri bir şekilde Doğu Türkistan’a hâkim olan Çinliler intikam hissiyle
hareket ederek memlekette tam bir askerî istibdat idaresi kurdular. Çin katliamına görgü
şahidi olmak bahtsızlığına uğrayan Osmanlı subaylarından Yüzbaşı Ali Kâzım Bey ile Yakub
Han’ın sekreteri Mirza Molla İsa Mirza-Başı’nın ifadelerine göre 60.000 kişilik Kaşgar
ordusu tamamen yok edildiği gibi, halkı sindirmek için de toplu idamlara gidilmiştir437.
Çinlilerin bu dehşet saçan askerî idaresi 1884 senesine kadar devam etmiştir. 1884’te Çinliler,
Doğu Türkistan’a, hâlen geçerli olan ve “Yeni Topraklar” veya “Yeni Eyâlet” manasındaki
“Snkiang” adını vererek bir vali tayin ettiler. Doğu Türkistan Türklerine hiçbir memuriyet
hakkı tanımayan bu yeni Çin idaresi değişik bir despotluk zihniyetiyle hareket ederek halka
tam bir sefalet ve esaret hayatı yaşatmıştır. 1911’de Çin ihtilalinin başlamasıyla Doğu
Türkistan Türkleri kendilerine tanınan çok sınırlı muhtar (otonom) bir idareye kavuşunca
biraz da olsa nefes alabilmişlerdir438. Fakat yeni tayin edilen Çinli valilerin despotça idareyi
devam ettirmeleri Türk halkını 1912-1933 arasında yeni bir sefalete sürüklemiş ve adaletsiz
Çin idaresi çekilmez bir hâl almıştır. 1933’te tayin edilen komünist Sovyet taraftarı ve
amansız Türk-Müslüman düşmanı yeni Çin valisi Şeng-Şin Tsai’nin davranışları Türkler için
bardağı taşıran son damla olmuş ve Doğu Türkistan Türkleri bu Çin idaresine karşı yeniden
hürriyet ve istiklâl mücadelesine girişmişlerdir.
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11.1. Doğu Türkistan Türklerinin İstiklâl Mücadelesi
Doğu Türkistan’ın 1878’de Çinliler tarafından işgalinden sonra kurulan Çin idaresi
Türkleri her hususta geri bırakmıştır. Neticede memlekette sosyal hayat ikiye bölünmüştür.
Memleketi sömüren ve ağır vergileri toplayan Çinliler ile ezilen ve sömürülen fakir Türk
halkını din adamları, toprak sahibi zenginler ve tüccarlar idare etmeye ve TürklükMüslümanlık şuurunu uyanık tutmaya çalışmışlardır. Bu Türk ileri gelenleri, hediye ve
rüşvetlerle Çinli yöneticilerin, bir dereceye kadar da olsa, halkı ezmelerine mâni olmaya
çalışmışlardır. 1911 Çin ihtilali ile kısmen serbestlik kazanan Türkler 1912’de İli havalisinde
istiklâl için ilk hareketi yaptılar. Fakat bu ayaklanmayı ve bir keşmekeş hâlindeki Çin
idaresinin beceriksizliğini gören Ruslar, güya Rus tebaası olan bir kısım halkın güvenliğini
sağlamak bahanesiyle 1.000 kişilik bir orduyla Urumçi’yi işgal ettiler. Rus işgali Çinli vali
Yanj Tseng-Hsin’i istiklâl için başkaldıran Türklerle anlaşmaya sevk etti. Fakat Türklerin
istiklâl isteği karşısında bir müddet sonra da Ruslarla anlaştı. Ticari yönden Doğu Türkistan
ile sıkı münasebetleri olan Rusların bu antlaşmadan sonra bölgede nüfuzları daha da arttı.
1928’de Yang’ın öldürülmesi ve daha zalim bir adam Çin-Şu-Rin’in valiliğe getirilmesi ile
hadiseler yeniden alevlendi. Çinli valinin Hami (Kumul)’deki Türklerin topraklarını zorla alıp
Çinli göçmenlere dağıtması Türkleri büyük infiale sevk etti. 1931 yılında bir Çinli subayın bir
Türk kızı ile zorla evlenmek istemesini bahane eden Türkler isyan ederek Hoca Niyaz Hacı
önderliğinde Hami şehrini kısa zamanda kontrollerine aldılar. Fakat Doğu Türkistan’ın diğer
eyaletlerindeki Türkler, bu ayaklanmadan haberdar olmalarına rağmen, teşkilatsızlık ve
lidersizlikten dolayı ayaklanmaya katılamadılar. Bu gerçeği müderris iken komutan olmak
mecburiyetinde kalan ve bu devrin olaylarını bizzat yaşayan Mehmet Emin Buğra yazdığı
Türkistan tarihinde etraflıca zikreder. Ancak, 1933 yazında Turfan, Karaşehir, Korlu Luça,
Aksu ve Hoten halkı da ayaklanmaya iştirak ettiler. Mehmed Emin Buğra ile kardeşlerinin
önderliğinde kurulan “Millî İhtilal Komitesi” hazırlıklarını tamamlayarak geçici bir hükûmet
kurulmasına karar verdi. Karkas kadısı Muhammed Niyaz Alem devlet reisi eski Gulca kadısı
ve Rusya, Türkiye ve Mısır’da siyasi araştırmalar yapmış Sabit Dâmullah başbakan ve
Mehmet Emin Buğra da ordu komutanı olarak ihtilal hükûmetinde vazife aldılar. Kısa
zamanda Doğu Türkistan’ın başlıca şehirleri Türk kontrolüne geçti. Doğu Türkistan’daki bu
millî uyanışın Batı Türkistan’da da yayılması ihtimali Rusları büyük bir telaşa düşürdü. Tıpkı
Yakub Han’a karşı General Tso’ya silah yardımı yaptıkları gibi, Çinlilere Türk millî
ayaklanmasını bastırmaları için silah yardımına başladılar. Doğu Türkistan’da rakip kuvvetler
arasındaki amansız çarpışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Buna rağmen Türkler
memleketin büyük bir kısmına hâkim oldular. Bilhassa Sabit Dâmullah’ın gayretiyle
memleketin idaresi yeni baştan düzenlenerek “Doğu Türkistan Türk İslam Cumhuriyeti”nin
istiklâli ilan edildi (Kasım 1933). Yeni kurulan hükûmette Hoca Niyaz Hacı devlet reisi ve
başkumandan, Sabit Dâmullah başbakan ve Muhammed Kasım Hacı da dışişleri bakanı
oldular. Hükûmette bunlardan başka 12 bakanlık daha teşkil edilerek bir de “Millî Meclis”
kuruldu. Fakat bu Türk-İslam Cumhuriyeti üç cephede birden savaşmak mecburiyetinde idi.
Çinliler ve Ruslardan sonra yıllar evvel Yakub Han’ın başına da dert olan Çin asıllı
Müslüman Dunganlar (Döngenler) Doğu Türkistan’a hâkim olmak için Türklere karşı savaşa
girdiler. Hoca Niyaz Hacı, Dungan lideri Ma-Sing-Jin ile anlaşmak istemiş ise de onun aşırı
istekleri yüzünden bir netice hasıl olmamıştır. Dunganlar ile Türklerin aralarının açılması yeni
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komünist Çin Valisi Şeng’i sevindirmiş, Hoca Niyaz’ı Dunganlara karşı kullanmak ümidiyle
kendisine antlaşma teklif etmiş ve hatta onun vali vekili olmasını istemiştir. Fakat bu
antlaşmadan diğer Türk liderleri memnun kalmadığından bir netice hasıl olmamış ve yeniden
Doğu Türkistan Türk-İslam Cumhuriyeti’nin istiklâli için çarpışma yolu seçilmiştir (10 Eylül
1933). Fakat bu arada Dunganlar karşısındaki mağlubiyetler ve Dunganların Kaşgar’ı aldıktan
sonra 7.000 kişiyi katletmeleri Türklerin moralini oldukça bozmuştur. Dunganların bu
beklenmedik başarıları yalnız Türkleri ve Çinlileri değil, Rusları daha rahatsız etmiştir.
Nitekim Ruslar, uçaklar, tanklar ve zırhlı araçlarla donatılmış 20.000 kişilik bir orduyu
komünist Çin Valisi Şeng’e vererek bu Dungan tehlikesini bertaraf etmişlerdir. Böylece Doğu
Türkistan Türkleri iki dev düşmanla (Çin ve Rusya) karşı karşıya kalmışlardır. Tam bir
çaresizlik içine düşen Doğu Türkistan devlet reisi Hoca Niyaz, hükûmetine danışmadan
Ruslarla bir antlaşma imzalayarak işin içinden çıkmak istemiştir. Yapılan antlaşmaya göre
Doğu Türkistan, Çin kontrolünden çıkıp Sovyet kontrolüne geçecek ve bütün Türk askerî
birlikleri de dağıtılacak idi. Bu antlaşmayı haklı olarak Doğu Türkistan Hükûmeti reddetti449.
Bunun üzerine Hoca Niyaz hükûmet ileri gelenlerini yakalatarak Çin valisine teslim etti. Çin
valisi de onları idam ettirdi. Başlangıçta çok vatanperverâne hareket eden ve Doğu Türkistan
Türk-İslam Cumhuriyeti’nin başkanlığına kadar yükselen Hoca Niyaz Hacı’nın bu akıl almaz
ihaneti Doğu Türkistan Türkleri için büyük darbe oldu. Yakub Han’ın ölümünden sonra
oğulları ve valileri tarafından işlenen feci hatanın Doğu Türkistan’ın istiklâli için bu kadar
başarılar elde etmiş olan yöneticileri tarafından da işlenmiş olması Doğu Türkistan halkının
en büyük talihsizliği olmuştur. Neticede, Türk millî istiklâlinin düşmanları büyük bir zafer
kazanmış oldular.
Ruslarla kısa zamanda arası açılan Hoca Niyaz bu sefer de Çin tarafına geçmiştir. Bu
hareketinden dolayı da Urumçi vali yardımcılığına getirilmiş ve bir müddet sonra da yeni
efendileri tarafından öldürülmüştür (Nisan 1942).
İki emperyalist devletin (Rusya ve Çin) Doğu Türkistan’da oynadıkları bu kanlı
oyuna, II. Dünya Harbi’ndeki siyasetleri icabı, yalnız İngiliz ve Japon basınında kısaca yer
verilmiş, diğer bütün medeni dünyadan hiçbir protesto sesi duyulmamıştır. Hoca Niyaz
Hacı’nın ihaneti ile büyük darbe yiyen Doğu Türkistan Türklerinin bir kısmı Rusların ve bir
kısmı da Çinlilerin elinde oyuncak durumuna düşüp birbirleriyle savaşa girmişlerdir. Bu arada
Rus ve Çinli’ye alet olmayan bir kısım Türkler hürriyet mücadelesini ümitsiz bir şekilde
devam ettirmişler ise de hareketleri Ruslar ve Çinliler tarafından bastırılmış ve binlerce Türk
barbarca katledilmiştir.
Her şeye rağmen Türkler, zaman zaman Türkistan Genel Valiliğinde mühim vazifeler
alarak halkın ıstırabını bir dereceye kadar dindirmeye çalışmışlardır. Mesela, 1947 başlarında
Dr. Mesut Sabri genel vali, İsa Yusuf Alptekin genel sekreter, komünist istilasından önce
1949’da Genel Valilikte yapılan değişiklikler ile Mehmet Emin Buğra vali yardımcısı
olmuşlar ise de millete istedikleri şekilde yardım etme fırsatı bulamamışlardır.
Nihayet 1949’da Çin’deki iç mücadeleyi kazanan komünist kuvvetler Doğu
Türkistan’ı yeniden işgal ederek istiklâl taraftarı binlerce Türk’ü öldürmüşler ve on binlerce
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Türk’ü de memleketi terk etmek mecburiyetinde bırakmışlardır. Rus kuvvetleri de geri
çekildiğinden komünist Çin idarecileri Doğu Türkistan’da Marksist rejimi tam manasıyla
yerleştirebilmek için milliyetçilik, hürriyet ve istiklal gibi ulvi duyguları Türklerde yok etmek
gayesiyle amansız bir terör idaresi kurma yoluna girmiştir.
1950’lerde başlayan Doğu Türkistan Türklerini komünistleştirme siyaseti Çinliler
tarafından hâlâ da bütün hızıyla devam ettirilmektedir. Çinliler bununla da yetinmeyerek son
25-30 senelik devrede on milyon (10.000.000)’a yakın Çinliyi bölgeye iskân ederek nüfus
dengesini kendi lehlerine çevirme çabası göstermektedirler.

11.2. Doğu Türkistan Türklerinin Kültür Hayatı
Türk tarihinin medeniyet sahasında büyük başarılar göstermiş Türk boylarından
Uygurların torunları olan Doğu Türkistan Türklerinin bugün kültür alanında çok geri
kaldıkları görülmektedir. Bunun tek sebebi, Çinli valilerin despotça idareleri ve ağır vergiler
yüzünden halkı çok fakir bir hâle düşürmeleridir. Türkler bu yüzden modern eğitimden
nasiplerini alamamışlardır. Çinliler bugün Türklerin ana dillerinde modern eğitim görmelerini
yasaklamışlar, fakat Çincenin resmî dil olarak öğrenilmesini mecbur tutmuşlardır. Doğu
Türkistan Türklerini yaşadıkları baskı dolu, ıstıraplı ve fakir hayatları da etkilemiştir. Dikkate
değer ki, Doğu Türkistan’daki eğitim hayatı gayet ilkel bir şekilde devam etmesine rağmen,
Türkler manevi varlıklarını koruyabilmişlerdir. Bütün bu kötü şartlara rağmen pasif direnme
ile de hürriyet mücadelelerini devam ettirmektedirler.

