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MARKSİZM veya PANİSLÂMİZM 
TEMMUZ 1918, SİVİL SAVAŞIN BAŞLANGICINDA 

MİLLİYETÇİ TATAR KOMÜNİSTLERİ ve RUS BOLŞEVİKLERİ*

Alexandre Bennigsen

Nadir bir şans eseri eşsiz bir belgeye, 22 Temmuz 1918’de ba-
sılan Krosnoe Znamia-Kızıl Bayrak-adh Rusça gazetenin ilk . ve 
tek nüshasına.sahibiz’1.

Krosnoe Znamia, 15 Haziran 1917’den itibaren Kazan’daki 
Müslüman Sosyalist Komitesince haftalık olarak yayınlanan Ta-
tarca Kızü Bayrak’ın Rusça baskısı idi2.

Bu gazetenin taşıdığı büyük önemi değerlendirebilmek için 
Milliyetçi Müslüman Komünist hareketinin ikbâl noktası olarak 
adlandırılabilecek 1918 Temmuzunu hatırlamak lazımdır. Bu ta-

* Bu yazı Central Aslan Survey, Vol. 6, Nr. 2’ıde «Marxism or PamlMa- 
mism: Russailan Bolsheviks and Tatar National Carmmnmists at .the Beginning of 
the Civil War, July 1918» adıyla yayınlanan makalemin İngilizce’den tercüme-
sidir.

1 Bu vesikayı bulan Ankara’daki 'arkadaşımız Mahmud Taiıir’e  teşekkürler.
2 ' Kızıl Bayrak aşırı ihtilal tarafları, ancak gerçekten mandst olmayan bir 

yayın organı idi. Sayfalarında marxism-leninizmin unsurları, panislamik ve hatta 
dinî unsurlarla kotaykiMıa harmanlanmış vaziyettedir. Baş yazarı Molla-Nur Va- 
hitov ve yayın kurulunun hemen tamam ı .gelecek Taıtar komünist hareketinin 
lider şahsiyetleri idi. Mir Said Sultan-Galiyev, İshak Rıahmaıtufflnn, Burhan Man- 
surov, İbrahim Kulu, Emine Muhitdinova, Sahâbgiray-Said Galiye w e  Hasiyet 
Gaynullin. Kızıl1 Bayrağın batıda hiç bir kopyesi olmadığı gibi SSCB’de de araş-
tırmaya müsait değildir. Kızıl Bayrak sadece «1917 Şubat-Eküm İşçi tb ıh iiia .l ıi ın iT i 

Zafer Mücadelesinde Tatarlar», Kazan 1957, adlı koliekSiyonda yer alan Tatar 
yazarlarm alıntılarıyla bilinmektedir. Bu alıntılar gazetedeki çeşitli başyazı ve 
önemli makalelerin analizini yapmaktaydılar.
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rihte hareketin liderleri Molla-Nur Vahitov3 ve Mir Said Sultan 
Galiyev1 bolşeviklerin zor durumlarından5 istifade ederek, Müs-
lüman ihtilâlci harekete gerçek özerkliğini sağlayan çok sayıda 
önemli ayrıcalıklar koparmayı başarmışlardı. Müslüman Sosyalist 
Komitesinin Molla-Nur Vahitov tarafmdan 1917 Nisanmda Ka-

3 Molla-Nur Vahitov (1885-1918) U fa vilayetinin Kungur köyünde zen-
gin bir tüccar ailesinin oğlu olarak doğdu. Kazan’daki Rus Lisesinde okudu. 
191û’da mantist çevreye katıldığı >St. Petersburg Politeknik Enstitüsüne girdi 
ve aynı yıl ihtilalci faaliyetlerinden dolayı okuldan atıldı. 1911’da St. Petersburg 
Psiko-Norolojik Enstaıtüsü’nün Ekonomi Bölümüne kabul edildi, ve tamamen aynı 
sebeblerden okuldan atıldı. Sonra 1917 Mart’ma kadar Karayollarının Kazan 
Şubesinde mühendis olanak çaılıştı. 1917 Miartında Mir ıSalild Sultan-Galiyev ile Ka-
zan Müslüman .Sosyalistler Komitesini' 'kurdu. 1917 Ekiminde Bolşeviklerin safın-
da çarpıştı ve 1917 Analığında Rus Bolşevik-Komünist Pantâsi’ae kaıtıldı. 1918 Ocak 
ajanda Stalin tarafından Milliyetler 'Halk Komiserliği Müslüman Askerî Kole-
jine ve Müslüman İşleri Merkez Komiserliğine ¡başkan olmaya davet edildi. 1918 
Temmuzunda Müslüman Komünist Hareketin lider şahsiyeti olmuştu. Ağustos’- 
ta Çeklere karşı savaşan Tatar-Başkır Taburu’mun kumandasını ele aldı. Kazan 
Savaşı sırasında esir düştü. 19 Ağustos 1918’de idam edildi.