11.3. Doğu Türkistan Türk Nüfusu
Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Doğu
Türkistan olarak da adlandırılır.
Alan: 1.664.900 km²
Nüfus: 22.090.000 (2011, Çin Milli İstatistik Bürosu)
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Uygulamalar
Doğu Türkistan adlı belgeseli izleyiniz.
(Not: İnternet ortamında Doğu Türkistan kelimelerini yazarak arama yapabilir. Yasal
sitelerden izleyebilirsiniz.)
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Uygulama Soruları
Doğu Türkistan’da yaşayan Türklerin geçmişte ve günümüzde yaşadıkları sorunları
karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1884’te Çinliler, Doğu Türkistan’a hâlen geçerli olan ve “Yeni Topraklar” veya “Yeni
Eyalet” manasındaki “Snkiang” adını vererek bir vali tayin ettiler. Doğu Türkistan Türklerine
hiçbir memuriyet hakkı tanımayan bu yeni Çin idaresi, değişik bir despotluk zihniyetiyle
hareket ederek halka tam bir sefalet ve esaret hayatı yaşatmıştır. 1911’de Çin ihtilalinin
başlamasıyla Doğu Türkistan Türkleri kendilerine tanınan çok sınırlı muhtar (otonom) bir
idareye kavuşunca biraz da olsa nefes alabilmişlerdir. Fakat yeni tayin edilen Çinli valilerin
despotça idareyi devam ettirmeleri Türk halkını 1912-1933 arasında yeni bir sefalete
sürüklemiş ve adaletsiz Çin idaresi çekilmez bir hâl almıştır. 1933’te tayin edilen komünist
Sovyet taraftarı ve amansız Türk-Müslüman düşmanı yeni Çin Valisi Şeng-Şin Tsai’nin
davranışları Türkler için bardağı taşıran son damla olmuş ve Doğu Türkistan Türkleri bu Çin
idaresine karşı yeniden hürriyet ve istiklâl mücadelesine girişmişlerdir.
1911 Çin ihtilali ile kısmen serbestlik kazanan Türkler 1912’de İli havalisinde istiklâl
için ilk hareketi yaptılar. Fakat bu ayaklanmayı ve bir keşmekeş hâlindeki Çin idaresinin
beceriksizliğini gören Ruslar, güya Rus tebaası olan bir kısım halkın güvenliğini sağlamak
bahanesiyle 1.000 kişilik bir orduyla Urumçi’yi işgal ettiler. Rus işgali Çinli Vali Yanj TsengHsin’i istiklâl için başkaldıran Türklerle anlaşmaya sevk etti. Fakat Türklerin istiklâl isteği
karşısında bir müddet sonra da Ruslarla anlaştı. 1928’de Yang’ın öldürülmesi ve daha zalim
bir adam Çin-Şu-Rin’in valiliğe getirilmesi ile hadiseler yeniden alevlendi. Çinli valinin Hami
(Kumul)’deki Türklerin topraklarını zorla alıp Çinli göçmenlere dağıtması Türkleri büyük
infiale sevk etti.
1931 yılında bir Çinli subayın bir Türk kızı ile zorla evlenmek istemesini bahane eden
Türkler isyan ederek Hoca Niyaz Hacı önderliğinde Hami şehrini kısa zamanda kontrollerine
aldılar. Fakat Doğu Türkistan’ın diğer eyaletlerindeki Türkler, bu ayaklanmadan haberdar
olmalarına rağmen, teşkilatsızlık ve lidersizlikten dolayı ayaklanmaya katılamadılar. Ancak,
1933 yazında Turfan, Karaşehir, Korlu Luça, Aksu ve Hoten halkı da ayaklanmaya iştirak
ettiler. Mehmed Emin Buğra ile kardeşlerinin önderliğinde kurulan “Millî İhtilal Komitesi”
hazırlıklarını tamamlayarak geçici bir hükûmet kurulmasına karar verdiler. Karkas kadısı
Muhammed Niyaz Alem devlet reisi eski Gulca kadısı ve Rusya, Türkiye ve Mısır’da siyasi
araştırmalar yapmış Sabit Dâmullah başbakan ve Mehmet Emin Buğra da ordu komutanı
olarak ihtilal hükûmetinde vazife aldılar. Kısa zamanda Doğu Türkistan’ın başlıca şehirleri
Türk kontrolüne geçti. Sabit Dâmullah’ın gayretiyle memleketin idaresi yeni baştan
düzenlenerek “Doğu Türkistan Türk İslam Cumhuriyeti”nin istiklâli ilan edildi (Kasım 1933).
Yeni kurulan hükûmette Hoca Niyaz Hacı devlet reisi ve başkumandan, Sabit Dâmullah
başbakan ve Muhammed Kasım Hacı da dışişleri bakanı oldular. Hükûmette bunlardan başka
12 bakanlık daha teşkil edilerek bir de “Millî Meclis” kuruldu. Fakat bu Türk-İslam
Cumhuriyeti, üç cephede birden savaşmak mecburiyetinde idi. Tam bir çaresizlik içine düşen
Doğu Türkistan devlet reisi Hoca Niyaz, hükûmetine danışmadan Ruslarla bir antlaşma
imzalayarak işin içinden çıkmak istemiştir. Yapılan antlaşmaya göre Doğu Türkistan Çin
kontrolünden çıkıp Sovyet kontrolüne geçecek ve bütün Türk askerî birlikleri de dağıtılacak
idi. Bu antlaşmayı haklı olarak Doğu Türkistan Hükûmeti reddetti. Bunun üzerine Hoca
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Niyaz, hükûmet ileri gelenlerini yakalatarak Çin valisine teslim etti. Çin valisi de onları idam
ettirdi. Başlangıçta çok vatanperverâne hareket eden ve Doğu Türkistan Türk-İslam
Cumhuriyeti’nin başkanlığına kadar yükselen Hoca Niyaz Hacı’nın bu akıl almaz ihaneti
Doğu Türkistan Türkleri için büyük darbe oldu.
Ruslarla kısa zamanda arası açılan Hoca Niyaz bu sefer de Çin tarafına geçmiştir. Bu
hareketinden dolayı da Urumçi vali yardımcılığına getirilmiş ve bir müddet sonra da yeni
efendileri tarafından öldürülmüştür (Nisan 1942).
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Bölüm Soruları
1) Çinlilerin Doğu Türkistan’ı işgal ettikten sonra kurdukları idari yapı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeni Topraklar
b) Hayat Sahası
c) Yeni Yaşam Sahası
d) Türkistan Çin Valiliği
e) Çin İşgal Valiliği
2) 1933 yazında Turfan, Karaşehir, Korlu Luça, Aksu ve Hoten halkını ayaklanmaya
teşvik ederek, Mehmed Emin Buğra ile kardeşlerinin önderliğinde kurulan siyasi yapı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türkistan İhtilal Hükûmeti
b) Doğu Türkistan Hanlığı
c) Milli İhtilal Komitesi
d) Türkistan Yüksek Milli Komitesi
e) Doğu Türkistan Cumhuriyeti
3) Başlangıçta çok vatanperverâne hareket eden ve Doğu Türkistan Türk-İslam
Cumhuriyeti’nin başkanlığına kadar yükselen, daha sonra Doğu Türkistan’a ihanet eden kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Muhammed Yakup Bey
b) Sırım Batur
c) Moken Han
d) Hoca Niyaz Hacı
e) Yusuf Has Hacip
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4) Doğu Türkistan Türklerinin bugün kültür alanında çok geri kaldıkları
görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğu Türkistan’ın eser verememesi
b) Milli Hükûmet’in yayın organının olmayışı
c) Rusların izin vermemesi
d) Türkistan’ın çağdaş zamanı takip edememesi
e) Çinlilerin despotça idareleri
5) 2011’de Çin Millî İstatistik Bürosu’nun belirlediği Doğu Türkistan Türk nüfusu
yaklaşık olarak ne kadardır?
a) 38 milyon
b) 5 milyon
c) 122 milyon
d) 210 milyon
e) 22 milyon
6) Çinlilerin Doğu Türkistan’ı işgal ettikten sonra Doğu Türkistan’ı yönetebilmek
için Yeni Topraklar İdaresini kurmuştur. (D) - (Y)
7) 1933 yazında Mehmed Emin Buğra ile kardeşlerinin önderliğinde kurulan
Türkistan Yüksek Millî Komitesi’dir. (D) - (Y)
8) Başlangıçta çok vatanperverâne hareket eden, daha sonra Doğu Türkistan’a ihanet
edip Çin idaresi tarafından öldürülen Muhammed Yakup Bey’dir. (D) - (Y)
9) Bugün kültür alanında Doğu Türkistan Türkleri’nin çok geri kaldıkları
görülmesinin sebebi Çinliler’in despotça idareleridir. (D) - (Y)
10) 2011’de belirlenen Doğu Türkistan Türk nüfusu 23.500.000 milyondur. (D) - (Y)

Cevaplar
1. a, 2. c, 3. d, 4. e, 5. e, 6. D, 7. Y, 8. Y, 9. D, 10. Y

200

12. AFGANİSTAN TÜRKLERİ (AFGAN TÜRKİSTANI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Özbekler
12.2. Halaç (Gılzay)’lar
12.3. Türkmenler
12.4. Kızılbaş Türkleri (Şiî Türkler)
12.5. Kırgızlar
12.6. Diğer Türk Grupları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tarihî süreçte Afganistan’da hangi Türk devletleri hâkimiyet kurmuşlardır?

2)

Günümüzde Afganistan’da hangi Türk toplulukları yaşamaktadır?

3)

Türkler Afganistan’da İslamiyet’in yayılmasına nasıl katkıda bulunmuşlardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afganistan Türkleri (Afgan
Türkistanı)

Afganistan Türkleri (Afgan
Türkistanı) hakkında bilgi
sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma

204

Anahtar Kavramlar


Aymak (Oymak)
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Giriş
XX. asrın ilk yarısında Türk milletinin, kardeş bir ülkenin halkına maddi ve manevî
her türlü yardımı yaptığını görüyoruz. Bu ülke ve millet Afganistan ve Afgan halkıdır.
Bilhassa Atatürk devrinde bu ülkeye yapılan yardımlar Afganistan’ın modern bir devlet
olarak ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. Bugün, bu kardeş ülkede nüfusun yüzde
kırkını Türkler teşkil etmektedir. Türklerin bir kısmı ülkenin kuzeyinde, yani Afgan
Türkistan’ı olarak bilinen bölgede, yaşamaktadırlar. Asırlardır Türkistan’ın ve Buhara’nın bir
parçası olan bu bölge ahalisi uzun süre Buhara’nın başında kalan ve zalimliği ile meşhur Emir
Nasrullah’ın kötü idâresinden kurtulmak için 1859’da âdil bir hükümdar olan Dost
Muhammed Han’ın idaresine girerek Afganistan’ın bir parçası hâline gelmişlerdi. O tarihten
beri de bu Türk topluluğu Afgan halkının bir parçasını teşkil etmeğe başlamıştır. Bugün,
Afganistan’da bulunan Türk toplulukların şöyle tasnif etmek mümkündür:
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12.1. Özbekler
Türk gruplarının içinde en kalabalık olanıdır. Umumiyetle tüccarlık, ziraatçılık ve
zanaatkârlık yaparlar ve Afgan Türkistan’ı denilen bölgede yaşarlar. Özbeklerin çoğunlukta
olduğu yerler şunlardır: Kunduz, Andhoy, Şibergan, Taşkurgan, Mezar-ı Şerif, Belh,
Meymene, Akça ve Bâlâ Murgab ile Katagan ve Bedahşan bölgelerindeki bazı köy ve
kasabalardır. Özbeklerin nüfusu, 1930 başlarında 500.000 olarak kabul ediliyordu. Bugün bu
nüfusun normal bir artış hızıyla 2 milyonu çoktan geçmiş olduğu tahmin edilmektedir.

12.2. Halaç (Gılzay)’lar
Ak-Hunlar devrinden beri Afganistan’da yaşayan önemli bir Türk boyudur. Zamanla
Gılzay adını almasına rağmen, Türklük karakterini büyük ölçüde muhafaza etmektedirler.
Afgan kabilelerinden Abdelî’lerden sonra ülkenin kaderinde önemli roller oynamış, hatta
1720’li yıllarda İran’ı dahi işgal ederek 5-6 sene o ülkeye hükmetmişlerdir. Umumiyetle
Kandehâr ve kuzeyinde yaşayan Halaç (Gılzay)’ların bugün üç milyona yakın bir nüfusa
sahip oldukları zikredilmektedir.

12.3. Türkmenler
Üçüncü kalabalık Türk grubunu Türkmenler teşkil etmektedir. Büyük çoğunluğu
hayvancılıkla uğraşan ve yetiştirdikleri hayvan ürünleri ile Afganistan’ın ihracatında büyük
payları olan Türkmenler, şu bölgelerde yaşamaktadırlar: Herat, Meymene, Andhoy,
Taşkurgan, Mezar-ı Şerif, Belh, Akça, Katagan, Bedahşan ve Bâlâ Murgab. Hayvanlarına
otlak bulmak için sık sık yer değiştirmek mecburiyetinde kalan ve nüfusları kati olarak tespit
edilemeyen Türkmenlerin 700.000 civarında oldukları tahmin edilmektedir. Afganistan’da
yaşayan Türkmenlerin çoğunluğunu Alieli boyu ile Teke, Salur, Sarık, Çavdar ve bilhassa
Ersarı boylarından oymaklar teşkil etmektedir.

12.4. Kızılbaş Türkleri (Şiî Türkler)
Afganistan’daki dördüncü kalabalık Türk grubunu Kızılbaş Türkleri olarak bilinen Şii
Türkler teşkil etmektedir. Nüfusları 400,000 civarında olduğu tahmin edilen Kızılbaş
Türkleri, 1738’de Nâdir Şah’ın Kabil’i terk ederken, arkadan bir saldırıya uğramamak için
Herat ile Kabil arasına emniyet tedbiri olarak bıraktığı bir gruptur. Bu Şii Türkler bilâhare o
havalide yerleşip kalmışlar ve Afgan ahalisine karışmışlardır.

12.5. Kırgızlar
Bundan sonra gelen en kalabalık Türk grubu ise Kırgızlar’dır. Büyük ve küçük Pamir
dağları bölgesinde yaşayan Kırgızların sayıları, 1950’lerde Çin mezalimine dayanamayıp
Doğu Türkistan’ı terk etmek mecburiyetinde kalan büyük kitlelerin de iltihakı ile bugün
100.000’i çoktan geçmiş bulunmaktadır.
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12.6. Diğer Türk Grupları
Diğer küçük Türk gruplarını da Celâlâbâd çevresindeki Karakalpaklar, Akça, Andhoy
ve Hânâbâd bölgesinde ve çoğunluğu 1950’lerde Rus mezaliminden kaçanların teşkil ettiği
Kazaklar; Özbekler ile Kazaklar arasında yaşayan ve sayıları pek fazla olmayan Kıpçaklar;
Katagan, Bedeh-şan, Rustak, Teşkan ve Şehr-i Büzürg çevresinde küçük gruplar hâlinde
yaşayan Kartuklar; Herat ile eski Gazne etrafında yaşayan ve küçük bir grup olan Çağatay
Türkleri teşkil etmektedir. Bunlardan başka Kûhistan ile Kabil vadisinin kuzeyinde, Kûh
Daman bölgelerinde de küçük Türk grupları yaşamaktadır.
Türk-Moğol karışımı olarak bilenen Hezâreler ile son yıllarda yapılan Aymak
(Oymak)’lar, Afganistan’ın merkezi ile Afgan Türkistan’ı arasında yaşamakta olup nüfusları
bir milyona yaklaşmaktadır.
Bugün 8 milyona yaklaşan Türk nüfusunun Afganistan’ın Sovyetler tarafından işgal
edilmesinden sonra, bir milyona yakını Pakistan’da göçmen olarak yaşamaktadır. Bu
göçmenlerden ancak 5 bin kişilik bir grup Türkiye’ye getirilerek iskân edilmiştir.
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Uygulamalar
Mehmet Saray’ın Afganistan ve Türkler adlı kitabını okuyunuz.
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Uygulama Soruları
Tarihî süreçte Afganistan’daki Türk varlığı hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afganistan’da bulunan Türk toplulukların şöyle tasnif etmek mümkündür:
Özbekler: Türk gruplarının içinde en kalabalık olanıdır. Umumiyetle tüccarlık,
ziraatçılık ve zanaatkârlık yaparlar ve Afgan Türkistan’ı denilen bölgede yaşarlar. Özbeklerin
çoğunlukta olduğu yerler şunlardır: Kunduz, Andhoy, Şibergan, Taşkurgan, Mezar-ı Şerif,
Belh, Meymene, Akça ve Bâlâ Murgab ile Katagan ve Bedahşan bölgelerindeki bazı köy ve
kasabalardır.
Halaçlar (Gılzaylar): Ak-Hunlar devrinden beri Afganistan’da yaşayan önemli bir
Türk boyudur. Zamanla Gılzay adını almasına rağmen, Türklük karakterini büyük ölçüde
muhafaza etmektedirler.
Türkmenler: Üçüncü kalabalık Türk grubunu Türkmenler teşkil etmektedir. Büyük
çoğunluğu hayvancılıkla uğraşan ve yetiştirdikleri hayvan ürünleri ile Afganistan’ın
ihracatında büyük payları olan Türkmenler, şu bölgelerde yaşamaktadırlar: Herat, Meymene,
Andhoy, Taşkurgan, Mezar-ı Şerif, Belh, Akça, Katagan, Bedahşan ve Bâlâ Murgab.
Afganistan’da yaşayan Türkmenlerin çoğunluğunu Alieli boyu ile Teke, Salur, Sarık, Çavdar
ve bilhassa Ersarı boylarından oymaklar teşkil etmektedir.
Afganistan’daki dördüncü kalabalık Türk grubunu Kızılbaş Türkleri olarak bilinen Şii
Türkler teşkil etmektedir.
Bundan sonra gelen en kalabalık Türk grubu ise Kırgızlardır.
Diğer küçük Türk gruplarını da Celâlâbâd çevresindeki Karakalpaklar, Akça, Andhoy
ve Hânâbâd bölgesinde ve çoğunluğu 1950’lerde Rus mezaliminden kaçanların teşkil ettiği
Kazaklar; Özbekler ile Kazaklar arasında yaşayan ve sayıları pek fazla olmayan Kıpçaklar;
Katagan, Bedeh-şan, Rustak, Teşkan ve Şehr-i Büzürg çevresinde küçük gruplar hâlinde
yaşayan Kartuklar; Herat ile eski Gazne etrafında yaşayan ve küçük bir grup olan Çağatay
Türkleri teşkil etmektedir. Bunlardan başka Kûhistan ile Kabil vadisinin kuzeyinde, Kûh
Daman bölgelerinde de küçük Türk grupları yaşamaktadır.
Türk-Moğol karışımı olarak bilenen Hezâreler ile son yıllarda yapılan Aymak
(Oymak)’lar, Afganistan’ın merkezi ile Afgan Türkistan’ı arasında yaşamakta olup nüfusları
bir milyona yaklaşmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Afganistan Türklerinin içinde en kalabalık bölümünü oluşturan Türk grubu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tatarlar
b) Halaçlar (Gılzaylar)
c) Türkmenler
d) Özbekler
e) Kırgızlar
2) Afganistan’da yaşayan bir Türk boyu olan Halaçlar, aşağıdaki hangi eski Türk
devletinden beri gelmektedir?
a) Göktürkler
b) Moğollar
c) Ak Hun
d) Avrupa Hun
e) Uygurlar
3) Aşağıdakilerden hangisi Afganistan Türklerinden biri değildir?
a) Tatarlar
b) Tacikler
c) Türkmenler
d) Özbekler
e) Kırgızlar
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4) 1738’de Nâdir Şah’ın Kabil’i terk ederken arkadan bir saldırıya uğramamak için
Herat ile Kabil arasına emniyet tedbiri olarak bıraktığı Türk grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırgızlar
b) Özbekler
c) Kızılbaş Türkleri
d) Halaç
e) Hezâreler
5) Afganistan’ın Sovyetler tarafından işgal edilmesinden sonra bir milyona yakın
göçmen aşağıdakilerden hangi ülkeye göç etmişlerdir?
a) Türkiye
b) Pakistan
c) Sovyet Rusya
d) Çin
e) Hindistan
6) Afganistan Türklerinin içinde en kalabalık bölümünü oluşturan Türk grubu
Türkmenler’dir. (D) - (Y)
7) Afganistan’da yaşayan bir Türk boyu olan Halaçlar, Avrupa Hun Devleti
zamanından beri gelmektedir. (D) - (Y)
8) Üçüncü kalabalık Türk grubunu teşkil eden Türkmenler bugünkü nüfus olarak
700.000 olarak tahmin edilmektedir. (D) - (Y)
9) 1738’de Nâdir Şah’ın Kabil’i terk ederken, arkadan bir saldırıya uğramamak için
Herat ile Kabil arasına emniyet tedbiri olarak Kızılbaş Türklerini bırakmıştır. (D) - (Y)
10) 1980’de Afganistan’ın Sovyetler tarafından işgal edilmesinden sonra, bir milyona
yakın göçmen Hindistan’a sığınmıştır. (D) - (Y)

Cevaplar
1. d, 2. c, 3. b, 4. c, 5. b, 6. Y, 7. Y, 8. D, 9. D, 10. Y
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13. HİNDİSTAN TÜRKLERİ (BABÜRLÜLER VE BUGÜNKÜ
EVLATLARI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. XVI-XIX. asırlar arasında Hindistan’da Türk hâkimiyeti
13.2. Babür Dönemi
13.3. Hümayun Dönemi
13.4. Ekber Dönemi
13.5. Cihangir Dönemi
13.6. Şah Cihan Dönemi
13.7. Evrengzib Dönemi
13.8. Evrengzib’in Ölümü ve Taht Kavgaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hindistan’da Türk hâkimiyeti ne zaman başlamıştır?
2) İstiklâl Harbi yıllarında Hindistan Müslümanlarının Türkiye’ye yaptıkları
yardımları biliyor musunuz?
3) Günümüz Hindistan’ında Türk izlerine rastlamak mümkün müdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hindistan Türkleri
(Babürlüler ve Bugünkü
Evlâtları)

Hindistan Türkleri
(Babürlüler ve Bugünkü
Evlâtları) hakkında bilgi
sahibi olur.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Ehl-i Kalem



Ebed-Karin



Sulh-ı Kül



East India Company (Doğu Hindistan Kumpanyası)



Peşkeş



Tımar



Zeamet



Cizye
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Giriş
I. Dünya Harbi sonları ile İstiklâl Harbi yıllarında Müslüman Türk milletinin içine
düştüğü kötü duruma samimi olarak üzülen, kendi esaretlerine aldırmadan, Türk kardeşlerinin
esarete düşmemesi için ellerinden gelen maddi ve manevi desteği göstermeye çalışan
Hindistan Müslümanları kimlerdi? Türkiye’deki şairlerimizden önce, Mustafa Kemal Paşa
hakkında övgü dolu şiirler yazan şairlere sahip olan bu Hindistan Müslümanları hakkında, biz
Türkler, bugün ne biliyoruz ve onlar için ne yapabiliyoruz?
Yukarıdaki sorular ile bu sorulara benzer daha pek çok sorunun cevabını bulmak
maksadıyla aşağıdaki araştırma ile Hindistan Türkleri hakkında bilgi vermeye çalıştık.
Türklerin ve İslam’ın Hindistan’a yerleşmeleri her ne kadar XI. asrın başlarında
Gazneli Mahmud (997-1030) zamanında başlamış ise de bilahare Kuzey Hindistan’da kurulan
Delhi Türk Sultanlığı (1206-1413) ile devam etmiş nihayet Timurlular zamanında bu
yerleşme tamamlanmıştır.
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13.1. XVI-XIX. Asırlar Arasında Hindistan’da Türk Hâkimiyeti
XIV. XV. asırlarda Çağatay ulusu olarak bilinen ve Seyhun nehri ile Hindi-Kuş
dağları arasında oturan Türk boyları Timur’un ölümünden sonra taht mücadelesi yapan
evlatları arasında parçalanarak XV. asrın sonlarına doğru inkıraza uğramışlardır.

13.2. Babür Dönemi
XV. asrın sonlarında hâkimiyet kavgası yapanlardan birisi de sonradan Hindistan Türk
Devleti’ni kuracak olan Babür (1504-1530) idi. Fakat Özbek Türklerini etrafında toplayan
Muhammed Şeybâni Han (1500-1510), Babür de dâhil, bütün Timurluları yenerek Orta
Asya’da Özbek hâkimiyetini kurmuştur. Bunun üzerine Babür, Hindikuş dağlarını geçerek
bugünkü Afganistan’a çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Babür birkaç sene sonra Şah İsmail
(1500-1524)’in yardımı ile Türkistan’ı tekrar hâkimiyetine almak için teşebbüse geçmiş ise de
yeniden yenilerek tekrar Afganistan’a dönmüştür. Böylece Babür’e sadece Hindistan yolu
açık kalmıştır.
Babür, Hindistan’a inmeden evvel kuzey Hindistan ile Afganistan’ın büyük bir
kısmına hâkim olan Sultan Ludi idaresindeki Afgan devleti ile bir seri muharebeler yapmak
mecburiyetinde kalmıştı. 1519 ile 1524 arasında Afganistan’ın büyük bir kısmı ile Pencap’ın
kuzey bölgesini almayı başaran Babür, 1526’da Afgan hükümdarı Sultan İbrahim’i Banipat
meydan muharebesinde kati bir yenilgiye uğrattı. Delhi dâhil olmak üzere Kuzey Hindistan
Babür’ün hâkimiyetine girmesine rağmen onun ülkeye girmesi tam olarak kolay olmamıştır.
Nitekim daha önce dedesi Timur zamanında Kuzey Hindistan’ın dağlık bölgelerine yerleşmiş
olan Türklerin yardımı ile bazı Afgan ve Racalar grubunun teşkil ettiği büyük kuvvetlerle
çarpışmak mecburiyetinde kalmış ve rakiplerini Kanva Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğratınca
Hindistan’daki hâkimiyetini sağlamlaştırabilmiştir. Bengal’deki Afgan Beylerini ve Sind’deki
Argunluları da kendine tabi kılan Babür, 1530 yılında 48 yaşında iken ansızın vefat etmiştir.
Babür, zekâsı ve kahramanlığı ile güçlükler karşısındaki mücadele kuvveti ve
medenileştirme yetenekleri ile Türklüğün en yüksek hasletlerini nefsinde toplayan ve
Türklüğü ile övünen büyük bir şahsiyet idi. Kurduğu devletin devamı için daha önceleri ve
kendisiyle birlikte gelen yüzbinlerce Türk’ten başka Türkistan’dan birçok Türk aileyi
Hindistan’a getirmiştir. Daha sonra başa geçen oğlu Hümayun (1530-1555) bu siyâset devam
ederek 1540’a kadar 200.000 yeni aileyi (yaklaşık 1.000.000 kişi) Türkistan’dan Hindistan’a
getirip yerleştirmiştir.

13.3. Hümayun Dönemi
Babür’ün yerine geçen oğlu Hümayun, babası gibi üstün yeteneklere sahip olmadığı
için Hindistan Türk devleti kısa zamanda yıpranmıştır. Bir taraftan kardeşlerinin taht için
mücadeleye girmeleri ve diğer taraftan da Afgan Beyleri’nin tekrar Kuzey Hindistan’da
Afgan hâkimiyetini kurma gayretleri Hümayun’u çok müşkül duruma sokmuştur. Hümayun
önceleri bu tehlikelere karşı mücadeleyi başarıyla yürütmüş ise de ordusunun içinde başlayan
disiplinsizlik, sıcak iklimin menfi tesiri ile kendisinin zevk ve sefaya düşmesi, askerlerinin ve
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kendisinin harp gücünü zayıflatmıştır. Böylece Afganlara önderlik eden fakat esasında
Afganlaşmış Kalaç Türklerinin Sur oymağından gelen Şîr Han Sur tarafından 1539 ve 1540’ta
arka arkaya mağlup olmuştur.
Bu felaketten sonra kardeşleri ile Lâhor’da buluşan Hümayun, onları etrafında
toplanmaya davet etmiş ise de bundan bir netice alamamıştır. Lâhor’dan hâkimiyeti altındaki
Sind eyaletine gelen Hümayun orada da tutunamayınca İran yoluyla Kabil’e geçmiştir.
Nihayet kardeşleriyle yaptığı hazin bir iç savaştan sonra Kabil merkez olmak üzere
Afganistan’ın büyük bir kısmına hâkim olmayı başarmıştır. Bütün bu acı tecrübelerden sonra
bilhassa Bayram Han ve Ali Kulu Han Özbek gibi değerli komutanları sayesinde ordusunu
yeniden tanzim eden Hümayun kaybettiği Hindistan hâkimiyetini tekrar elde etmek için
hazırlıklara başlamıştır.
Bu sıralarda Hindistan’da Afgan hâkimiyetini kurmuş olan Türk asıllı Sur hanedanı iç
savaşlar yüzünden oldukça yıpranmış bir vaziyette idi. Afganlılara karşı ilk mücadeleyi
1554’te Pencap’ta başlatan Hümayun, bir sene sonra 80 bin kişilik bir Afgan ordusunu
mağlup ederek 15 yıl fasıladan sonra Kuzey Hindistan’a tekrar hâkim olmuştur. Fakat
Hümayun’un ordusuna yenilmelerine rağmen Afganlılar pes etmemişler ve Hindlilerle
birleşerek mücadeleye devam etmişlerdir.
Afgan mücadelesinin yeni bir safhaya girdiği bu sıralarda Hümayun bir gün
kütüphanesinin merdivenlerinden düşerek aniden ölmüştür (28 Ocak 1556). O esnada Hind
Okyanusu’nda Portekizlilere karşı çarpıştıktan sonra Hümayun’un konuğu olarak
Hindistan’da bulunan Seydi Ali Reis’in tavsiyesi üzerine ve Osmanlı padişahları için çok kere
yapıldığı gibi, oğlu Ekber (1556-1605)’e haber gönderilip kendisine biat edilmesine kadar
Hümayun’un ölümü bir aydan fazla gizli tutulmuştur. Nihayet 14 yaşındaki Ekber’in
hükümdarlığı kabul edildikten sonra Hümayun toprağa verilmiştir.

13.4. Ekber Dönemi
Ekber, o ana kadar kendisine “Atalık” yapmış olan, büyük kumandan Bayram Han ile
birlikte her türlü iç karışıklığı önleyecek tedbirleri aldıktan sonra Hindu komutasındaki
Afgan-Hind ordusunu 1556 sonlarında meşhur Banipat mevkiinde fevkalâde bir taktik savaşı
ile perişan ederek Kuzey Hindistan’ın mutlak hâkimi olmuştur. Genç yaşına rağmen Ekber,
savaşta büyük bir kahramanlık göstererek herkesin takdirini kazanmıştır. Dedesi Babür gibi
çok büyük meziyetlere sahip olan Ekber, kısa zamanda kuzey Hindistan’da tehlikeli
olabilecek beyleri ve kaleleri bertaraf ederek o havalide hâkimiyetini tam olarak
yerleştirmiştir. Bu arada başarılarından dolayı biraz mağrurlaşan beylerini ve bazı
komutanlarını da bir bir yola getirmiştir. Devletinin tek hâkimi olmak emelinde olan Ekber
için en çetin mesele, kendisine çok şeyler borçlu olduğu ve çok hürmet duyduğu, fakat
oldukça yaşlanmasına rağmen büyük bir nüfuzu olan Bayram Han’ı emekliye sevk etmek
olmuştur. Hindistan’da Türk hâkimiyetinin yerleşmesinde en çok emeği geçmiş olan Bayram
Han, bir nevi zorla hacca gönderilerek emekli edilmiştir. Böylece Ekber, 20 yaşında
devletinin mutlak hâkimi olmuştur.
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Genç Türk hükümdarı bir taraftan ordusunu daima istim üzerinde tutup devletinin
sınırlarını genişletirken diğer taraftan da devletini ebedileştirecek köklü kararlar almaya
başlamıştır. Ekber’in getirdiği yenilikleri şöyle sıralamak mümkündür:
a) İyi idare ile ekonomik kaynakların geliştirilmesi; tebaanın devlet için değil, devletin
tebaa için var olduğunu takip edilen politika ile halka göstermek,
b) Hindulara Müslümanlar ile birlikte eşit haklar tanımak, idari makamlara ve orduya
Hindlileri de almak,
c) Müslüman ve Hindu dinleri arasında benzer tarafları bularak bu iki dinin mensupları
arasındaki uçurumu yok etmek,
d) Her bakımdan eşit haklara sahip olan Müslümanlara ve Hindulara dayanışmaları ve
birlikte çalışmaları gerektiğini anlatmak.
Ekber’in aldığı bu tedbirler kısa zamanda meyvelerini vermiş Hindistan’daki Türk
idaresi halk için tam bir huzur ve refah idaresi olmuştur. Ekbernâme de (C. II, s. 208) bu
hususta verilen şu misal çok enteresandır: “Hoca Ebdül Mecid Asaf Han eğerçi Tacik idi ve
Ehl-i Kalemden idi; ancak bu “Ebed-Karin” devletteki dayanışma yüzünden o, öyle işler
gördü ki kılıç sahibi Türkler onun önünde ellerinin arkasına yere koydular (yani ona hürmet
ve itaat ettiler)”.
Ekber’e göre “padişah halkın malını, canını, namusunu ve dinini koruma işinde
uyrukları arasında ayrılık yapmamalıdır”. Bu prensip ile adaleti ve eşitliği gerçekleştiren,
“Sulh-ı Kül” yani herkesle barış ve herkesin inançlarına saygı düsturu ile de sulhu
gerçekleştiren Ekber idaresinde yaşamak için Türkistan’dan ve komşu ülkelerden binlerce
insan Hindistan’a gelmiştir.
Ekber, ordusunu daima hareket hâlinde tutmak istediği için kumandanların bazı komşu
kalelerin ve bölgelerin alınmasıyla vazifelendirmiştir. Ekber’in devletinin doğusunda bulunan
ve umumiyetle Afganlıların idaresinde yaşayan Bengal ile batıda daha çok Türk
hâkimiyetinde kalmış olan ve bir zamanlar Osmanlı Devleti’nden Portekizlilere karşı yardım
isteyen Müslüman Gucerat devletleri var idi. Bu devletlerin karışıklık içinde olmaları ve bazı
unsurların Ekber’den yardım istemeleri üzerine o, bu devletlere karşı da seferler yapmak
mecburiyetinde kalmıştır. 1573’te Gucerat’ı, 1574’te de Bengal ve Bihar devletlerini
imparatorluğuna dâhil eden Ekber, kendi tabiri ile o ana kadar hiçbir Müslüman Türk
hükümdarının başaramadığı Hindistan hâkimiyetini ve İslam’ın orada yayılmasını
gerçekleştirmiştir.
Ekber’in bundan sonraki askerî faaliyetleri imparatorluğunda çıkan ufak tefek
ayaklanmaları bastırmak ve bir arada kendi hâkimiyetinden ayrılmak isteyen kardeşi Abdül
Hâkim’i yola getirmekle geçmiştir. Diğer Türk ve komşu hükümdarlar bu büyük Türk
hükümdarının dostluğunu kazanmak için âdeta yarış etmişlerdir. Ekber bütün yeni fikirlere
açık olduğu gibi dinî ve felsefi ilimlere de meraklı bir hükümdar idi. Devrinde yetişmiş bütün
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İslam âlimlerinden başka Hristiyan misyonerleri ve Hindu din adamları ile de dinî mevzuları
tartışmaktan büyük zevk almıştır. Onun bu hoşgörüsü bazen yanlış tefsirlere yol açmış ise de
onu tenkit edenlerin haksız oldukları çok geçmeden anlaşılmıştır.
Ekber, kendi devletinden başka diğer üç Türk devletiyle (Osmanlı, Safavî ve Özbek)
de iyi münasebetler kurmuş ve hatta Safavî Devleti’nin Osmanlılar ile Özbekler arasında
ezilmelerini pek doğru bulmamıştır. Komşu olduğu Safavî ve Özbek devletleriyle açıktan bir
harbe girmemesine rağmen sınır boylarında bu devletler aleyhine de kurnazca bir siyasetle
devletini genişletmesini başarmıştır.
Nihayet uzun ve başarılı bir saltanat hayatından sonra bu büyük Türk hükümdarı 25
Ekim 1605’te vefat etmiştir.
Ekber’in en büyük başarısı muhakkak ki kurduğu devleti yaşatacak olan birtakım
prensipleri Türklere kabul ettirmiş olmasıdır. Üç-dört milyonluk Türk’ü devamlı bir şekilde
idareci ve asker olarak başta tutmayıp milyonlarca Hindli’nin gazabını onların üzerine
çekmekten ve ileride parçalanmaktan Hindlilere de eşit haklar vermek suretiyle kurtulmuştur.
Hindlilere devlet idaresinde eşit şanslar vermekle devletinin idaresini çok büyük insan
kitlelerine dayandırmıştır. Bu ise Hindistan’daki Türk hâkimiyetini üç asra yakın yaşatmıştır.