4 Mir Said - Sultan Galiyev, (1880-1930) Miiiliyetçi Müslüman komünist 
hareketin lideri bir Tatar. Kazandaki Rus-Tatar öğretmen okulunda okudu. 
Hayatının ilk döneminde radikal ¡bir milliyetçi idi. 1917 Martında Kazan Müs-
lüman ¡Sosyalist komitesinin önder şahsiyetlerinden ¡biri oldu. 1917 Kasımından 
itibaren Rus-Bolşevik Komünist Partisi üyesi, Müslüman İşleri Merkez Ko-
mitesi üyesi, Müslüman Askeri Koleji başkanı, Milliyetler Halk Komiserliği 
Küçük Konseyi üyesi1, Narkomnatm resmi organa «milliyetlerin hayatı»mn baş 
yazan, Tatar Cumhuriyeti merkez yönetim komitesi üyesi. Sultan Galiyev, 
1923’e kadar Komünist Parti yönetiminde en yüksek seviyedeki müslüman idi. 
1923 Mayısında tutuklandı ve «milliyetçilik ihaneti» suçlamasıyla partiden ihraç 
edildi. Hemen sonra serbest bırakıldı. 1928’de ikinci defa tutuktandı ve on jul 
ağır iş cezasma çarptırıldı. Gönderildiği Solovki kampında öldüğü sanılmaktadır.

5 Şubat 1918’de Taşkend Sovyetinin Rus ve Ermeni birlikleri, kısa ömürlü 
bağımsız Türkistan hükümetinin merkezi Hokand’ı istila ve yağma ettiler. Şeh-
rin yağmalanması sırasında binlerce müslüman öldürüldü. Ajm ı yılın Martında, 
Taşkend Sovyetinin ¡birlikleri Buhara’ya karşı ¡bir saldın başlattılar. Hakat feci 
şekilde yenilip geri, çekildiler. Basmacı ayaklanması Taşkend Sovyetinin acı-
masız koloniiyalist politikasına karşı Türkistan müslümanlarının cevabı idi.

Kırımdaki ilk sovyet idaresi Nisan 1918’de Alman 'birlikleri tarafmdan yok 
edildi. Kafkaslarda bolşevik hakimiyetindeki Bakü komünü Temmuz 1918’de 
devrildi ve şan olarak Çek lejyonları isyan edip Sibirya ötesi demiryolu güzer-
gahındaki ¡bütün şehirleri istila ettiler. Bu, ¡doğu Rusyada sivü savaşın başladı-
ğının işaretiydi. Ümitsizlik içindeki bolşevdkler müslüman desteğine ihtiyaç 
duydular. Bu sırada onlara pekçok ajmcaiıMar tanımaya da hazırladılar.
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zanda kurulmasıyla ortaya çıkan bu muhtariyet kazanma süreci-
nin başlangıç noktası geçici hükümet dönemindedir. Komite kısa 
sürede bütün Tatar radikalleri için hareket merkezi oldu. 19 Ocak 
1918’de Halk Komiserleri Konseyi (Sovnarkom)’nin bir bildirisi 
ile Milliyetler Halk Komiserliği (Narkomnats)’ne bağlı olarak Si-
birya ve İç Rusya’daki Müslüman İlişkileri Merkez Komitesi ku-
ruldu.

Molla-Nur Vahitov komiserliğin başkam, Alimcan İbrahimov8 
ve Şerif Manatov7 yardımcıları idi. Vahitov’un enerjik liderliği ile 
Cemiyet, Avrupa Rusya'sında kurulacak Müslüman Hükümeti için 
bir ön deneme-ömek- teşkil etti. 22 Şubat 1918’de Sultan Galiyev’in 
başkanlığında Merkez Müslüman Komiserliğinin Kazan şubesi 
kuruldu.

Mart 1918’de Müslüman komünistlerin iki lideri, Vahitov ve 
Sultan Galiyev Rusya Müslüman İşçileri Konferansı’nıf Mosko-
va’da topladılar.

Bu konferans büyük bir şevkle 21 Mart’da Rusya Müslüman 
Sosyalist Komünist Partisini kurdu. Bu parti uygulamada Rusya 
Komünist Partisinden bağımsız bir merkez komiteye sahipti.

Bir kaç gün sonra, 23 Mart 1918’de Milliyetler Halk Komiser-
liği, Doğu Rusyadaki mahalli bolşevik birimlerin kuvvetli muha-

6 Bir 'Tatar romancısı, tarihçi ve politik lider olan Alimcan ibrahimov 
(1887-1938) bir mollanın oğlu idi. O sol kanat cedidizminin en ilginç şahsiyet-
lerinden biri idi. 1905-1908 İslah hareketinim liderlerinden baniydi. Rusya Sos-
yalist Devrimci Partisinin sol kanadına .katıldı. S talin 1918’de M-N. Vahitov ve 
S. Manatov’la birlikte Müslüman İşleri Merkez Komitesinde yer almak üzere 
İbrahimov’u davet etti. 1918’den beri .komünist parti üyesi idi. 1920-1928 anası, 
Tatar Cumhuriyeti Nıankompros’unun Akademik merkez başkanı idi. ibrahimov, 
Taıtar dilinin ruslaştınlmasına karşı çıktı ve arap harflerini savundu, 1937’de 
milliyetçilikten tutuklandı. 1938 Ooağmda hapishanede öldü. 1954’den sonra 
itibarı iade edildi.

7 Şerif Manatov, Başkır, molla oğlu, St. Petersburg Politeknik Enstitü-
sünde ve İstanbul’da okudu. 1917 başlarında Manatov sağ  kanat bir milliyetçi 
idi. Aynı yıl daha sonraları Bolşeviklerin tarafına geçti. 1918 Ocağında Stalin 
tarafından Müslüman işleri merkez komitesi (başkan .yardımcılıkla,mdaın), biri 
ile ödüUendmildi. 1919’da Türk Komünist Partisinin kuruluşuna yardım içıin An-
kara’ya gönderildi, ancak başarılı olamadı. 1920’den sonra k i afldıbeti bilinmiyor.