13.5. Cihangir Dönemi
Ekber öldüğü zaman oğlu Cihangir (1605-1627)’e kurulu bir düzen ve muazzam bir
imparatorluk bırakmış idi. Fakat Ekber’in dedesi Babür’e benzemesine karşılık, Cihangir de
dedesi Humayun’a çekmişti. Yâni Cihangir de içki ve eğlenceyi seven, gevşek ve üstelik
sağlık durumu bozuk bir şahsiyet idi. Bu yüzden devleti idare eden vali ve beğler ile ordu
kumandanları arasında yetki ve nüfuz mücadelesi devleti kısa zamanda oldukça yıpratmıştır.
Bütün bu kötü ihtiyatlarına rağmen Cihangir tahta çıktığı zaman babasının bıraktığı
kurulu düzeni daha da iyiye götürecek 12 maddelik bir reform tasarısı hazırlattı. Onun
reformları ülkeyi bayındırlaştırmak ve imparatorluk içindeki milletleri toptan veya ayrı yarı
memnun etmek gayesini güden yenilikler idi. Fakat kendisinin gevşek yönetimi yüzünden
sonunda bir fayda temin edilememiştir.
Cihangir’in memleket idaresindeki gevşek tutumu oğlu Şah Cihan ile aralarının
açılmasına sebep olmuş bu ise devleti oldukça sarsmıştır. İran’da saltanat süren Şah Abbas,
Osmanlılara karşı yaptığı başarılı harplerden sonra Cihangir’in Güney Hindistan’da Dekken
ayaklanması ile uğraşmasından istifade ederek Kandehâr’ı işgal etmiştir. Dekken Seferi’nden
dönen Cihangir’in oğlu Şah Cihan, Kandehâr’ı geri almak için babasından emrine büyük bir
kuvvetin verilmesini rica etti. Sıhhati gittikçe bozulmaya başlayan Cihangir oğlunun emrinde
büyük bir kuvvetin bulunmasından çekindiği için bu ricasını yerine getirmedi. Bu olay, Şah
Cihan ile babasının arasını daha da açmıştır.
Bu arada, Cihangir’in hastalığının artmasını fırsat bilen maiyetinin küçük oğlu
Şehriyar’ı taht için kışkırtmaya başlaması durumu iyice karıştırmıştır. Kaçınılmaz hâle gelen
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taht kavgası Cihangir’in 7 Kasım 1627’de ölmesi ile başladı. Ancak, İran’daki İstaclu
Türkmenlerinden olan ve Cihangir’in hizmetine giren Asaf Han’ın enerjik hareketleri ile
devleti parçalanmaya götürebilecek olan bu iç harp önlenebildi. Diğer şehzadeleri bertaraf
eden Asaf Han, Şah Cihan’ın tahta çıkmasına yardımcı oldu.
Cihangir devrinde Hindistan’daki Türk devletinin Avrupalılar ile ilk resmî temaslarını
yaptığını görmekteyiz. Hindistan kıyılarının ilk Avrupalı müstemlekecisi Portekizliler, XV.
asrın sonlarından başlayarak XVII. asrın başlarına kadar Hind yarımadasının batı sahillerinde
başta Goa olmak üzere yerleştikleri bölgelerden Hind Denizi’ni kontrol etmeye başlamışlar
idi. XVII. asrın başlarında Portekizlileri, Felemenkliler ve İngilizler takip etmişlerdir. Fakat
Portekizliler XVI. asrın ilk yarısında Hadım Süleyman Paşa kumandasındaki Osmanlı
donanmasını tesirsiz hâle getirip arkasından da Hollandalıları yenmelerine rağmen (1606)
bilahere onların bu bölgede ticari yayılmalarına mâni olamamışlardır. Bundan iki sene sonra
İngilizlerin bu bölgeye gelmesi Avrupalı sömürgeciler arasında yeni bir rekabetin doğmasına
sebep olmuştur. Portekizliler, İngilizlerin ticari faaliyetlerini önlemek için kuvvete
başvurdular. Fakat bunda muvaffak olamayınca bu sefer İngilizlerle ticaret yapmaması için
Cihangir’e baskı yapmaya kalkıştılar. Bu baskıya kızan Cihangir, Portekizlilere karşı savaş
açtı. Fakat savaşın bir netice vermeden uzayıp gitmesi üzerine iki taraf anlaşmayı tercih etmek
mecburiyetinde kaldılar (1615). Portekizliler, İngilizlerin bölgeye nüfuz etmelerini kuvvet
yolu ile durduramayınca bu sefer aleyhlerinde büyük bir propagandaya başladılar. Bunu
önlemek maksadıyla İngiliz hükûmeti Sir Thomas Roe adında bir elçisini Hindistan’a
gönderdi. İngiliz elçisi Cihangir tarafından gayet iyi karşılandı. Veliaht Şah Cihan’ın da
dostluğunu kazanan İngiliz elçisi ondan aldığı bir ferman ile bazı ticari menfaatler dahi elde
etti.

13.6. Şah Cihan Dönemi
Şah Cihan (1628-1666) babası Cihangir’in aksine güçlü ve başarılı bir devlet adamı
idi. Saltanatının sonuna kadar da bu vasıflarını korumuştur. Şah Cihan’ın ilk mücadelesi
Özbek Türkleri ile olmuştur. Cihangir’in ölümünü ve şehzadelerin taht kavgalarına
başladıklarını işiten Özbekler Kabil’e aniden hücum ederek zapt etmişler ise de Şah Cihan’ın
kuvvetli ordu ile yaklaştığını işitince şehri boşaltıp geri çekilmişlerdir. Bundan sonra Şah
Cihan, İran’dan Kandehâr’ı geri almaya karar vermiş fakat Dekken’de bir ayaklanma
olduğunu işitince bu kararından vazgeçmiştir. Dekken’de Şah Cihan’ın devletine bağlı olan
iki küçük Türk devleti Nizamşahlar ile Adilşahlar, Cihangir’in ölümü üzerine isyan
etmişlerdi. Şah Cihan 1630-1635 yılları arasında yaptığı seferler ile bu Türk devletlerini
ülkesine katmıştır. Şah Cihan, Dekken meselesini hallettikten sonra Portekizler ile
savaşmıştır. Hindistan yarımadasının batı kıyılarında elde ettikleri ticari menfaatler ile
yetinmeyen Portekizliler doğuya giderek Bengal kıyılarındaki Hugli kasabasını ele geçirerek
orayı üs olarak kullanıp o havalide korsanlık yapmaya başlamışlardır. Şah Cihan 1632’de
gönderdiği bir ordu ile Portekizlileri yenip o havaliden kovmuştur.
Şah Cihan Osmanlı Devleti ile gayet iyi ilişkiler kurmuştur. Osmanlı, Safavî harpleri
devam ederken IV. Murad’a, Zarif Han isminde bir elçisini göndermiştir. Sultan Murad bu
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elçiye 1638 sonlarında Bağdad’ı geri almaya giderken Musul’da rastlamış ve onu gayet iyi
karşılamıştır. Elçi getirdiği hediyeleri takdim ederken Sultan Murad kendisinden ziyaret
sebebini Türkçe olarak anlatmasını emretmiş ve aldığı bilgiden gayet memnun kalmıştır. Bu
elçiye karşılık Sultan Murad da Aslan Ağa isminde bir elçisini hediyelerle Şah Cihan’a
göndermiştir. Şah Cihan, Osmanlı elçisini ve hediyeleri büyük bir saygı ve debdebe ile kabul
etmiştir. Bu olaydan bir müddet sonra Şah Cihan’ın İran’dan Kandehâr’ı alması göz önünde
tutulursa onun Sultan Murad’a elçi göndermesinin sebeplerinden biri belki de İran ile savaşın
devam etmesini istemesi olabilirdi. Nitekim bir müddet sonra Kandehâr, Şah Cihan tarafından
zapt edilerek devletine ilhak edilmiştir.
Kandehâr’ı devletine yeniden bağlayan Şah Cihan, İran tahtına yeni geçmiş olan Şah
Abbas’a bir elçi ve mektup göndererek İran’daki güçlüklerini yenebilmesi için ona nasihat
edip yardımını teklif eder. Onun bu hareketinden İranlıların Kandehâr’ı unutmalarını ve
dostluğun devamını istediği anlaşılmaktadır. Kendisini böyle hareket etmeye sevk eden
sebeplerin başında muhakkak “Özbekler ile ortaya çıkan ihtilaf geliyordu. O, Özbeklerin bir
müddet evvel Kabil’e hücum etmelerini bir türlü affedemediği için bunun hesabını onlardan
sormak kararında idi. Bu sırada Özbek hükümdarı Nezir Muhammed Han’ın kendisine isyan
eden oğlu Abdülaziz Han’a karşı Şah Cihan’dan yardım istemesi Hindistan Türk liderine iyi
bir fırsat vermiştir. Şah Cihan oğlu Muradbahş kumandasında bir ordu göndererek Özbeklerin
hâkimiyetindeki Belh’i ve Bedahşan’ı işgal ettirmiştir. Belh ile Bedahşah’ın Şah Cihan’ın
orduları tarafından işgal edilmesi Özbekleri oldukça telaşlandırmış ise de taht kavgası devam
ettiğinden bir şey yapamamışlardır. Nihayet babasını yenen Abdülaziz Han, Özbekleri
etrafında birleştirerek Şah Cihan’ın ordularına karşı başarılı bir mücadeleye girişti. Bunun
üzerine Şah Cihan üçüncü oğlu Evrengzib’i Afganistan’a göndermek mecburiyetinde kaldı.
İki Türk devleti arasındaki bu mücadele bir netice vermeden uzayıp gittiğinden ve her iki taraf
arasında da bezginlik alâmetleri görüldüğünden alınan yerler geri verilmek şartı ile bir sulh
antlaşması yapılarak harbe son verildi.
Şah Cihan’ın orduları Belh ve Bedehşan’ı işgal edince Özbekler İstanbul’a bir elçi
göndererek durumu Osmanlı Padişahına şikâyet etmişler ve kendisinden yardım istemişlerdir.
Sultan IV. Mehmed’in taht’a cülusunu bildiren bir Osmanlı elçisi Hindistan’a gönderilince
elçiye verilen mektupta Özbek Türklerinin şikâyeti zikredilmiş ve Şah Cihan’a hakemlik
yaparak Özbek liderlerini barıştırması ve onlar ile iyi geçinmesi tavsiye edilmiştir. Buna biraz
canı sıkılan Şah Cihan, IV. Mehmed’e yazdığı mektupta yeni Özbek hükümdarının
gençliğinden ve Özbekler arasında artık sulhun tesis edildiğinden ve vuku bulan olayların
Özbek liderlerinin beceriksizliğinden meydana geldiğini söylemiştir.
İran’daki Türkmen Safavî hanedanının başı Şah Abbas II, Şah Cihan’ın Özbekleri
yenemeden Hindistan’a çekildiğini duyunca büyük bir ordu ile Kandehâr’ı kuşattı. Bunu
duyan Şah Cihan oğlu Evrengzib kumandasında kuvvetli bir orduyu Kandehâr’ın müdafaasına
göndermiş ise de bu ordu yetişemeden Kandehâr 1652’de düşmüştür. Ertesi sene Şah
Cihan’ın büyük oğlu Dara Şükûh, Kandehâr’ı almaya teşebbüs etmiş ise de muvaffak
olmamıştır. Bunun üzerine Şah Cihan, Kaim Bey isminde bir elçisini İstanbul’a göndererek
IV. Mehmed’den şu isteklerde bulunmuştur:
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1. Kandehâr’ı İran’dan geri almak için yardım,
2. Mekke’de Hindistan Müslümanlarının namaz kılabilecekleri bir yerin teminine izin
verilmesi,
3. Tac-Mahal’in kubbesinin yapımı için bir mimarın gönderilmesi.
Osmanlı hükûmeti ilk iki isteği yerine getirmemiş fakat üçüncü isteği yerine
getirmiştir. İsmail Efendi isminde bir mimar ile kalfalarını Hindistan’a göndererek TacMahal’ın muhteşem kubbesinin yapılmasını sağlamıştır.
XVII. asrın ortalarında Afganistan’ın kuzeyindeki Hindukuş Dağları’ndan Hindistan
yarımadasının güney ucuna kadar uzanan sahaya Şah Cihan’ın önderliğindeki Türk Devleti
hâkim idi. Hindistan’ın güney ucunda ise Maratalar isimli yerli bir prenslik ile bu prensliğin
ve Şah Cihan’ın devleti arasında Dekken olarak bilinen bölgede Şah Cihan’a vergi verir iki
küçük Türk devleti, Âdilşahlar ve Kutubşahlar bulunuyordu. Hiçbir zaman başka bir devlete
bağlı kalmayı hazmedemeyen bu iki küçük Türk devleti, her fırsatta Timur evlatlarının bu
Hindistan hâkimiyetine karşı başkaldırmışlardı. Şah Cihan’ın kuzeydeki meşguliyetinden
istifade eden iki küçük devlet 1656’da yeniden başkaldırınca Şah Cihan en muktedir
şehzadesi Evrengzib’in kumandasında ayaklananlara karşı büyük bir ordu göndermiştir. Fakat
Âdilşahlar ile Kutubşahların kaçak dövüşmeleri yüzünden Evrengzib kati bir netice
alamamıştır. Bu olaylar cereyan ederken güneydeki yerli Marata Prensliği’nin başına geçen
Sıvacı namındaki bir lider Şah Cihan’a karşı başkaldırmıştır. Hind tarihçileri bu hareketi
yabancı hâkimiyetine karşı girişilen ilk millî Hind direnişi olarak tasvir etmişler ve hatta
İngiliz sömürgesinden kurtulmak için giriştikleri mücadelede bu Sıvacı harekâtını örnek
olarak seçtiklerini iddia etmişlerdir.

13.7. Evrengzib Dönemi
Bu hadiseler esnasında Şah Cihan ağır şekilde hastalanıp yatağa düşünce öldüğü
hakkında söylentiler dolaşmaya başlamış, bu da şehzadeler arasında taht kavgalarına sebep
olmuştur. Daha çok her şehzadenin maiyetindekilerin kışkırtmasıyla başlayan mücadele bütün
imparatorluğa yayılmıştır. Çok yıpratıcı bir iç savaştan sonra Evrengzib bütün şehzadeleri
yenerek başkent Ağra’yı almış, bu sırada iyileşen babası Şah Cihan’ı yine başa geçirmiştir.
Ancak babasının Ağra haricine çıkmasına izin vermeyerek devletin askerî ve siyasi gücünü
kendi kontrolü altında tutmuştur. Şah Cihan bundan sonraki hayatını 1666’daki ölümüne
kadar memleketinin refah, bilim ve san’at sahasında kalkınmasına vakfetmiştir.
Babasını başkentte bir nevi gözaltında tutan Evrengzib taht mücadelesinden hâlâ
vazgeçmeyen kardeşleri ile yeni bir mücadeleye girer. Beş seneye yakın hazin bir şekilde
devam eden bu yıpratıcı kardeşler mücadelesini yine Evrengzib galip olarak bitirir. Bu arada
bütün ricalarına rağmen etrafın tesiri ile babasının görüşme isteklerini Evrengzib’in
reddetmesi Şah Cihan’ı çok üzmüş ve evlatlarından aynı muameleyi görmesi için oğluna
beddua etmiştir. Bu bedduadan dolayı Evrengzib, bütün ömrü boyunca oğullarından şüphe
etmiş ve sonunda da onların isyanları ile karşılaşmıştır.
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Saltanat hayatının ilk yıllarında içinde bulunduğu bütün bu talihsizliklere rağmen
Evrengzib (1658-1707) kısa zamanda memleketin kaderine hâkim olmuştur. Daha çok büyük
dedesi Ekber’e benzeyen Evrengzib koyu bir Müslüman, iyi bir devlet adamı, cesur bir
komutan ve yeniliklere daima açık bir şahsiyet idi. Kardeş kavgalarının harap ettiği
memlekette derhâl gerekli reformları yaptırmış ve halk ezilmesin diye o zamana kadar
alınmakta olan birçok vergiyi kaldırmıştır. Kısa zamanda Afganistan’daki Hindukuş
Dağları’ndan Hindistan’ın güney ucuna kadar uzanan imparatorluğunda tam bir birlik
kurmayı başarmıştır.
Evrengzib 50 yılı bulan saltanat hayatının yarısında komşu Türk devletleriyle sulh
içinde yaşamıştır. Belki bu yüzdendir ki babası Şah Cihan’ın yaptığı gibi Osmanlı Devleti’ne
yardım istemek maksadıyla elçiler gönderememiştir. Onun en çok münasebette bulunduğu
ülkeler o zaman hâlâ fikrî ve dinî üstünlüğünü Hindistan’a kabul ettiren Türkistan ile İslam’ın
merkezi Mekke Şerifliği ile olmuştur. Mekke ile olan münasebetlerinin sebebi İslam’ın
merkezi olması dolayısıyla İslam âleminde ne olup bittiğini öğrenmek idi. Türkistan ile iyi
geçinmesinin sebebi de hem Türkistan ulemasının gönlünü almak hem de Özbeklerin askerî
gücünden çekinmiş olması idi. Bu memleketlerden gelen ulema ile tartışıp münakaşa etmeyi
çok seven Evrengzib bu âlimlere iltifat edip büyük imkânlar sağlamıştır. İran’daki Türkmen
Safavî hükümdarı Şah Abbas II ile bir ara arası açıldığında Evrengzib ona şöyle bir mektup
yazmıştır: “Kazandığım büyük zaferler Allanın yardımını bizlerden esirgememesinin delilidir,
bütün vaktimizi halkımızın refahı, ülkemizin imarı ve İslam’ın yükselmesi için harcıyoruz.”
Evrengzib’in askerî faaliyetleri hep içeride olmuştur. Onun sulhperver tutumundan
faydalanan güneydeki Âdilşahlar ve Kutubşahlar tekrar isyan etmişler idi. Bundan cesaret
alan en güneydeki yerli Marata devleti de Evrengzib’e karşı başkaldırmıştı. Evrengzib 1670
ile 1690 arasında yaptığı bir seri seferlerden sonra bu üç küçük devleti imparatorluğuna ilhak
etmiştir. Ancak bu mücadeleler devleti oldukça yıpratmıştır. Bilhassa Maratalar ile olan
savaşlar çok uzamıştır. Zira, bu yerli devletin mücadelesi Hindlilerin bir bakıma Türk-İslam
hâkimiyetine karşı birlikte yaptıkları bir harekât olarak gelişmiş ve bu da devleti oldukça
yıpratmıştır. Bu yorucu savaşların sonunda Evrengzib, Hindistan’ı bir tek devlet olarak
birleştirmeyi başarmıştır. O, bu çetin mücadeleyi yaparken bir taraftan da İslam’ın bütün
Hindistan’a yayılması için büyük gayretler sarf etmiştir. Müslümanların Hindulaşmasını
önleyecek ve Hinduların Müslümanlığı kabulünü kolaylaştıracak birçok tedbirler almıştır.
Fakat Evrengzib’in bu dinî siyaseti bilhassa Racputlar olarak bilinen Hindliler arasında büyük
tepkilere yol açmıştır. Bunlar, karşı harekete geçen Evrengzib’in şehzadelerinden Ekber’i
kışkırtarak isyan etmesine sebep olmuşlardır. Ekber’in isyanına muhakkak ki babası Şah
Cihan’ın durumuna düşmeme endişesiyle Evrengzib’in oğullarına karşı takip ettiği
itimatsızlık siyaseti büyük rol oynamıştır. Babasına karşı mücadelesini kaybeden Ekber’in
İslam aleyhtarı Hindli grubu Marataların arasına kaçması Evrengzib’i daha da üzmüştür. Daha
önce de bahsedildiği gibi Maratalar ülkesi kontrol altına alınana kadar yapılan mücadeleler
memleketi oldukça yıpratmıştı.
Uzun saltanat hayatında bu iç mücadelelerin haricinde Evrengzib’i uğraştıran tek
yabancı kuvvet İngilizler olmuştur. Hindistan kıyılarındaki ticari faaliyetlerini kısa zamanda
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geliştirerek ve Portekizliler ile Hollandalıları geride bırakan İngilizler 1652’de Şah Cihan
devrinde Bengal Valisi olan şehzade Şuca’dan aldıkları bir ferman ile yılda 3000 rupi gibi çok
az bir para ödeyerek Hindistan’a gümrüksüz her türlü malı sokmayı ve kısa zamanda büyük
kazançlar sağlamayı başarmışlardı. Evrengzib müslüman ahalinin kötüleşen ticari durumlarını
takviye için daha önce kaldırılmış olan ve gayrimüslimlerden alınan cizye vergisini 1679’da
yeniden yürürlüğe koymuş idi. Bu karara göre İngilizlerin yüzde üç buçuk gümrük ödemesi
lazım idi. Fakat İngilizler buna itiraz edince münakaşa başlamış ve bu karşılıklı küçük
baskınlara dönüşmüştür. İki taraf birbirine epey zarar verdikten sonra yine eski durum esas
olmak üzere münasebetlerin devamına karar verilmiştir. Ancak verdikleri zararlardan dolayı
İngilizler 150.000 rupi tazminat ödemeyi kabul etmişlerdir. Bu arada Hind Denizi’nde zuhur
eden korsanlık olaylarını önlemek için Evrengzib İngiliz, Portekiz ve Felemenk
temsilcilerinden gerekli teminatı almıştır. (1698). Böylece Evrengzib hem ticari faaliyetler
hem de Müslümanların hac seferleri gibi iki önemli hususta emniyeti sağlamıştır.
Hindistan’daki muazzam ticari imkânlardan azami derecede faydalanmak kararında olan
İngilizler, bu arada yeni bir ticaret şirketi kurmuşlar ve bunun desteklenmesi için de bir elçiyi
1701’de Evrengzib’e göndermişler ise de bir başarı elde edememişlerdir. Bunun üzerine
İngilizler bu yeni şirket ile eski şirketi birleştirerek meşhur “East India Company” (Doğu
Hindistan Kumpanyası)’yi kurmuşlardır ki bu şirket vasıtasıyla ileride adım adım Hindistan’a
yayılmayı ve bu memleketi bir sömürge hâline getirmeyi başaracaklardır.
Evrengzib 1705 yılında hastalanmıştı. Onun hastalığı şehzadelerini ve onların
maiyetlerini taht için harekete geçirmiş ise de bir müddet sonra iyileşen Evrengzib şahzâdeleri
ile ileri gelen adamları arasındaki bu taht kavgasını yatıştırmıştır. O bütün ömrü boyunca
oğullarına güvenmemiş ve onların kendisini tahtından uzaklaştırmalarından korkmuş idi. Zira
kendisi babasına öyle yapmıştı. Onun için şehzadelerine değil de oğullarına yani torunlarına
daha çok yakınlık göstermiş idi. Bu şekilde evlatları arasında bir denge sağlamayı ümid
etmişti. Fakat hastalandığı zaman bu tedbirlerinin bir fayda getirmediğini görmüştü. Zira
oğlları Muhammed Muazzam, Muhammed Azam ve Muhammed Kam-bahş şimdiden
gizliden ve alenen taht için birbirleriyle mücadeleye başlamışlar idi. Nitekim bu büyük Türk
hükümdarı uzun bir saltanat hayatından sonra 90 yaşında Mart 1707’de öldüğü zaman
şehzadeleri açık bir şekilde taht kavgalarına başladılar.

13.8. Evrengzib’in Ölümü ve Taht Kavgaları
50 seneye yakın bir saltanat hayatından sonra ölen Hindistan Türk devletinin en büyük
hükümdarlarından biri olan Evrengzib hakkında devrinin tarihçileri şu mütalaayı
serdetmişlerdir: “Timur evlâdı, belki de Delhi’nin (Payitaht. Ara sıra Agra ikinci payitaht
vazifesini görmüştür) geçmiş padişahları arasında Onun gibi ibadet, riyazet ve adalet
bakımından seçkin bir padişah çok az olarak Hindistan’da saltanat sürmüştür; yüreklilik,
tahammül ve isabetli görüş bakımından eşsiz idi; ancak şeriata saygıları dolayısıyla ceza
yoluna gitmezlerdi; ülkenin düzeni ise siyasetsiz (siyasi kontrol ve otorite) olamaz ve emirler
(beyler) arasında rekabet yüzünden hep nifak çıkardı, yürütmek istedikleri her tedbir kısır
kalırdı ve her giriştikleri iş uzar ve bir sonuca ermezdi”.
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Evrengzib ölümünden sonra devletin nasıl yönetileceğine dair 12 maddelik bir
vasiyetname bırakmış idi. Bu vasiyetnamenin en önemli maddeler şunlardır:
1. Yerine geçecek olan şehzadeye adamlarına iyi davranılmalıdır.
2. Ordudaki “Turanî Fırkası” memleketin müdafaasında ve otoritenin sağlanmasında
kullanılmalıdır. Politik çekişmelere karıştırılmamalıdır.
3. Din adamlarını politikaya karıştırmamalı ve ellerine kuvvet vermemelidir.
4. Ülkenin sahibi elinden geldiği kadar harekette bulunmalıdır, bir yerde oturmak
görünüşte rahatlık ise de binlerce kedere yol açar.
5. Oğullarına hiç güvenme, onlarla içli dışlı olma, eğer babam Şah Cihan, Dara-Şükuh
ile bilinen yola girmeseydi işleri böyle olmazdı.
6. Saltanatın ana direği ülkede olan bitenleri bilmektir. Bir anlık gaflet uzun yıllar için
pişmanlık doğurur.
Evrengzib’in uzun bir saltanat hayatı sürmesine ve vasiyetinde Türkistan’dan gelen
askerlerin iyi savaşçılığından bahsetmesine rağmen kendisinin Türkistan’dan kâfi derecede
asker getirmediği görülür. Onun ölümünden sonra imparatorluğu içine düştüğü müşkül
durumdan kurtaracak bir ordunun bulunmayışını dikkate alan bazı müellifler Evrengzib’in bu
siyasetini tenkit etmişlerdir: “Türk, insanlık tarihinde kendisine büyük ad sağlamıştır. İstanbul
Sultanlığı onundur; Delhi Padişahlığı da onun idi.” diyen Pringle Kennedy bu hususta şunları
da kaydetmiştir: “Ordu işleriyle ilgili en büyük yanlışı batı-kuzey sınırından ve Türkistan’dan
yeter sayıda ehil asker getirmekte gevşek davranması olmuştur. Bu ülkelerden gelme askerler
Türklerin parlak günlerinde en büyük dayanakları idi. Evrengzib’in en büyük hatası çok iyi
bir Müslüman olduğu için suç işleyenleri ve devlete ihanet edenleri affetmesi ve onları
cezalandırmaması olmuştur. Oğullarına ve beylerine karşı kuşku ile davranması hem harpleri
uzatmış hem de ayrı grupların teşekkülüne sebep olmuştur. Oğulları ve beyleri arasındaki bu
gruplaşmalar onun ölümünden sonra içteki taht mücadelelerini çok karışık ve yıpratıcı bir
duruma sokmuştur.
Evrengzib’in ölümünden sonra ne oğulları ne de torunları arasında onun ayarında
değerli bir kişi olmadığından memlekette başlayan taht kavgaları bütün şiddetiyle devam
etmiş, 13 sene gibi bir zamanda 10 şehzade kısa devreler için taç giymişlerdir.
Everngzib’in ölümünden sonra yerine şehzadelerinden Muhammed A’zam tahta
geçmiş idi. Fakat onun üç ay sonra kardeşi şehzade Muhammed Muazzam ile yaptığı savaşta
oğlu ile birlikte ölmesi üzerine Muhammed Muazzam taht’a Şah Âlem Bahadur Şah adıyla
geçmiştir. Bahadır Şah’ın hükümdarlığının ilk günleri devletin ileri gelen beylerini bir araya
getirmeye ve onları barıştırmaya çalışmakla geçmiş, fakat bunda muvaffak olamamıştır.
Birkaç ay sonra da Racaların isyanıyla karşılaşan yeni hükümdar isyancılarla iki seneye yakın
savaştıktan sonra onların bir kısmını yenerek ve bir kısmını da tekrar hizmetine alarak
meseleyi halletmeye muvaffak olmuştur. Bu olayın arkasından kardeşi Muhammed Kam229

Bahş ile çarpışmak mecburiyetinde kalan Bahadur Şah, Kam-Bahş’ın savaşta aldığı
yaralardan ölmesi üzerine ülkenin hâkimi olmuştur (1709). Ancak çok geçmeden bu sefer de
Sihlerin isyanı ile karşılaşan Bahadır Şah isyancılar üzerine ordusu ile giderken yolda
hastalanıp ölmüştür. Bahadur Şah beş seneye yakın devam eden saltanatı sırasında, görünüşte
de olsa, devletin büyüklüğünü ve bütünlüğünü korumayı başarmıştır.
Bahadur Şah’ın ölümü üzerine devlet tam bir iç savaşa sürüklenmiştir. Tahta önce
Bahadur Şah’ın şehzadelerinden Azim-üş-Şan geçmiştir. Fakat onun kardeşi Cihandar Şah’a
yenilip ölmesi üzerine bu defa Cihandar Şah tahta geçmiştir. Cihandar Şah’ı da Azim-üşşan’ın oğlu Ferruh Siyer yenerek saltanatı ele geçirmiştir. Bütün bu mücadelelere Beyler ve
komutanlar da iştirak ettiklerinden devlet çok perişan bir hâle düşmüştür. Bundan istifade
Marvar Racaları, Sihler ve Çatlar da devlete isyan etmişlerdir. Yeni hükümdar çok beceriksiz
bir şahıs olduğu için isyancılarla uğraşmak üzün sürmüş ve devlet taviz vererek isyancılarla
anlaşmak durumunda kalmıştır. Ferruh Siyer çok geçmeden Seyyid kardeşlerin elinde bir
oyuncak durumuna düşmüş ve bu ise devlet ileri gelenlerini tam manasıyla birbirlerine
düşürmüştür. Sonunda Seyyid kardeşler Ferruh Siyer’i zorla tahttan indirip yerine amcasının
oğlu Ebul-Berekâtı Mart 1719’da başa geçirmişlerdir. Fakat hastalıklı bir zat olan EbulBerekât, Haziran 1719’da ölünce yerine kardeşi Refiüd-devle başa geçirilmiştir. Eylül
1719’da da yeni padişahın veziri ile beraber meçhul bir şekilde ölümü üzerine başa Bahadur
Şah’ın dördüncü oğlu Ruşen Ahter’i Muhammed Şah (1719-1748) adıyla başa geçirmişlerdir.
Bütün bu değişiklikler esnasında hükümdar Seyyid kardeşlerin elinde birer oyuncak
hâline gelmişler idi. Bu durum, Müslüman halkı ve bilhassa devletin bütün güçlüklerini
omuzlarında taşıyan Türk Beylerini ve komutanlarını son derece tedirgin etmiştir. Sonunda
Çin Kılıç Han, Çin Bahudur Han ve Haydar Kulu Han gibi ileri gelen Türk Beyleri ve
komutanları harekete geçerek devleti Seyyid kardeşlerin musibetli ellerinden kurtarmışlardır.
Önce Çin Bahadur Han vezir olarak başa geçmiş, fakat bir müddet sonra ölmesi üzerine
yerine Çin Kılıç Han getirilmiştir.
Türk Beylerinin ve komutanlarının sayesinde baştaki hükümdar Muhammed Şah artık
gerçekten saltanatını hiçbir grubun elinde olmadan yürütebilecek bir şansa sahip olmuştur.
Ancak Muhammed Şah anlayışı ve bilgisi kıt, görgüsüz, eğlencesine düşkün ve dalkavuklarla
sefahat arkadaşlarına kolay kanan bir kişi idi. Bu sebeplerden dolayıdır ki Muhammed Şah’ın
uzun süren saltanatı devleti adım adım yıkıma sürüklemiştir.
Vezir Çin Kılıç Han, birçok sahada kötü ve aksak durumları düzelttikten sonra,
yeniden düzenli bir yönetim kurup aciz veya şuursuz hükümdarlar ve haris Beyler elinde
yıkılma yoluna girmiş olan devleti güçlendirip ayakta tutabilecek bir kişiydi. Kılıç Han
vazifeye başlar başlamaz kötülükleri ortadan kaldıracak, yönetimi düzeltecek ve onun tekrar
Evrengzib devrindeki duruma gelmesini sağlayacak bir seri tedbirler alıp bunları Muhammed
Şah’a takdim etmiştir. Çin Kılıç Han’ın sunduğu tedbirler kısaca şunlardır:
1- Vergi işlerinin yeniden düzenlenmesi ve vergilerin halkı soyan imtiyazlı kişiler
yerine vergi memurları tarafından toplatılması,
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2- Hükümdarlara yakışmadığı için Muhammed Şah hesabına “Peşkeş” adı altında
rüşvet alınmasından vazgeçilmesi,
3- Hanedan üyelerine ve bazı ileri gelenlere her türlü sınırı aşacak biçimde en yüksek
gelir getiren toprakları (tımar ve zeamet) olarak vermekten ve böylelikle de hazineyi gitgide
gelirsiz kalmaktan kurtarmak lazımdır.
4- Birçok değerli ve denenmiş kimseler açıkta bırakılırken yüksek mevkilere değersiz
kimseleri atamaktan vaz geçilmesi,
5- Gelirin azalmasını önlemek için Cizye’nin yeniden alınması.
Muhammed Şah bu köklü tedbirleri etrafındaki harem ağaları, saray adamları ve bazı
dalkavukların tesirleri ile reddetmiştir. Hükümdarın etrafındaki bu bir avuç nüfuzlu grup
esasında hem Muhammed Şah adına ve hem de kendi hesaplarına halktan rüşvet aldıkları için
vezirin bu tedbirlerinin ardında başka maksatları olduğuna dair kuşkulu telkinlerde bulunarak
onun bu tedbirleri reddetmesini sağlamışlardır. Böylece günden güne yıpranmakta olan
Hindistan Türk devletinin kaderi Çin Kılıç Han’ın tedbirlerinin reddi ile kendisini tehdit eden
iç ve dış düşmanların insafsız ellerine bırakılmış oldu.
Vezirlik makamını işgal eden Çin Kılıç Han, hazırladığı bu reform tasarlarını
emrindeki ordu ile pekâlâ baskı yaparak hükümdara kabul ettirebilirdi. Bu büyük Türk
vezirinin böyle bir baskı yoluna gitmemesi kendisi için büyük bir hata ve devlet için de büyük
bir talihsizlik olmuştur.
Hükümdarın, eğlence arkadaşlarının ve saray adamlarının devlet işlerinde kendinden
daha çok söz sahibi olmalarına bir müddet daha tahammül eden Çin Kılıç Han, 1723
sonlarında av bahanesiyle Delhi’den ayrılıp Genel Valiliği’ni de yaptığı Dekken bölgesine
doğru yola çıkar. Onun bu hareketinden kuşkulanan Muhammed Şah ile etrafı onu vezirlikten
ve Dekken Valiliği’nden uzaklaştırdıkları haberini yaymışlar ise de o Dekken’e ulaşıp duruma
hâkim olmayı başarmıştır. Kısa zamanda Dekken’i kontrolüne alan Çin Kılıç Han,
Muhammed Şah’ın kendisini devirmek için giriştiği bütün teşebbüsleri akim bırakmıştır. Bu
şekilde Hindistan’daki Türk imparatorluğu resmî olmamakla beraber ikiye bölünmüş oldu.
Haydarabad’ı kendisine başkent edinen Çin Kılıç Han, Gucerat ve Malva bölgelerini
de Muhammed Şah’ın kuvvetlerini yenerek kendi hâkimiyetine almıştır. Bu ise her iki tarafın
arasını daha da açmıştır. İki Müslüman Türk devletinin bu düşmanca münasebetlerinden en
çok faydalananlar da her gün güçlerini artıran ve Hindu milliyetçiliğini gitgide daha geniş
kitlelere yaymaya başlayan Maratalar olmuştur.
Çin Kılıç Han, Delhi’de bulunanlardan daha yetenekli bir devlet adamı ve komutan
olduğu için Maratalar ile başarıyla mücadele etmiştir. O, önce Maratalar arasındaki
çekişmelerden faydalanıp onları birbirine düşürerek eritmek yolunu denemiş ise de bunda
istediği neticeyi alamayınca Marata lideri Bacı Doa ile çarpışmış fakat onu kati bir yenilgiye
uğratamayınca onunla anlaşma yoluna gitmeyi tercih etmiştir. Bu arada Muhammed Şah’ın
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kendisine karşı takip ettiği siyasette bir değişiklik olmamasına üzülen Çin Kılıç Han yaptığı
bir antlaşma ile Marataların kendi hâkimiyeti altındaki bazı bölgelerden geçerek Muhammed
Şah’ın hâkimiyeti altındaki kuzey Hindistan’a akın yapmalarına ses çıkarmayacağına dair söz
vermiştir. İki Türk devletini yönetenlerin birbirleriyle anlaşacakları yerde Marataları dost
olarak seçme yarışına girmeleri Marataları daha da kuvvetlendirmiş, bu ise Hindistan’daki
Türk hâkimiyetini temelden sarsmıştır. Nitekim Marataların akınlarıyla başa çıkamayan
Muhammed Şah, onlarla anlaşmak ve birçok siyasi ve ekonomik tavizler vermek
mecburiyetinde kalmıştır. Bu durum ise Marataları daha da şımartmıştır. Elde ettikleri
tavizlere rağmen rahat durmayan Maratalar Delhi yakınlarına kadar akınlar yaparak her tarafı
yağma etmişlerdir.
Çaresizlik içinde kalan Muhammed Şah yazdığı biri mektupla Çin Kılıç Han’ı
Delhi’ye çağırarak bu Marata problemini halletmesini rica etmiştir. Bu ricayı kabul eden Çin
Kılıç Han 13 sene evvel ayrıldığı Delhi’ye girerken bir kral gibi karşılanmıştır. Hazırlıklarını
yapan Çin Kılıç Han 34.000 kişilik topçu kuvvetiyle desteklenmiş ordusunun başında Marata
lideri Bacı Roa’nın 80 bin kişilik ordusu üzerine yürür. 1738 başlarında Malva’da Bopal
dolaylarındaki karşılaşmada Maratalar kaçak dövüşü tercih ettiklerinden bir netice alınamaz.
Hafif süvari kuvvetler kullanan Maratalar Türk ordusunun ikmal yollarını kesince Çin Kılıç
Han’ı Delhi’den yardım istemek mecburiyetinde bırakır. Fakat Çin Kılıç Han’ın Delhi’den
yardım isteği muhalifleri tarafından kasıtlı olarak geciktirilir. Bunu öğrenen Çin Kılıç Han
kendi hâkimiyeti altında bulunan bölgelerden hiçbir imtiyaz vermeden, fakat Muhammed
Şah’ın kontrol ettiği bölgelerden bazı imtiyazları Maratalara vererek onlarla bir antlaşma
yapar ve sonra da memleketine döner. Bu sırada kuzeyde baş gösteren Afgan ve Türkmen
(Nâdir Şah Afşar) tehlikesi, Hindistan’daki Türk hâkimiyetini Maratalar karşısında daha da
müşkil bir duruma sokar.
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Uygulamalar
Hindistan’daki Türk hâkimiyeti ile ilgili bir tarih şeridi hazırlayınız.
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Uygulama Soruları
Hindistan’daki Türk devletinin yaşadığı önemli sorunlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türklerin ve İslam’ın Hindistan’a yerleşmeleri her ne kadar XI. asrın başlarında
Gazneli Mahmud (997-1030) zamanında başlamış ise de bilahare Kuzey Hindistan’da kurulan
Delhi Türk Sultanlığı (1206-1413) ile devam etmiş nihayet Timurlular zamanında bu
yerleşme tamamlanmıştır.
Babür, zekâsı ve kahramanlığı ile güçlükler karşısındaki mücadele kuvveti ve
medenileştirme yetenekleri ile Türklüğün en yüksek hasletlerini nefsinde toplayan ve
Türklüğü ile övünen büyük bir şahsiyet idi. Kurduğu devletin devamı için daha önceleri ve
kendisiyle birlikte gelen yüzbinlerce Türk’ten başka Türkistan’dan birçok Türk aileyi
Hindistan’a getirmiştir. Daha sonra başa geçen oğlu Hümayun (1530-1555) bu siyasete devam
ederek 1540’a kadar 200.000 yeni aileyi (yaklaşık 1.000.000 kişi) Türkistan’dan Hindistan’a
getirip yerleştirmiştir.
Ekber öldüğü zaman oğlu Cihangir (1605-1627)’e kurulu bir düzen ve muazzam bir
imparatorluk bırakmış idi.
Babası Cihangir’in aksine güçlü ve başarılı bir devlet adamı olan Şah Cihan (16281666)’ın ardından Evrengzib tahta çıkmış onun ardından ülkede taht kavgaları yaşanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Hindistan Türk Devleti’ni kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Hümayun