8 Konferansla ilgili bilgi için bak. «M.K. Muhaımamov» Ekim İhtilali ve 
Taıtaristanda Milliyet Problemi, Ekim 1917-Temmuz 1918», Kazan 1958, s. 187- 
195.
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lefetini kırarak Sovyet Sosyalist Tatar-Başkır Cumhuriyeti’nin 
kuruluşu kararnamesini yayınladı. Yeni Müslüman devletin teş-
kilatı bizzat Vahitov ve Sultan Galiyev tarafmdan teorik-ihtilalci 
Volga-Ural devleti örneği üzerine kurulmuştu. Yeni devletin sı-
nırlan Ufa vilayeti dahil olmak üzere Güney Uralları ve Orta Vol- 
ga’nın çok geniş topraklan, Orenburg’un Başkır kesimi, Çuvaş 
ve Mani bölgeleri hariç Kozan, Perm vilayetinin müslüman bölge-
leri, Viatka Simbirsk ve Samarra’yı içeriyordu. Yeni devletin muh-
temel nüfusu 5-6 milyon arasmda tahmin edilmekteydi. Bu faali-
yetler Tatar liderler için büyük başan demekti ancak hareketleri-
nin politik bağımsızlığını garanti altma almaya kafi değildi. Mol-
la Nur Vahitov avantajım daha da zorlayarak, 2 Mayıs 1918’de 
Milliyetler Halk Komiserliğinden Müslüman Kızü Ordu meydana 
getirme işini Merkezi Müslüman Komiserliğine havale eden bir ka-
rarname elde etti.

Neticede ilk Müslüman Komünistler Kongresi 17-23 Haziran 
1918’de Kazan’da düzenlendi. Konferans, eski Müslüman Sosya-
list Komünist Partisini Rusya Müslüman Komünist (bolşevik) 
partisiyle değiştirmeye karar verdi.

Bu partinin, Moskova bolşeviklerince atanan değü, kendi üye-
leri tarafmdan seçilen bir merkez komitesi vardı. Krosnoe Znamia, 
Tatar Komünistlerinin bu son zaferinin üzerinden bir ay bile geç-
meden ortaya çıktı. Çıkış sebebi, gazetenin 5 Temmuz tarihli nüs-
hasının 2. sayfasındaki başyazıda «Bizim Yolumuz» başlığı altmda 
açıkça izah edilmişti.

Başyazı tuhaf bir müstear-timurlenk-imza üe çıkmıştı. Bu 
muhtemelen Vahitov’un ya bizzat kendisi ya da en yakın arka-
daşlarından biri hatta belki de Sultan Galiyev idi.

«Rus bolşevik basmı Tatar işçi sınıfının iç yaşamına hemen 
hiç ilgi göstermediği, gösterdiğinde de tamamen yanlış yazdığı 
için Müslüman işçüerin menfaatlerini müdafaa edecek Rusça 
bir haber organı yayınlamaya karar verdik. Bu gazete, Müslü- 
manlara çamur atan, yalan söyleyen ve haksız provakasyonlar 
yapan Znamia Revolivtsn, -ihtilal bayrağı-gazetesine karşı yayın 
yapacaktır».
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Krosnoe Znamia -Kızıl Bayrak- sivil savaşın ilk aylarında 
Tatar komünist liderlerle mahalli Rus bolşevikleri arasındaki ger-
gin ilişkilerin iç yüzünü anlamamızı sağlar. Gazetenin çizdiği tab-
lo, Sivil savaş ve ihtilal hakkmdaki Sovyet tarihçiliğinde gördü-
ğümüz iyimser fakat çok hatah Lenin dostluğu imajı ile dikkat 
çekici bir zıtlık içindedir. Bu hiç şüphesiz Temmuz 1918’de Çek 
Lejyonlarının bütün doğu Rusyayı tehdid eden saldırılarının vuku 
bulduğu, sivü savaşm en kritik arımda Rus bolşevikleri safında 
yer alan Tatar ihtilâlcilerin, karşı ihtilalcilerle savaşmaktan zi-
yade Rus yoldaşlarının emperyalizmine direnmekle meşgul oldu-
ğunu göstermektedir. Yine gazete, Temmuz 1918’de Rus komünist-
lerin sömürgeci yaklaşımları konusunda Tatar komünist lider-
lerin hiç de hayal içinde olmadıklarını göstermektedir. Bu sırada, 
Rus ve Müslüman ihtilâlcilerin politik amaç ve beklentileri çok-
tan ayrılmıştı.

Müslümanlar mazlum îslâm dünyasını Avrupa-(Rusya dahü) 
emperyalizminden kurtarmayı isterken, Ruslar tamamen işçi ih-
tilalinin sosyal yönü ile meşguldüler; madem ki müslümanlarda 
işçi smıfı yoktu öyleyse onlar da ihtilalin nimetlerinden faydalan- 
mamahydılar.

(Krosnoe Znamia) Kızü Bayrak Tatar radikallerin çoğunlu-
ğunun zamanın önemli problemlerine karşı aynı yaklaşım içinde 
olduklarım göstermektedir. Özellikle, Ruslarla tamamen ayrı düş-
tükleri iki temel konuda, a - Doğu Rusyada büyük bir müslüman 
devletin Tatar Başkır Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin,kurulması, 
b - Ekim ihtilalinin ortaya çıkardığı ihtilalci potansiyelin Merkezi 
Avrupaya değilde İslâmî doğuya doğru yönlendirilmesi.

Sovyet tarihçiliğinee, mükemmel bir bolşevik, inanmış bir le- 
ninist-entemasyonalist ve «hain» Sultan Galiyev’in rakibi olarak 
tanımlanan, Tatar Komünizmimin önde gelen lideri Molla Nur Va- 
hitov Kızıl Bayrağm sayfalarında, milliyetçi ve arkadaşı Sultan 
Galiyev den daha samimi bir pan-islamist olarak görülür.

Kızü Bayrak sadece dört sayfadan ibaret olmakla beraber, 
sivü savaşm Orta Volga bölgesindeki ilk dönemleri hakkında en 
zengin ve değerli vesika olmasına yetecek kadar bol malumata 
sahiptir.
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İlk sayfa bütün müslüman işçilere bir çağrı üe başlar. Bu 
çağrı koyu panislamik bir hava taşır.

«Uzak doğuda, Hindistan’da, İran’da, Afganistan’da, Belucis- 
tan da Hive’de Buhara’da Arabistan’da ve medenî Avrupahlann- 
İngiliz Fransız ve İtalyanlarm-Afrikadaki kolonilerinde, Mısır’da, 
Fas’da, Cezayir’de, Tunus’ta ve Tripoli’de yüz milyonlarca müslü-
man işçi, zalim Avrupa emperyalizmi egemenliğinde acı çekiyor. 
Onlara yardım için acele et, Dünya ihtilâlinin kızü Bayrağını kal-
dır! Bu çağrıyı diğer iki çağrı takip e tt i : Bütün müslüman iş-
çilere hitap eden ilki, Halk Komiserleri Konseyi Başkanı V. Ul-
yanov (Lenin), Narkomvoen başkanı L. Trotskn, Merkez Müslü-
man Komiserliği başkanı M. N. Vahitov ve Uluslar halk komiser-
liği Başkan Yardımcısı Fr. Razin tarafmdan imzalanmıştı.

Çağrının üslûbü kuvvetle milliyetçi idi. Müslüman işçiler-Ta- 
tar veya Başkır değil -Müslüman Sosyalist Ordunun- sadece kızü 
ordu birlikleri değil, saflarında toplanmaya çağnldüar. Çağrı işçi 
ihtilalini değil, topraklarına Çeklerin yardımı ile Rus siyah yüz-
lerin sızdığı, yeni doğumun sancüan içindeki Tatar-Başkır Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetini kurtarmaya yönelik idi.

19 Haziran 1918 tarihli ikinci çağrı işçileri ve kızıl ordu sa- 
vaşçüarmı; karşı ihtilalciler, Çekler ve burjuva için çalışan ajan 
provokatörlere karşı uyanık olmaya çağırmak için Kazan •komite-
si ya da Müslüman Komünist Partisi tarafmdan yapümıştı.

İkinci sayfadaki Timurlenk imzalı başyazı, sadece Müslüman 
işçüerin hayatını anlatmaya ayrılması gereken Rusça nüshanın 
gerekliliğini vurgulayarak başlar. Zira Müslüman işçi sınıfının 
hayatı Rus Bolşevik basmmda ya görmezden gelinmiş ya da tama-
men çarpıtılmıştır. Yazar bir örnek olarak Rus Bolşevik basını-
nın Kazanda düzenlenen çok önemli Müslüman toplantüarının 
hiç birinden bahsetmemesine işaret eder.

«Bu sebeple, Müslüman-Sosyalist-Komünist Parti liderleri, 
müslüman işçüerin haklarını savunmak, ve bir Tatar Başkır Cum-
huriyeti kurmak için mücadele etmek üzere Rusça bir basın or-
ganı yayınlamaya karar verdüer».
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Bunu Kazandaki Bolşevik teşkilatın önde gelen isimlerinden 
Kari Grassis’e9 doğrudan bir saldın izledi.

«Eski yoldaşımız, Kari Grassis, Znamie Revolütsii de10 Rus 
işçi ve köylülerine, bizim Tatar Başkır Cumhuriyeti kurma çaba- 
lanmızın sağlıksız ve yetersiz olduğunu izah ediyor. Bize saldırı-
lan iftiradır. Fanatizmi onun gerçekleri görmesini engelliyor ol-
malı, yalan söyleyip meseleleri saptmyor. Grassis’in, Panislam, 
milliyetçilik veya müslümanlarla ilgili herhangi bir İzm yoluyla 
Rusları korkutmaya çahşması ancak onun cehaleti ile açıklanabi-
lir». Timurlenk, açıkça mahalU bolşevikleri kasdederek mahalli 
manyakların diktatörlüğüne karşı acımasızca savaşacaklarmı söy-
leyerek sözünü bitiriyor.

Yine ikinci sayfada Müslüman ilişkileri Merkez Komiserliği 
başkam Molla Nur Vahitov’un Tatar Başkır Cumhuriyeti Sovyet- 
leri genel kongresinde yaptığı bir konuşma metni yer almaktadır. 
Bu konuşma Vahitov’un, müslüman işçilerin sadakati, ’ yeterliliği 
ve ihtilalci istekleriyle; tereddüt ve korkaklıklarını mukayese et-
tiği -Lomorozo koleksiyonundan aldığı ve patolojik suçlular ola-
rak adlandırdığı- Rus Bolşeviklerine ve Kari Grassis’e yeni bir sal-
dırı içermektedir. «Sadece ilkel Sosyalistler Tatar-Başkır Cumhu-
riyetinin tarihî manasım kavrayamaz» diyen Vahitov, konuşması-
nı Pan-İslamik bir çağrı üe bitiriyor.

«Uzak Hind’de, Mısır’da Nil kıyılarında ve Asyanın derinlik-
lerinde yaşayan milyonlarca müslüman kardeşimizin Avrupa bur-
juvasının egemenliği altmda acı çektiğini unutma! Asil kalpleri-
miz onları hürriyetlerine kavuşturma arzusu ile yanıyor».