b)

Babür

c)

Ekber

d)

Şah Cihan

e)

Cihangir

2)
Babür’ün yerine geçen ve babası gibi üstün yeteneklere sahip olmadığı için
Hindistan Türk devletini kısa zamanda buhrana sürükleyen hükümdar aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Şah Cihan
b) Ekber
c) Evrengzib
d) Hümayun
e) Cihangir
3)
Dedesi Babür gibi çok büyük meziyetlere sahip olan ve kuzey Hindistan’da
tehlikeli olabilecek beyleri ve kaleleri bertaraf ederek o havalide hâkimiyetini tam olarak
yerleştiren hükümdar kimdir?
a) Evrengzib
b) Ekber
c) Cihangir
d) Bahadur Şah
e) Şah Cihan
4)
Şah Cihan, Osmanlı İmparatorluğu ile gayet iyi ilişkiler kurmuştur. Bu
ilişkileri kurduğu devrin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanuni Sultan Süleyman
b) III. Murat
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c) Yavuz Sultan Selim
d) I. İbrahim
e) IV. Murat
5)
Saltanat hayatının ilk yıllarında içinde bulunduğu bütün talihsizliklere rağmen
kısa zamanda memleketin kaderine hâkim olmuştur. Koyu bir Müslüman, iyi bir devlet
adamı, cesur bir komutan ve yeniliklere daima açık bir şahsiyettir.
Yukarıda bahsedilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Evrengzib
b) Şah Cihan
c) Ekber
d) Babür
e) Cihangir
6)
XV. asrın sonlarında hâkimiyet kavgası yapanlardan birisi de sonrada
Hindistan Türk Devleti’ni kuracak olan Babür Şah’tır. (D) - (Y)
7)
Babür’ün yerine geçen ve babası gibi üstün yeteneklere sahip olmadığı için
Hindistan Türk devletini kısa zamanda buhrana sürükleyen Hümayun’dur. (D) - (Y)
8)
Dedesi Babür gibi çok büyük meziyetlere sahip olan ve kuzey Hindistan’da
tehlikeli olabilecek beyleri ve kaleleri bertaraf ederek o havalide hâkimiyetini tam olarak
yerleştiren Ekber’dir. (D) - (Y)
9)
Şah Cihan, Osmanlı İmparatorluğu ile gayet iyi ilişkiler kurmuştur. Bu
ilişkileri kurduğu hükümdar devrin hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman’dır. (D) - (Y)
10)
Saltanat hayatının ilk yıllarına rağmen koyu bir Müslüman, iyi bir devlet
adamı, cesur bir komutan ve yeniliklere daima açık bir şahsiyet olan hükümdar Evrengzib’dir.
(D) - (Y)

Cevaplar
1. b, 2. d, 3. b, 4. e, 5. a, 6. D, 7. D, 8. D, 9. Y, 10. D
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14. HİNDİSTAN TÜRK DEVLETİNİN İNKIRAZI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Hindistan Türk Devletinin İnkırazı ve İngiliz İşgali
14.2. Hindistan’da Türk-İslam Kültür ve Sanatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hindistan Türk Devletinin inkırazının sebepleri nelerdir?
2) Hindistan’da Türk-İslam kültürü nasıl bir iz bırakmıştır?
3) Hindistan’da Türk-İslam sanat eserleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hindistan Türk Devletinin
İnkırazı ve Hindistan’da Türkİslam Kültür ve San’atı

Hindistan Türk Devletinin
İnkırazı ve Hindistan’da Türkİslam Kültür ve San’atı
hakkında bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Âlimler