İki ve üçüncü sayfalarda Sukhoi (kuru) müstear adıyla im-
zalanmış, «Karşı ihtilalci Kargaşa Esnasında Müslüman Sosya-
listler» başlıklı uzun bir makale yer almaktadır. Bu hemen tama-

9 Kazan Sovyetanıin başkanı ve Rusya Bolşevik Komünist Partisi Kazan 
teşkilatının önderi Kari Grassis bir enternasyonalisbti. Taıbar arkadaşlarının 
milliyetçi isteklerime taviz verilmesine karşı düşmanca tavır aldı. Grassis fikirle-
rini «Milliyet meselesi' üzenine», Kazan 1918 adlı broşürde ve çeşitli makalelerde, 
bilhassa «Tatar Başkır Meselesi üzenine» Zhiznıi Naıtsional’nıisetl No. 5 (61), 8 
Şubat 1920 adlı makalede açıkladı.

10 Kazan Rus Bolşevik Komünist Partisinin resmi yayın organı, Başyazarı 
Kari Grassis idi.
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men unutulmuş, çok az bilinen bir olayı anlatan milliyetçi ve an- 
ti-Rus bir parçadır. 1918 Haziranında, Çekler Kızıl Orduyu boz-
guna uğratmış ve Kazan’a yönelmişken Kazan Garnizonundaki 
bazı Kızıl ordu birlikleri iktidarı ele geçirmek için başarısız bir 
girişimde bulunmuşlardı.

Çeklerin Kazan’ı işgal denemesi, Sovyetlere bağlı kalan Müs-
lüman Sosyalist Komitesinin kontrolündeki müslüman birliklerin 
müdahalesi , sayesinde başarısızlığa uğratıldı. Bu birlikler Kazan 
Müslüman Sosyalist 1. Alayı ve Merkezî Müslüman Askeri Okulu 
başkanı Sultan Galiyev’in Moskova’dan gönderdiği Tatar Başkır 
birliği idi. ,

Makale, Kazan Sovyetindeki Rus bolşeviklerin mantıksız düş-
manlıklarına ve yayın organları Znamia Revolütsü’nin Müs-
lüman Sosyalistlere ve bilhassa liderleri M. N. Vahitov ve M. S. Sul-
tan Galiyev’e attıkları iftiralarına: rağmen, Müslüman Sosyalist-
lerin Sovyetlerin gücünü korumaya karar verdiklerini açıklar.

«Biz Sovyet liderlerine, Müslümanların Rus Sosyalist partile-
rin sessiz uzantıları değil, onların güvenilir dostlan oldukların! 
anlatmalıyız». Makale, Müslüman Sosyalist propaganda komitesi, 
Müslüman İlişkileri Merkez Komiserliği propaganda bölümü ve 
Kazan -Sosyalist Müslüman komitesinin birinci birleşik toplan-
tısından geçirilen bir kararname metni ile sona erer. Karar-
name Rus deniz taburundaki düzensizlik ve terhis edilen 2. Rus 
alaymdaki paniğe işaret ederek müslüman birliklerin tamamen 
bağımsız kalmalarının gerekliliğini ilan ediyordu.

«Kazan Garnizon Komitesindeki düzensizliği göz önüne al-
dığımızda biz müslümanlar kendi alaylarımızı yetersiz ve güve-
nilmez herhangi bir teşkilâta bağlamayı red ederiz. Merkez komi-
tesinin birliklerimizin tüm sorumluluğunu üstlenmesini isteriz».

Gazete üçüncü sayfada, Müslüman İşleri Merkez Komitesi-
nin Merkez Müslüman Askeri lisesi müdürü M. N. Vahitov imzalı 
iki emrini yayınladı. İki emirde Milliyetçi Müslüman , komünistle-
rin programının ana hedeflerinden biri olan Müslüman kızıl or-
dusunun kurulması ile alakalıydı.

İlk emir birinci Tatar-Başkır piyade taburunun kuruluşundan 
bahsetmekteydi. Taburun komutanı Litvanyalı bir Tatar olan Ale-
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xandrovich ve komiseri Minhac Konov11 idi. İkinci emir bütün 
Müslüman komiserlere gönderilen, Müslüman askeri birliklerin 
kurulması çağrısı idi. Üçüncü ve dördüncü sayfalardaki bilgi daha 
politik karakterlidir. Bu sayfalarda üç alt başlıktan oluşan «Müs-
lüman İşçinin Dünyası adlı uzun ve imzasız bir makale vardı. 
İlk alt başlık 2 Temmuz 1918’de Kazan’da toplanan İlmî Eğitim 
Koleji’ni anlatmaktadır. Bu (Kolej) Müslüman İşleri Merkez Ko-
miserliği ile 3. Müslüman Öğretmenler Kongresinin işbirliği ile 
şekillendirildi. Sultan Galiyevin bu teşkilatda doğrudan yer aldı-
ğını biliyoruz. Bu toplantıya katüanlann büyük kısmı, Sovyet 
Müslümanlarının kültür hayatında önder roller oynayacak, bazı-
ları da Müslüman Milliyetçi Komünist Hareketinin liderleri ola-
caktı. Bunlara H. Muhitdinov,12 A. Müstafin, H. Bagidov, G. Şe-
ref13, Emine Muhitdinova11, G. H. Mamina, M. N. Vahitov, Alim- 
can İbrahimov, Mir Said Sultan Galiyev, İshak Kazakov/5 ve

11 Miimhac Konov, Merkezi Müslüman Askeri Kolejinin önde gelen isim-
lerinden .bıiir Tatıaır. Başkanlığımı Stalin’in yaptığı Doğu Halkları Komünist teş-
kilatı merkez bürosunun dört bakanından bini idi. Diğer üç hakan Bunyat-zade 
Dulat Aldev, Yarullin ve M. S. Sultan Galiyev (ikinci başkan) idi. Konov samimi 
bir milliyetçi ildi. Kızıl Ammıüya (K ızıl ondu) gazetesindeki bir makalede Ekim dev- 
niminnn Tatarların durumunu iyileştirmediğini söyleyecek kadar ileri gitmiştir. 
Bu konuda Sultan Galiyıev’in «Otonom Tatar Cumhuriyeti», Zhıizn Natsiıonal 
nostei, N o: 1, 1923, sayfa 32’ye balkınız.

12 Hayruliah Muhiddinov, Kazan Müslüman Sosyalist Komitesinin ilk üye-
lerinden ve Vahitov ile Sultan Galiyevin arkadaşlarından biriydi.

13 AJıimcan Şeref, Tatar tarihçisi, 1905-8 İslah hareketinin liderlerinden 
biri idi. 1917’de Kazan Üniversitesi Tarih Paikülıtesinde talebeydi, Müslüman Mil-
letler Meclisimde delege, İdil-Ural Devleti projesi’nim yakarı üe Milliyetçi ve Parn- 
tünfcist Şeref, göçâi reddetti ve Tatar Cumhuriyetinin kültüır hayatında aktif rol 
oynamaya devam etti. 1926’da Bakü’deki Türkoloji kongresinde ARmeam İbrahim 
ile Sovyetlerdeki bütün müslümanların âüleri için Arap alfabesinin kullanılması-
nı korumaya beyhude yere uğraştı. 1932’den sonra ortadan kayboldu, muhteme-
len yok edildi.

14 Emine Muhitdinova, bir molla .kızı, tik Tatar kadın bolşeviklerdendir. 
1918’den itibaren Rusya Bolşevik Komünist Partisi üyesi. Kazanda Kızıl Bay-
rağın yazarlarından. Kazan Müslüman Sosyalist Komitesi başkan yardımcısı. 
Kazan hükümeti sekreteri. Bir entemasyonaüst olarak Muhitdinova, kendi va-
tandaşlarına karşı Rus bolşevıiklerin yanında yer aldı. 1923’den sonra Sultan 
Galiyev’in meşhur bir düşmanı oldu.

15 Ishak Kazakov, Tatar Öğretmen, 1917 yazımda Rusya Bolşevik Komü-
nist Partisine katıldı. 1917 Şubatımda Kazam Müslüman Sosyalist Komitesi üye-
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Ş. Ahmediev dahildir. Bu İlmî kolejin çok geniş ve hırslı bir prog-
ramı vardı. Toplantı, Merkezî Ruz teşkilatlarının idaresinden ba-
ğımsız, sadece müslümanlann kontrolünde olacak Rusya’daki müs- 
lüman İlmî ve kültür cemiyetlerinin merkezi olmayı amaçlamıştı. 
Kolejin vazifeleri aşağıdaki gibi belirlenmişti. 1 - Rusyadaki bü-
tün müslüman halklar için milli ve (müslüman) bir eğitim siste-
minin teorik temellerini yerleştirmek, 2 - Herhangi bir Sovyet 
müessesesi tarafından -mesela Narkompros- değil Müslüman İşle-
ri Merkezi Komitesince desteklenmek 3 - Bütün İlmî meselelerde 
tam bağımsız olmak, 4 - Kolejin kararlarmı yerine getirmekle so-
rumlu olmak, 5 - Uzmanlar çağırıp konferans ve kongreler dü-
zenlemek.

Kolejin en önemli vazifeleri arasında özellikle temel bir müs-
lüman kütüphanesinin kurulması, okul kitaplarının basımı, müs-
lüman okulların programlarının hazırlanması ve hepsinin ötesin-
de kolejin kendisini bir müslüman ilimler akademisi haline dö-
nüştürmesi bulunuyordu.

Makalenin ikinci alt başhğı Müslüman Sosyalist Komitesince 
1 Temmuz 1918’de toplanan özel bir oturumun raporunu ihtiva 
etmektedir. Oturuma Kazandaki bütün ihtilalci müslüman teşki-
latlarından temsilciler ve Merkez Rusya Müslüman teşkilatların-
dan delegeler katılmışlardır. Oturum’da Tatar-Başkır cumhuri-
yetinin geleceği tartışıldı. Rapora göre, tartışmalar sırasında sade-
ce iki ünitarist, otonom Müslüman Cumhuriyetini desteklemedi. 
Fakat onlar dahi bu kuruluşa etkin olarak muhalefet etmeyecek-
lerini ifade ettiler. Bu durum 1918 Temmuz’unda Müslüman Ko-
münistler arasmda fikir birliği ve Rus bolşeviklerin merkeziyetçi 
siyasetine karşı umumi bir müslüman muhalefeti olduğunu gös-
termektedir.