Hüdavend-i Bâtın



Danende-i Ma’kûl ve Menkûl



Şinasay-i Aklî Kelâm



Hanay-i Naklî Makal



Millî Kongre Partisi



Müslim League
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Giriş
XVIII. asrın başlarında Hindistan Türk devletinin içine düştüğü bu keşmekeşten
istifade ederek ayaklanan unsurlardan biri de Afganlar idi. Fakat Afganlar Hindistan üzerine
yürüyeceklerine o zamanlar bir kriz geçirmekte olan İran üzerine yürümüşler ve hatta bir
müddet için o memleketi kontrollerine dahi almışlar idi. İran’daki bu Afgan üstünlüğüne son
veren zat ise orada hâkimiyeti eline geçiren Türkmen Beyi Nâdir Şah olmuştur. Afganları
İran’dan kovan Nâdir, onları takip ederek Kandehâr’ı da almıştır. Nâdir’in Afganlar ile ihtilafı
ancak Kabil ile Gazne’yi aldıktan sonra sona erebilmiştir. Bu yerlerin işgali Nâdir’e
Hindistan’a iniş kapısı olarak kabul edilen Hayber geçidinin kontrolünü vermiş ve arkasından
da Peşâver vadisine hâkimiyetini sağlamıştır.
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14.1. Hindistan Türk Devletinin İnkırazı ve İngiliz İşgali
Nâdir Şah’ın kendi hâkimiyeti altındaki yerleri arka arkaya işgal etmesi Muhammed
Şah’ı ve etrafındakileri fevkalâde tedirgin etmiştir. Muhammed Şah, Nâdir’e gönderdiği
mektupta maksadının ne olduğunu ve niçin hâkimiyeti altındaki ülkeleri işgal ettiğini
sormuştur. Nâdir, Muhammed Şah’a verdiği cevapta Kabil’i ve Gazne’yi Afganları
cezalandırmak için aldığını, Peşâver’i alışının sebebinin ise Dekken’de Melunların
(Marataların) şerrinden Müslümanları kurtarmak olduğunu söyledikten sonra Muhammed
Şah’a etrafındakilerin kötü olduğunu ve onları uzaklaştırmasını söyleyerek bazı taleplerde
bulunmuştur. Talepleri reddedilince de ilerleyişine devam ederek Lâhor’a girmiştir.
Nâdir Şah’ın bu ilerlemesinden fevkalâde telaşa düşen Muhammed Şah, Çin Kılıç
Han’a haber göndererek yeniden yardımını istemiştir. Bir elçi de Maratalara göndererek
onların da yardımını istemiştir. Muhammed Şah’ın bu son hareketi Nâdir’i çok kızdırmıştır ve
harp kaçınılmaz hâle gelir. 12 Şubat 1739’da yapılan Karnal meydan Savaşı’nı Nâdir Şah’ın
ordusu kolaylıkla kazanır. Muhammed Şah’ın ordusunun mühim bir kısmı imha edilir bir
kısmı da esir edilir. Esir düşenlerin arasında Muhammed Şah’ın kumandanı Saadet Han da var
idi. Saadet Han’ın ricası üzerinde Nâdir Şah, Çin Kılıç Han Nizam-ül Mülk ile görüşür ve bir
zamanlar çok kudretli olan Hindistan Türk devletinin yürekler acısı durumunu öğrenir. Nâdir
Şah, Çin Kılıç Han’a şunları sorar: “Muhammed Şah’ın buyruğu altında sizin gibi kişiler
varken nasıl oluyor da çıplak Maratalar Delhi duvarlarının dibine kadar gelip Padişah’tan
peşkeş alıyorlar?” Kılıç Han da karşılık olarak der ki: “Birtakım Emir (Bey)’ler nüfuz
kazandıktan sonra Padişah onların tesiri altında kaldı ve aklından geçeni yapmaya koyuldu ve
benim sözüm dinlenilmez oldu. Ben de meyus olup Dekken’e çekildim”.
Muhammed Şah, Çin Kılıç Han’ı temsilci tâyin ederek onun vasıtasıyla Nâdir Şah ile
bir sulh antlaşması yapar. Bu antlaşmaya göre Nâdir Şah, 5 milyon rupi harp tazminatı alacak
idi. Nâdir Şah ertesi günü Muhammed Şah’ı karargâhına davet eder. Misafiri ayakta
karşılayan Nâdir, Muhammed Şah’a kendisi gibi “yüksek bir Türkmen ailesinden geldiği için”
gayet nazik davranır ve yan yana otururlar.
Ne var ki, iki Türk lideri arasındaki bu samimi hava kısa zamanda bozulur. Nâdir
Şah’ın Delhi’de kalışı esnasında onun öldürüldüğüne dair dedikodunun çıkması ile galeyana
gelen halkın Nâdir’in 5.000 kadar askerini öldürmesi onu çok kızdırmış ve emir vererek şehri
bütün gün yağma ettirip halkını da katlettirmiştir. Bu arada bütün zenginlerin mal ve
hazinelerine el koydurmuştur. Bu yağmalardan Nâdir’in eline geçen hazinelerin değeri 700
milyon Rupi’yi geçmiştir.
Bütün bu olaylar Nâdir’i çok kızdırmasına rağmen o, Muhammed Şah’ın kendisi gibi
“yüksek bir Türkmen ailesinden geldiği için” taht’ını ona geri vermiş ve Hindistan’daki
hâkimiyetini İndusların kuzeyine geçirmeyeceğine dair Muhammed Şah’dan söz almıştır.
Mayıs 1739’da da büyük bir servet ve ganimet ile İran’a dönmüştür.
Nâdir Şah’ın Hindistan’ı istilası zaten zayıflamış olan Hindistan Türk devletini
tamamıyla yıpratmıştır. Bilhassa malî yönden devletin gücü sıfıra inmiştir. Nâdir’in
Muhammed Şah’ı başta bırakması devleti ancak bir iç harpten korumuş ve devlet idaresi fakir
bir şekilde de olsa devam edip varlığını koruyabilmiştir. Nâdir’in Hindistan’dan ayrılışından
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ölümüne kadar Muhammed Şah bir nevi Nâdir’in naibi gibi yaşamıştır. Fakat Nâdir Şah’ın
1747’de ölümü üzerine hem Muhammed Şah ve hem de ona bağlı ama müstakil bir şekilde
Haydarabad devletini yaşatan Çin Kılıç Han Nizam-ül Mülk, Osmanlı hükümdarı Sultan I.
Mahmud’a elçiler ve mektuplar göndererek İran’ı istila etmelerini rica ederek bu şekilde hem
Nâdir’den intikamlarını almayı ve hem de kendilerini tehdit eden Afgan lideri Ahmed Şah
Dürrânî’nin dikkatini o taraflara çekmeyi ümid etmişler idi. Osmanlı Devleti’nin o anda
içinde bulunduğu şartlar müsait olmadığından ve İran ile de bir sulh andlaşması olduğundan
arzuları yerine getirilememiş, ancak Osmanlı Devleti ile dostluğun devamının temenni
edildiği kendilerine bildirilmiştir.
26 Nisan 1748’de Muhammed Şah’ın ve aynı yılın 2 Haziran’ında da Çin Kılıç Han
Nizam-ül Mülk’ün vefat etmeleri, Nâdir şah’ın istilasından sonra Hindistan’daki Türk
hâkimiyetini temelli sarsacak olan Afgan istilasına karşı memleketi kaderiyle başbaşa
bırakmıştır. Delhi’nin yeni hükümdarlığına Ahmed Şah (1748-1754) ve ona bağlı olarak da
Haydarabad’ın başına Çin Kılıç Han’ın oğlu Nasır Ceng geçmişlerdir.
Hindistan Türk devletinin tamamıyla inkırazına sebep olacak olan Afganistan
devletinin kurucusu Ahmed Han, Nâdir Şah’ın maiyetinde yetişmiş cesur bir komutan ve
yetenekli bir devlet adamı idi. Nâdir’in ölümü üzerine komutası altında bulunan 3.000 kadar
Abdalî Afganları ile bir kısım Özbek askerlerine ve bu arada Abdalî boyu ile diğer Afgan
kabilelerine dayanarak Ahmed Şah Abdalî (Dürrânî) (1747-1773) adıyla Afgan devletinin
başına geçmiş idi.
Ahmed Şah Dürrânî kısa zamanda Kandehâr, Gazne, Kabil ve Sind bölgelerini işgal
ederek Afganistan devletinin hudutlarını genişletmiştir. Bundan sonra Hindistan’a, Horasan’a
ve Türkistan’a yaptığı seferler ile bu devleti kısa zamanda bir imparatorluk hâline getirmiştir.
1748’de Hindistan’a yaptığı seferde kati zafer kazanmamasına rağmen Lahor ve Keşmir’i
ülkesine ilhak etmeyi başarmıştır.
1748’de Muhammed Şah’ın ölümü ile başa geçen Ahmed Şah daha da beceriksiz bir
hükümdardı. Beceriksizliği ve pasifliği yüzünden kendi hâkimiyetindeki Maratalar ile
Hindistan’a yerleşmiş Afgan grupların isyanlarını bastıramadığı gibi devlet bu isyancıların
yağmasından da kurtaramamıştır. İlk isyanı Agra-Delhi arasında yaşayan Afganlar yapmış idi.
Devlet bu isyanı başaramayınca Maratalar ile Çatlardan yardım istemiş, fakat bu yardımlaşma
meseleyi halledemediği gibi işi daha da çıkmaza sokmuştur. Hindistan Türk yöneticileri ile
yerliler arasında kurulan bu ittifak Ahmed Şah Dürrânî’yi tekrar Hindistan seferine
zorlamıştır. Bu seferin neticesinde Afgan lideri Pencab ve Multan’ı ülkesine ilhak etmiştir. Bu
arada istediklerini bulamayan Maratalar güneye çekilmişlerdir. Marataların ayrılmasından
kısa bir zaman sonra Delhi’de amansız bir iç harb başladı. Bu harbin sonunda Ahmed Şah
taht’tan indirilerek yerine II. Alemgir (1754-1761) geçirildi. Yeni hükümdar etrafını
kışkırtıcılar ile Pencab’ı Afganlardan geri almaya kalktı. Bu ise Ahmed Şah Dürrânî’yi tekrar
Hindistan üzerine sefere yöneltti. Afgan Şah’ı Delhi’yi kolayca işgal etti. Kendisinden özür
dileyen II. Alemgir ile vüzerasını affetti ve büyük bir ganimet alarak ülkesine döndü. Fakat
Ahmed Şah Dürrânî ayrıldıktan bir müddet sonra Afgan aleyhtarı bir grup, Maratalar ile
anlaşarak II. Alemgir’i öldürüp yerine III. Şah Cihan’ı geçirdiklerinden devlet bir nevi
Marataların kontrolüne geçmiş oldu. Bu yeni gelişme Afganlar ile Marataları karşı karşıya
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getirmiş oldu. Marataların Pencap’a saldırısı ile başlayan mücadele 1761 Ocak’ında Panipat
savaşı ile sona ermiştir. Ahmed şah Dürrânî önderliğindeki Afgan orduları Marataları ağır bir
yenilgiye uğratmışlardır. Bir müddet tereddütten sonra Delhi hükümdarlığını yine Türk
hanedana bırakan Ahmed Şah Dürrânî, II. Şah Alem (1761-1806)’in taht’a yeni hükümdar
olarak çıkmasına izin vermiştir.
II. Şah Alem devri Hindistan Türk devletinin son ıstıraplı safhası olmuştur. Devletin
ve hükümdarın hiç bir otoritesi kalmamış, yerli Maratalar ile Hindistan’a gün be gün hâkim
olan İngilizlerin ellerinde birer oyuncak hâline gelmişler ve bir nevi onların himayelerine
girmişlerdir. Nihayet, Maratalar zamanında gözleri kör edilen Şah Âlem 1803’te İngiliz
hâkimiyetine girmiş ve bu sığınma 1806’da ölümüne kadar devam etmiştir. Onun yerine
geçen II. Ekber Şah (1806-1837) da bütün saltanatı boyunca İngilizlerin bir kuklası gibi
hareket edip yaşamıştır. Timur evlatlarının Hindistan’da kurdukları Türk devletinin son
hükümdarı II. Bahadur Şah’da 1857’de Müslüman ahalinin ayaklanmasına kadar İngilizlerin
bir sığıntısı olarak yaşamış ve isyanla ilgili görüldüğü için de ertesi sene Çin Hindistan’ında
Rangun’a sürgüne gönderilmiş ve Hindistan da İngiliz İmparatorluğuna ilhak edilmiştir.
Delhi’deki esas Türk devletine bağlı olarak kurulan Haydarabad devletinin âkibeti de
aynı Delhi’deki gibi olmuştur. Haydarabad önce Maratalar’ın istilasına uğramış, Maratalar’ın
Afganlar’a yenilmeleri üzerine tekrar güçlü duruma gelmişlerdir. Fakat kısa zaman sonra
başlayan iç mücadeleler bu küçük Türk devletini de iyice yıpratmıştır. Neticede Haydarabad
devleti komşu yerli devletlere karşı İngilizler ile bir antlaşma yaparak bir nevi onların
hâmiliğine sığınmışlardır.
İngilizlerin “Doğu Hindistan Şirketi” İngiliz donanmasının desteğinde bütün Avrupalı
rakiplerini yenerek Hindistan’ın ticaretini ellerine geçirdikleri gibi Bengal, Bihar ve diğer bazı
önemli ticari merkezleri de fiilen işgal etmişler idi. Doğu Hindistan Şirketi’nin Hindistan’dan
sağladığı muazzam kazançlar İngiliz hükûmetlerinin dikkatlerini çekmiş ve 1773’te çıkarılan
bir kanun ile şirket devletleştirilmiştir.
Hindistan Türk devletinin inkırazı ile ortaya çıkan küçük yerli devletlerin mücadelesi
ekonomik ve ticari hayatı felce uğrattığından İngilizlerin kazançlarında aksama ve eksilmelere
yol açmıştır. Bu durum İngilizler ile Hindistan’daki yerli devletlerin aralarını açmış ve
İngilizler bu yerli devletleri birer birer ortadan kaldırarak Hindistan’ın tam hâkimi
olmuşlardır. Bu İngiliz hâkimiyeti 1790’lar ile 1830’larda zuhur eden Afgan tehdidinin
bertaraf edilmesi ve 1840’larda da Sih devletinin ortadan kaldırılması ile tam olarak
gerçekleştirilmiştir.
İngilizlerin Hindistan’a hâkim olmaları memleketin bütün kaynaklarının onların
ellerine geçmesine sebep olmuştur. İngiliz sömürüsü kısa zamanda halk arasında büyük bir
nefret uyandırmıştır. İngiliz sömürüsünden başka Hristiyan İngiliz misyonerlerinin yaptığı
faaliyetler ve bu arada Müslümanların ve Hinduların dinî inançlarına saygısızlık gösterilmesi,
İngilizlere karşı duyulan hoşnutsuzluğu daha da artırmıştır. Diğer taraftan İngilizlerin
Afganistan’ı istilalarının büyük bir yenilgi ile sonuçlanması İngilizlerin yenilmezlik
unvanlarını yok etmiş, bu ise halkı onlara karşı mücadele etmede cesaretlendirmiştir.
İngilizlere karşı ilk ayaklanma İngiliz hizmetine girmiş Müslüman ve Hindu askerler
arasında Ocak 1857’de başlamış ve bunlara halkın da iştirak etmesi ile birdenbire gelişmiştir.
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Bir zamanlar otoritesini dinlemedikleri Türk hükümdarlarının en sonuncusu olan fakat
İngilizlerin elinde kukla durumuna getirilen II. Bahadur Şah’ı bir nevi kurtuluşları için tek
ümit olarak görmeye başlamışlardır. Fakat II. Bahadur Şah ile şehzadelerin yetenekli bir
liderin vasıflarına sahip olamamaları bu fırsattan istifadeyi mümkün kılmamıştır. İsyan eden
halk ve askerler Delhi’yi almışlar ise de İngilizlerin yaklaştığı haberi onları şehri terke mecbur
bırakmıştır. II. Bahadur Şah ve şehzadeleri de onlarla birlikte gitmek mecburiyetinde
kalmışlardır. İngilizler, Türk hanedan üyelerini affedeceğiz diye teslim olmalarını sağlamışlar
ve bilahare sözlerinde durmayarak şehzadeleri hemen öldürmüşler ve II. Bahadur Şah’ı da
Hindi Çin’ine sürgüne göndermişlerdir (10 Ocak 1858). II. Bahadur Şah sürgüne gönderildiği
Hindi Çini’de 7 Kasım 1862’de vefat etmiştir.
XVI. asrın ilk yarısında Hindistan’a hâkim olarak devlet kuran Türk hanedanının
saltanat devri bu şekilde sona ermiştir. Bu hanedanın yönetiminde Hindistan’a muhtelif
zamanlarda gelen 4-5 milyonluk Türk kitlesi de yerli Müslüman ahali ile karışarak bilahare
bugünkü Pakistan halkının ve devletinin meydana gelişinde ana unsuru teşkil etmişlerdir.

14.2. Hindistan’da Türk-İslam Kültür ve Sanatı
Sayıca çok az olmalarına rağmen Hindistan’da hâkimiyet ve devlet kuran Türkler
kültür ve sanat hayatında büyük bir ilerleme kaydetmişlerdir. Kültür ve sanat alanında yapılan
bu büyük ilerleme Babür’den Evrengzib’e kadar geçen devrede en bariz bir şekilde görülür.
Fakat Evrengzib’den Türk hâkimiyetinin sona erdiği II. Alemgir Şah’a kadar geçen devre ise
inkıraz devri olduğu için hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir.
Babür devri hariç kültür alanında yapılan çalışmaların dili maalesef Türkçe
olmamıştır. Türkçe ancak hanedan ve ordu dili olarak kalmış, resmî dil olarak Farsça ve bütün
Müslümanların anlaşma dili olarak da Urduca kullanılmıştır. Babür’den itibaren çoğunluğu
şair ve tarihçi olan Türk hükümdarları etraflarında bilginleri, şairleri ve edipleri toplamayı
sevdikleri için kültür alanında büyük bir gelişme olmuştur. Hindistan’da Türk-İslam
kültürünü geliştiren ve yayan bilginleri Ekber’in yakın dostu, yazar, komutan ve devlet adamı
olan Şeyh Ebul-Fadl Allami beş gruba ayırmıştır: Birinci gruptaki âlimler Hidiv’i Neş’eteyn
(iç ve dış sırları bilenler) idiler. En ünlüleri Şeyh Mübarek Nağori idi. İkinci gruptakiler
Hüdavend-i Bâtın (içeride olanların efendisi, dış âlemle ilgileri olmayan tarikat şeyhleri). En
ünlüleri Türkistanlı ünlü Hoca Ahrar’ın torunu Hoca Abd-üs-Şehid, Şeyh Selim Çeşti
(Ekber’in çok sevip takdir ettiği bir âlim) ve Şeyh Muhammed Gavs’dır. Üçüncü gruptakiler,
Danende-i Ma’kûl ve Menkûl (Aklî ve naklî bilgileri bilenler). En meşhurları: Ecmirli
Mevlânâ Şeyh Hüseyin, Taşkentli Hafız Kumeki, Ekber’i hocalarından Mevlânâ Ala-üd-Din
Lari ve Semerkandlı Hoca Sadık, Dördüncü gruba girenler: Şinasay-i Aklî Kelâm (akla
dayanan ilimlerle uğraşanlar). 32 Müslüman ve 19 Hindu âlim bu sahada çalışmışlardır.
Beşinci gruptakiler: Hanay-i Naklî Makal (yâni Kur’an ve hadis gibi nakl’e dayanan bilgilerle
uğraşanlar. Hümayun devrinde yetişmiş olan Mevlânâ Abdullah, Mevlânâ Abd-üs-Selâm,
Kâbilli Molla Alem ve Lâhorlu Şeyh Münevver’dir.
O devirde yetişen en büyük şâirler ise şunlardır: Ebul Fadl Allami’-nin ağabeyi Ebul
Feyzî, Meşhed’li Hoca Hüseyin Senai, Herât’h Meylî (Mirza Kulu), Mervli Hoca Hüseyin,
Enisi Şamlu (Şamlu Türkmenlerinden) Derviş Behram, Sabuhî-i Çağatayi ve Buharalı
Müşfîkî.
247