«Bizim Cumhuriyet fikrini Rus işçileri arasmda yaygınlaştır-
mak ve çok sayıda Rus Sovyet liderinin düşmanlıklarından korun-
mak için» beş üyeli özel bir komisyon teşkiline karar verildi. Üye-
ler, Sultan Galiyev başkan, Ş. Ahmediev, S. Antanev, C. Kasımov 
ve denizci Ziganşin idi.

sı oldu. 1920’den sonra mıilliyetçıi komünist Sultan GaLiyev’in en yakın çalışma 
arkadaşlarından biriydi. 1928’den sonıra ortadan kayboldu, muhtemelen öldü-
rüldü.
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Makalenin üçüncü alt başlığı 10 Temmuz 1918’de Müslüman 
Sosyalist Komitesi merkez komitesinin çağrısıyla Kazan’da topla-
nan Bütün Rusya Müslüman Komünistleri Kongresinin kısa bir 
raporunu ihtiva etmektedir. Sivil savaş yüzünden, beklenen 150- 
200 delegenin yerine 25-30 tanesi geldi. Delegeler, Moskova, Pet- 
rograd, Arkhangelsk, Perm, Şamara, Simbirsk, Saratov’dan ko-
münist grublan temsü ettiler. Kongreye Moskovadan gelen Türk 
sosyalisti Mustafa Subhi1“ başkanlık etti. Gazetenin dördüncü 
sayfasında 27 Haziran 1918’de Kazan Yunusov Meydanında ger-
çekleştirilen müslüman işçiler ve Kızü ordu mensuplan toplantı-
sının Kantemir-belki müstear isim-imzalı geniş bir raporunu bul-
maktayız. Bu toplantıyı Kazan bölgesi müslüman işleri komiser-
liğinin propaganda bölümü kısmı üyesi G.Kasımov yönetti. Aşa-
ğıdaki şahısların konuşmalan analiz edüdi. Mahalli Çekay’ı tem- 
silen bir Başkır bolşeviği Kazan Müslüman Sosyalist komite üye-
si olan İshak Rahmatullin, meçhul bir Tatar komünisti I. Gali- 
yev, Sahib Giray Said Galiev,17 ihtilâlin zaferi ümidierini ifade 
eden tarihçi Alimcan İbrahimov ve müslüman komünist hareke-
tin liderleri Sultan Galiyev ve Vahitov. Sultan Galiyev ve Vahit- 
ov’un konuşmaları belirgin şekilde Pan-İslâmik idi. Sultan Gali-
yev, Avrupa emperyalizminin en büyük kurbanı Müslüman do-

16 Mustafa Suphi, (1883-1921) Türk sosyalist, İstanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi ve Paris Siyasi Bilimler Okulundan mezun oldu. 1908’den sonra 
gazeteci ve İstanbul Pedagoji Enstitüsünde öğretim üyesi oldu. 1910’da Os-
manlI Sosyallıst Fırkasına, üye oldu. İhtilalci faaliyetlerinden dolayı tutuklandı. 
1914’de savaş süresince göz altında tutulduğu Rusya’ya kaçtı. 1917’den itibaren 
Rusya Bolşevik Komünist partisi üyesi. 1918 Temmuzunda ilk Türk komünist 
savaş esirleri grubunu teşkilatlandırdı. 1918-20 arasında Müslüman İjşleri Mer-
kez Komitesi üyesi idi. Komüntem’in ilk  kongresinde delege ve 1920 Eylülünde 
Bakü-’deki Türkiye Komünist Partisinin düzenleyicisi. 28 Ocak 1921’de Subhi ve 
Baıkü’deki Türkiye Komünist partisi merkez komitesinin tüm üyeleri Türkiye’ye 
geri gönderildiler. Trabzon’a  vardıklarında mahalli polisçe öldürüldüler. Sovyet 
hükümeti protesto etmedi.

17 Saiıibgiray Said Galiyev, 1884-1939, Tatar ve Çarlık ordusunda subaydı. 
Mart 1917’de Rusya Bolşevik Komünist Partisine katüdı. 1918 Şubatında Kazan 
Sovyeti Mffliyetter Komiseri oldu. 192û’de Tatar devrim komitesi başkanı ve 
Eylül 1920’de Tatar Cumhuriyeti Halk Komiserleri Konseyi başkam oldu. Said 
Galiyev, solcu entemasyonaldst ve Tatar komünist hareketinin Rusçu kana-
dından idi. Buna- rağmen 1938’de tutuklandı ve aynı yıl milliyetçi diye idam 
edildi.
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ğunun işçi yığınlarına Bolşevik ihtilâli desteklemeleri çağrısında 
bulundu. Vahitov’da Tatar-Başkir Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti-
nin amacı ile İdil-Ural devletinin burjuva amacı arasındaki farkı 
izah etti. «Tatar-Başkır Cumhuriyeti,» der Vahitov, «AvrupalI em-
peryalistlerin hakimiyeti altmda ezilen yok olan müslüman işçi-
lerin yüz milyonlarcasına devrim ışığı olacaktır». Dördüncü say-
fadaki Rus devrimi ve Doğu başlıklı son makale, Mustafa Subhi, 
ile yapüan bir mülakat olup Sultan Galiyev imzalıydı. İki komü-
nist lider, arasındaki konuşma Ekim devriminin İslâmî doğuya 
bilhassa Türkiye’ye yayılması meselesi üzerinde yoğunlaşıyordu.

Bu makale kesinlikle gazetenin en önemli dokümanıdır. Bu 
makale Sultan Galiyev’in 1918 Temmuzu gibi erken bir tarihte dün-
ya devriminin yönlendirilmesi problemi ile ügilendiğini, sonraları 
yazdığı ve Stalinle aralarının açılmasına yol açan meşhur «Sos-
yal Devrim ve Doğu»18 makalesinde geliştirdiği; üçüncü dünyanın 
tartışmasız önderliği gibi cesur ve aykın fikirleri olduğunu gös-
termektedir.