Hindistan hâkimi Türkler arasında yetişen tarihçiler ise şunlardır: Babürnâme’yi yazan
büyük hükümdar Babür, Humayunnâme yazarı Gülbe-den Beyim (Babür’ün kızı), Ekbernâme
yazarı Şeyh Ebul-Fadl Allami, Tabakat-Ekberî yazarı Hoca Nizam-üd-din Ahmed, Müntehabüt-Tevarih yazarı Abdül-Kadir El Badauni, Küzük-ü Cihangirî’yi bizzat yazan hükümdar
Cihangir, Tüzük-ü Cihangirî’yi tamamlayan Mutemed Han ve Mirza Muhammed Hadi Han,
Measir-i Cihangirî’yi yazan Hoca Gayret Han, Şah Cihan devrini anlatan Padişahnâme’yi
yazmaya başlayan Abd-ül, Hamid Lavheri ve bu eseri tamamlayan Muhammed Varis ve Fâzıl
Han, Şah Ci-hannâme’yi yazan Muhammed Tahir İnayet Han, Alemgir I (veya Evreng-zib)
devrinin tarihi olan Alemgirnâme yazarı Mirza Muhammed Kâzım, Measir-i Alemgir yazarı
Muhammed Saki Müstaid Han, Ahkâm-ı Alemgirî yazarı Hamid-üd-Din Bahadır Han ve
Müntehab-ül-Lübab yazarı Hafi Han ki bu zâtın eseri Muhammed Şah devrinin büyük bir
kısmını da kaplar.
Türklerin Hindistan’daki mimarî anıtları Türkistan’daki anıtların üslûbuna uygundur.
Anıtlar dış görünüşleriyle Türkistan mimarisine ve bilhassa Şah Cihan’dan itibaren de iç
kısımları Osmanlı mimarisine benzerler, Türkistan’da yapıda tuğla ve olağan taş
kullanılmışken Hindistan’da Türkler iyi imkânları olduğu için önce sağlamlığı, dolayısıyla
düzenli bir biçimde kesilmiş kırmızı kumtaşı ve bilahare de aynı şekilde yontulmuş ak
mermer kullanmışlardır. Onun için binalar çok dayanıklı olmuştur.
Babür’ün devri Hindistan’a yerleşme devri olduğu ve Hümayun devri de
karışıklıklarla dolu olduğu için bu iki hükümdar zamanında bir kaç cami ve mescitten başka
mimarî eser meydana gelmemiştir. Fakat onlardan sonra hüküm süren Ekber’in zamanı her
türlü sahada olduğu gibi mimaride de büyük bir devir olmuştur. O, camileri Türkistan sitiline
göre yaptırırken Bengal Gucerat havalisinde yaptırdığı 500’den fazla köşk ve binaların
üslûbunun değişik olmasına pek aldırış etmemiştir. Bu belki Ekber’in güttüğü MüslümanHindu eşitliği politikasının bir neticesi olabilir. Ekber devrinin en meşhur anıtları şunlardır:
Delhi yakınındaki Hümayun Türbesi, Delhi’de Ataka Han Türbesi, Agra Kalesi, Lahor
Kalesi, Agra’nın 40 kilometre batısında kurulan ve bir âbideler topluluğu olan Fatehpur-sikri,
ki bir çok cami ve türbeden meydana gelmiştir. Agra’nın 10 kilometre yakınında Skandar’da
bulunan Ekber Türbesi ile Gvalyor’da bulunan Muhammed Gavs Türbesi Ekber devrinin
diğer meşhur eserleridir. Cihangir devrinin meşhur anıtları ise şunlardır: Cihangir’in
kayınpederi ve veziri olan Mirza Gıyas Bey adına yapılan türbe ile Cihangir namına Lahor
yakınlarında yapılan türbedir. Hindistan’daki Türk mimarlığının en büyük devri Şah Cihan
devridir. Bu devrin anıtları baştanbaşa ak mermerden yapılmıştır. Ak mermere kakılan değerli
taşlarla türlü resim ve şekiller husule getirilmek suretiyle anıtlar süslenmiştir. Şah Cihan
devrinin başlıca anıtları şunlardır: Lahor kalesindekiler: Çilsütun, Müsemmem Bürc ve Şiş
Mahal; Agra kalesindekiler: Divan-ı A m , Divan-ı Has Mahal ve Moti Mescit. Delhi Kalesi
(Külle-i Mualla) İstanbul’daki Topkapı Saraylar Topluluğunun karşılığıdır. Yine Delhi
yakınlarında kurulan ve bir nevi köşkler ve anıtlarla dolu bir şehir manzarası arz eden
Şahciha-nâbâd Ekber devrinin meşhur eserleri arasındadır.
Yalnız Hindistan’daki Türklerin değil, belki de Türk ve dünya mimarlığının en güzel
eserlerinden biri olan Tac Mahal de Şah Cihan devrinde yapılmıştır. Osmanlı mimarlarından
üstad Mehmed İsa Efendi’nin kubbesini, Settar Han’ın, hattatlığını, Semerkand’lı Muhammed
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Şerif ile Agralı Muhammed Hanifin taşçı ve duvarcıların ustalığını ve Şiraz’lı Emanet Han’ın
tuğracılığını yaptığı ve 22 sene 30 milyon rupi harcanarak yapılan Tac Mahal Şah Cihan’ın
sevgili eşi Mümtaz Mahal namına inşa edilmiştir.
Evrengzib devrinin büyük bir kısmı iç mücadelelerle geçtiği için çok az eser meydana
getirilmiştir. Delhi kalesindeki Moti Mescidi, Lâhor’daki Padişahı Mescid ve karısı Rebiat-ütDevranî için Dekken’de Evregâbâd’da yaptırdığı türbe Evrengzib devrinin en meşhur sanat
eserleridir.
Hindistan’daki İngiliz idaresi, yıktığı Müslüman Türk hâkimiyetinin hatalarını tekrar
etmeden varlığını sürdürmesini bilmiştir. Bunun için İngilizler, İngiltere’deki kendi idari
şekillerini andıran bir idare tarzını Hindistan’a getirmeye çalışmıştır. Bu vesileyle İngilizler,
hem Müslümanların ve hem de Hinduların ayrı ayrı temsil edildikleri partilerin kurulmasına
izin vermişlerdir. Böylece İngilizler, bazen bir tarafa bazen de diğer tarafa meylederek
Hindistan’daki hâkimiyetlerini dolayısıyla sömürülerini devam ettirmişlerdir. Fakat
İngilizlerin, takip ettikleri siyasette daha çok Hindular lehine hareket ettiği de gözden
kaçmamıştır. Nitekim Hinduların “Millî Kongre Partisi”ni kurmalarına daha öncelik vermişler
ve Hinduların 1885’ten itibaren bir teşkilat etrafında toplanmalarına müsaade etmişlerdir.
Bunun neticesi olarak da Hindular, daha aktif bir duruma gelmişler ve Müslümanlara bir nevi
azınlık muamelesi yapma yoluna girmişlerdir. İngiliz müsamahası neticesinde ortaya çıkan
Hindu şovenizminin gittikçe artması Müslümanları da bir teşkilat etrafında toplanmaya sevk
etmiştir. Ekim 1906’da, Hindulardan 20 sene sonra, Hindistan Müslümanları da haklarını
savunabilecekleri bir “Müslüman Cemiyeti” kurmuşlar ve bunu bilahare “Müslim League”
(Müslüman Birliği)ne dönüştürmüşlerdir. Kurulan bu Müslüman Birliği yalnız kendi hakları
için değil, bütün Müslümanların hakları için mücadele etmeye başlamıştır.
Hindistan Müslümanlarını böyle bir siyasetin içine girmeye İngilizler takip ettikleri
İslam aleyhtarı politika sevk etmiştir. Balkan Harpleri ile I. Dünya Harbi’nde İslam’ın önderi
Osmanlı Devleti’ne karşı gösterilen düşmanlık, Hindistan Müslümanlarını Türkiye’deki
kardeşlerinin yanında olmaya götürmüştür. Bilhassa Türkiye’nin I. Dünya Harbi’ne girişi
dolayısıyla bütün Müslümanlara yaptığı “cihad” çağrısı Hindistan Müslümanlarını oldukça
heyecanlandırmıştır. Bu heyecanın Hindistan Müslümanları arasında oldukça samimi ve derin
olduğunu onların Türkiye’deki kardeşleri için, bilhassa millî mücadele yıllarında, ellerinden
geldiği kadar maddi manevî destek sağlamaya çalışmalarından da anlaşılmaktadır.
Hindistan Müslümanları, İngilizlerin bir türlü Hindular lehinde hareket etmekten
vazgeçemediklerini görünce, Hinduların iktisadi, siyasi ve kültürel baskılarından kurtulmak
için ayrı bir devlet kurmalarının zaruretini anlamışlardır. Pakistan’ın millî şairi Muhammed
İkbal ile siyasi liderleri Muhammed Ali Cinnah’ın büyük rolleri olmuştur. Nitekim Hindistan
Müslümanları, bu iki önderin başkanlığında giriştikleri mücadele ile bugünkü müstakil
Pakistan devletinin kurulmasını sağlamışlardır. Böylece, Türk-İslam dünyası yeni bir kardeş
devletin varlığı ile daha kuvvetli bir hâle gelmiştir.
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Uygulamalar
Rusların Türkistan’daki faaliyetleri ile İngilizlerin Hindistan’da izledikleri politikaları
karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
Rusların Türkistan’da; İngilizlerin Hindistan’da izledikleri politikaların benzer ve
farklı tarafları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Evrengzib’in ardından meydana gelen taht kavgaları uzun süre devam etmiş ve
İngilizler siyasi karışıklıklar içerisinde bulunan bu ülkeyi sömürge hâline getirmişlerdir.
Sayıca çok az olmalarına rağmen Hindistan’da hâkimiyet ve devlet kuran Türkler
kültür ve sanat hayatında büyük bir ilerleme kaydetmişlerdir. Kültür ve sanat alanında yapılan
bu büyük ilerleme Babür’den Evrengzib’e kadar geçen devrede en bariz bir şekilde görülür.
Fakat Evrengzib’den Türk hâkimiyetinin sona erdiği II. Alemgir Şah’a kadar geçen devre ise
inkıraz devri olduğu için hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir.
Babür devri hariç kültür alanında yapılan çalışmaların dili maalesef Türkçe
olmamıştır. Türkçe ancak hanedan ve ordu dili olarak kalmış, resmî dil olarak Farsça ve bütün
Müslümanların anlaşma dili olarak da Urduca kullanılmıştır. Babür’den itibaren çoğunluğu
şair ve tarihçi olan Türk hükümdarları etraflarında bilginleri, şairleri ve edipleri toplamayı
sevdikleri için kültür alanında büyük bir gelişme olmuştur.
Türklerin Hindistan’daki mimari anıtları Türkistan’daki anıtların üslûbuna uygundur.
Anıtlar dış görünüşleriyle Türkistan mimarisine ve bilhassa Şah Cihan’dan itibaren de iç
kısımları Osmanlı mimarisine benzerler, Türkistan’da yapıda tuğla ve olağan taş
kullanılmışken Hindistan’da Türkler iyi imkânları olduğu için önce sağlamlığı, dolayısıyla
düzenli bir biçimde kesilmiş kırmızı kumtaşı ve bilahare de aynı şekilde yontulmuş ak
mermer kullanmışlardır. Onun için binalar çok dayanıklı olmuştur.
Babür’ün devri Hindistan’a yerleşme devri olduğu ve Hümayun devri de
karışıklıklarla dolu olduğu için bu iki hükümdar zamanında bir kaç cami ve mescitten başka
mimari eser meydana gelmemiştir. Fakat onlardan sonra hüküm süren Ekber’in zamanı her
türlü sahada olduğu gibi mimaride de büyük bir devir olmuştur. O, camileri Türkistan sitiline
göre yaptırırken Bengal Gucerat havalisinde yaptırdığı 500’den fazla köşk ve binaların
üslubunun değişik olmasına pek aldırış etmemiştir. Bu belki Ekber’in güttüğü MüslümanHindu eşitliği politikasının bir neticesi olabilir. Ekber devrinin en meşhur anıtları şunlardır:
Delhi yakınındaki Hümayun Türbesi, Delhi’de Ataka Han Türbesi, Agra Kalesi, Lahor
Kalesi, Agra’nın 40 kilometre batısında kurulan ve bir âbideler topluluğu olan Fatehpur-sikri,
ki bir çok cami ve türbeden meydana gelmiştir. Agra’nın 10 kilometre yakınında Skandar’da
bulunan Ekber Türbesi ile Gvalyor’da bulunan Muhammed Gavs Türbesi Ekber devrinin
diğer meşhur eserleridir. Cihangir devrinin meşhur anıtları ise şunlardır: Cihangir’in
kayınpederi ve veziri olan Mirza Gıyas Bey adına yapılan türbe ile Cihangir namına Lahor
yakınlarında yapılan türbedir. Hindistan’daki Türk mimarlığının en büyük devri Şah Cihan
devridir. Bu devrin anıtları baştanbaşa ak mermerden yapılmıştır. Ak mermere kakılan değerli
taşlarla türlü resim ve şekiller husule getirilmek suretiyle anıtlar süslenmiştir. Şah Cihan
devrinin başlıca anıtları şunlardır: Lahor kalesindekiler: Çilsütun, Müsemmem Bürc ve Şiş
Mahal; Agra kalesindekiler: Divan-ı A m , Divan-ı Has Mahal ve Moti Mescit. Delhi Kalesi
(Külle-i Mualla) İstanbul’daki Topkapı Saraylar Topluluğu’nun karşılığıdır. Yine Delhi
yakınlarında kurulan ve bir nevi köşkler ve anıtlarla dolu bir şehir manzarası arz eden
Şahciha-nâbâd Ekber devrinin meşhur eserleri arasındadır.
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Yalnız Hindistan’daki Türklerin değil, belki de Türk ve dünya mimarlığının en güzel
eserlerinden biri olan Tac Mahal de Şah Cihan devrinde yapılmıştır. Osmanlı mimarlarından
üstad Mehmed İsa Efendi’nin kubbesini, Settar Han’ın, hattatlığını, Semerkand’lı Muhammed
Şerif ile Agralı Muhammed Hanifin taşçı ve duvarcıların ustalığını ve Şiraz’lı Emanet Han’ın
tuğracılığını yaptığı ve 22 sene 30 milyon rupi harcanarak yapılan Tac Mahal Şah Cihan’ın
sevgili eşi Mümtaz Mahal nâmına inşâ edilmiştir.
Evrengzib devrinin büyük bir kısmı iç mücadelelerle geçtiği için çok az eser meydana
getirilmiştir. Delhi kalesindeki Moti Mescidi, Lâhor’daki Padişahı Mescid ve karısı Rebiat-ütDevranî için Dekken’de Evregâbâd’da yaptırdığı türbe Evrengzib devrinin en meşhur sanat
eserleridir.
Hindistan’daki İngiliz idaresi, yıktığı Müslüman Türk hâkimiyetinin hatalarını tekrar
etmeden varlığını sürdürmesini bilmiştir. Bunun için İngilizler, İngiltere’deki kendi idari
şekillerini andıran bir idare tarzını Hindistan’a getirmeye çalışmıştır. Bu vesileyle İngilizler,
hem Müslümanların ve hem de Hinduların ayrı ayrı temsil edildikleri partilerin kurulmasına
izin vermişlerdir. Böylece İngilizler, bazen bir tarafa bazen de diğer tarafa meylederek
Hindistan’daki hâkimiyetlerini dolayısıyla sömürülerini devam ettirmişlerdir. Fakat
İngilizlerin, takip ettikleri siyasette daha çok Hindular lehine hareket ettiği de gözden
kaçmamıştır. Nitekim Hinduların “Millî Kongre Partisi”ni kurmalarına daha öncelik vermişler
ve Hinduların 1885’ten itibaren bir teşkilat etrafında toplanmalarına müsaade etmişlerdir.
Bunun neticesi olarak da Hindular, daha aktif bir duruma gelmişler ve Müslümanlara bir nevi
azınlık muamelesi yapma yoluna girmişlerdir. İngiliz müsamahası neticesinde ortaya çıkan
Hindu şovenizminin gittikçe artması Müslümanları da bir teşkilat etrafında toplanmaya sevk
etmiştir. Ekim 1906’da, Hindulardan 20 sene sonra, Hindistan Müslümanları da haklarını
savunabilecekleri bir “Müslüman Cemiyeti” kurmuşlar ve bunu bilahare “Müslim League”
(Müslüman Birliği)ne dönüştürmüşlerdir. Kurulan bu Müslüman Birliği yalnız kendi hakları
için değil, bütün Müslümanların hakları için mücadele etmeye başlamıştır.
Hindistan Müslümanlarını böyle bir siyasetin içine girmeye İngilizler takip ettikleri
İslam aleyhtarı politika sevk etmiştir. Balkan Harpleri ile I. Dünya Harbi’nde İslam’ın önderi
Osmanlı Devleti’ne karşı gösterilen düşmanlık, Hindistan Müslümanlarını Türkiye’deki
kardeşlerinin yanında olmaya götürmüştür. Bilhassa Türkiye’nin I. Dünya Harbi’ne girişi
dolayısıyla bütün Müslümanlara yaptığı “cihad” çağrısı Hindistan Müslümanlarını oldukça
heyecanlandırmıştır. Bu heyecanın Hindistan Müslümanları arasında oldukça samimi ve derin
olduğunu onların Türkiye’deki kardeşleri için, bilhassa millî mücadele yıllarında, ellerinden
geldiği kadar maddi manevî destek sağlamaya çalışmalarından da anlaşılmaktadır.
Hindistan Müslümanları, İngilizlerin bir türlü Hindular lehinde hareket etmekten
vazgeçemediklerini görünce Hinduların iktisadi, siyasi ve kültürel baskılarından kurtulmak
için ayrı bir devlet kurmalarının zaruretini anlamışlardır. Pakistan’ın millî şairi Muhammed
İkbal ile siyasi liderleri Muhammed Ali Cinnah’ın büyük rolleri olmuştur. Nitekim Hindistan
Müslümanları, bu iki önderin başkanlığında giriştikleri mücadele ile bugünkü müstakil
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Pakistan devletinin kurulmasını sağlamışlardır. Böylece, Türk-İslam dünyası yeni bir kardeş
devletin varlığı ile daha kuvvetli bir hâle gelmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Muhammed Şah’ı ve etrafındakileri fevkalâde tedirgin eden ve kendi
hâkimiyeti altındaki yerleri arka arkaya işgal eden hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şah Cihan
b) Şah Kulu
c) Nadir Şah
d) Şah İsmail
e) IV. Murat
2)
1748’de Muhammed Şah’ın ölümü ile başa geçen ve beceriksizliği ve pasifliği
yüzünden Afgan grupların isyanlarını bastıramayan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahmet Şah
b) Nadir Şah
c) Şah Cihan
d) Ekber
e) Evrengzib
3)
Hindistan’da sağladığı muazzam kazançlar nedeniyle İngilizler tarafından
1773’te çıkarılan bir kanunla siyasi yapıya çevrilen ekonomik yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Doğu İngiliz Şirketi
b) İngiliz İmparatorluk Şirketi
c) Doğu Britanya Şirketi
d) Doğu Hindistan Şirketi
e) Hindistan - İngiliz Ekonomik Birliği
4)
Hindistan’da Türk-İslam kültürünü geliştiren ve yayan bilginleri sınıflandıran
ve Ekber’in yakın dostu, yazar, komutan ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Şeyh Mübarek Nağori

b)

Hoca Ahrar
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c)

Taşkentli Hafız Kumeki

d)

Mevlânâ Ala-üd-Din Lari

e)

Şeyh Ebul-Fadl Allami

5)
Hindistan’daki İngiliz idaresi, yıktığı Müslüman Türk hâkimiyetinin hatalarını
tekrar etmeden varlığını sürdürmesini bilmiştir. Bunun için İngilizler, İngiltere’deki kendi
idari şekillerini andıran bir idare tarzını Hindistan’a getirmeye çalışmıştır. Bu vesileyle
İngilizler, hem Müslümanların hem de Hinduların ayrı ayrı temsil edildikleri partilerin
kurulmasına izin vermişlerdir.
Bu metne dayanarak Hindular aşağıdaki hangi siyasi yapıyı kurmuşlardır?
a) Hindu Kongre Partisi
b) Britanya Hindu Partisi
c) Millî Kongre Partisi
d) İngiliz – Hint Birliği Partisi
e) Millî Hint Partisi
6)
Muhammed Şah’ı ve etrafındakileri fevkalâde tedirgin eden ve kendisinin
hâkimiyetindeki yerleri arka arkaya işgal eden Şah İsmail’dir. (D) - (Y)
7)
Muhammed Şah’ın ölümü ile başa geçen ve beceriksizliği yüzünden çeşitli
etnik grupların isyanlarını bastıramayan Nadir Şah’tır. (D) - (Y)
8)
1773’te çıkarılan bir kanun ile devletleşen Doğu Hindistan Şirketi adlı bir
İngiliz şirketidir. (D) - (Y)
9)
Hindistan’da Türk-İslam kültürünü geliştiren ve kültüründeki bilginleri
sınıflandıran, yazar, komutan ve devlet adamı Şeyh Mübarek Nağori’dir. (D) - (Y)
10)
Hindistan’daki İngiliz idaresi, yıktığı Müslüman Türk hâkimiyetinin hatalarını
tekrar etmeden varlığını sürdürmesini bilmiştir. Bunun için İngilizler, İngiltere’deki kendi
idari şekillerini andıran bir idare tarzını Hindistan’a getirmeye çalışmıştır. Hinduların kurduğu
Hindu Kongre Partisi bunu açıkça gösterir. (D) - (Y)

Cevaplar
1. c, 2. a, 3. d, 4. e, 5. c, 6. Y, 7. Y, 8. D, 9. Y, 10. Y
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