«Rus devrimi ve Doğu» aynı zamanda bu günkü Sovyet ta- 
rihçiliğince dürüst bir Bolşevik ve Leninist olarak takdim edilen 
Türk komünist lider Mustafa Suphi’nin, gerçekte Rus yoldaşları-
nın enternasyonalizminden ziyade milliyetçi Tatar komünistleri-
nin devrimci Pan-îslamcılıklarma daha yakın olduğunu gösterir. 
«Sutan Galiyev Mustafa Suphi’den iktibasla; «Dünya ihtilalinin 
en. Önemli hedefi, hareketi Türkiye ve doğunun diğer İslâm ül-
kelerine yaymaktır. Eğer müslüman ülkelerin işçileri sosyalizmi 
desteklemeye süratle ikna edilemezlerse bu emperyalistler tarafın-
dan bize karşı kullanılacaktır. Şayet kapitalizm Avrupada yeni-
lirse müslüman ülkelerde zemin bulacak ve bize oradan saldıra-
caktır».

i 18M.S. Sultam Galiyev, «Sotsial’nada Revoliutsia Vostok» Zhizni Natsiomıal’nos- 
tei No: 38 (46), 5 Ekim 1919, No: 39 (47), 12 Ekim 1919 No: 42(50) 2 Kasım 
1919, Son maikale hiç görülmedi, muhtemelen foizzat S talin tarafından sansür 
edildi. •
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■NETİCE .

Krosnoe Znamia, ilk Tatar Komünistlerin 1918’lerde politik 
bakımdan gelişmişliklerini, anlayış ve amaç birliği içinde olduk-
larım. göstermektedir. Onlar sadık komünist oldukları için değil 
Bolşevizmin karşı ihtilalci. beyaz Rusların ideolojisinden daha az 
şeytanca olduğuna inandıkları için Rus komünist partisine katı-
lan radikal ve milliyetçi müslümaıilardı. Bununla birlikte Rusya'-
nın yeni sahipleri ile uzun süreli ilişkilerin olasılığı üzerinde’ ke-
sinlikle en ufak bir hayale kapılmadılar. Onlar çatışmanın çok 
uzak olmadığını biliyorlardı ve kendilerini çılgıncasına bu kaçı-
nılmaz, sona hazırlıyorlardı. Doğru veya yanlış, Orta Volga-Üral 
bölgesinde kurulacak büyük bir müslüman devletin-Tatar-Başkır 
Cumhuriyetinin Rus emperyalizminden en iyi korunma yolu oldu-
ğuna inanmışlardı. Onların nazarında kendileri ile özgürlükleri 
için çalıştıkları doğu halkları arasındaki ortak bağ İslârndı. Kros-
noe Znamia bu noktada nettir. Hareketlerinin ve hedeflerinin te-
melleri Pan-islamizm idi.

Krosnoe Znamia’nın yayımından bir kaç gün sonra Çek lej- 
yonerleri Kazam istüa ettiler. M. N. Vahitov hapse atıldı ve 
19 Ağustos’da idam edildi. Kazan savaşı sırasmda Moskovada bu-
lunan Sultan Galiyev Müslüman Milliyetçi komünist hareketin 
tek lideri olarak kaldı. Bundan sonra Sadece Stalinin değü bütün 
bolşeviklerin muhalefetiyle karşılaştı.

Zafer dalgasmm Kızıl ordu lehine akmaya başladığı, 1918 son-
baharıyla birlikte Sovyet liderleri müslüman müttefikleriyle iliş- 
küerinde daha cesur oldular ve davranışlarını dramatik bir şe-
kilde değiştirdiler.

Bütün müslüman askeri birlikleri Kızıl Ordunun genel idare-
si altma alındılar. Müslüman milliyetçi programın temel taşların-
dan olan büyük Tatar-Başkır Devleti projesi terkedildi. Yerine 
iki küçük Cumhuriyet kuruldu. 23 Mart 1919’da Başkır Cumhu-
riyeti, 27 Mayıs 1920’de Tatar Cumhuriyeti. 1918 Kasımında Mos-
kova’da tertiplenen birinci Müslüman Komünistler Kongresinde, 
Stalin-Bolşevik Bağımsız Rusya Müslümanları Komünist Partisi-
ni Rusya Komünist Partisine katılmaya zorladı. Neticede 1918’de 
Müslüman hükümeti vekili görevi yapan Müslüman İşleri Mer-
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kez Komitesi gözden kayboldu ve yerine daha sıradan ve yetkisiz 
bir müessese kuruldu; Tatar-Başkır Komiserliği.

Krosnoe Znamia, müslüman komünist liderlerin sivü savaşm 
ilk safhalarına ve ihtilale karşı tavırlarını, açıklıkla ve serbestçe 
ifade ettikleri güvenilir tek vesikadır. O göstermektedir ki, Sul-
tan Galiyev ile Stalin arasmda beş yıl sonra ortaya çıkıp ihtilalci 
müslüman aydınların varlıklarının ortadan kaldırılmasıyla neti-
celenen çatışma sadece basit bir şahsi düşmanlıktan kaynaklan-
mıyordu; derin tarihî kökleri vardı. Müslümanlar Ekim devrimi- 
nin kendi milli bağımsızlıklarının başlama noktası olduğuna inan- 
düar. Rus bolşevikleri için ise Ekim devrimi, Çarın eski tebaası 
üzerinde kendi yönetimlerini kurmaları için yeni ve daha etkili 
bir fırsat idi.

Tercüme : Cezmi Eraslan


