MOSHE GAMMER, Muslim Resistance to the Tsar (Shamil and the
Conquest of Chechnia and Daghestan), Frank Cass Co., Ltd., (Londra
1994), XXIII-452 s. [12 resm+22 hart] (Çara Müslüman Direni~i - ~amil ve
Çeçenistan ile Da~~stan'in i~gali)
Tel Aviv Üniversitesi ö~retim üyesi Dr. Moshe Gammer'in bu eseri Londra üniversitesi
Ekonomi ve Siyasi Bilimler Okulu'nda (London School of Economics and Political Science) savundu~u doktora tezidir. Dr. Gammer Bat~~dünyas~n~n bilimsel gelene~ine sad~ k kalarak ve
Do~~inun da alçakgönüllülü~ünü ihmal etmeyerek bu çah~mas~~esnas~nda kendisine en ufak
dahi olsa maddi veya manevi yard~mda bulunan her ~ah~s ve kurulu~a te~ekkür etmeyi ihmal
etmemi~~ve bu davran~~~~ile baz~lar~n~n dü~ündü~ü gibi bilimsel ~ahsiyetinden bir ~ey kaybetmemi~, tersine çok ricelmi~tir.
Eser XXIII sayfa giri~~(içindekiler, resim ve haritalann listesi, te~ekkür, transliterasyon ile
takvimlerin izah', önsöz ve kronoloji); 295 sayfa metin; 137 sayfa (s. 296-133) dipnotlar; 2 sayfa
ar~iv malzemeleri ve yarnlanmanu~~kaynaklar; 7 sayfa (s. 436-442) sözlükçe ve 9 sayfal~ k indeksten yani 475 sayfadan m~ite~ekkil çok hacimli bir eserdir. Burada yad~rgayaca~un~z bir husus
belki de ayr~ca bibliyografyamn verilmemi~~olmas~d~r.
Kuzey Kafkasya topluluklar~~ile çok yak~ n tarihi ili~kimiz olmas~na ve hatta Kuzey
Kafkasya'n~ n Ruslara direni~inin destan~~sembolüne dönmü~~olan ~eyh ~amire sehven Türk
dememize ra~men ülkemizde maalesef bu konuda ilmi ara~t~rmalara rastlam~yoruz. Yüksek
Lisans ö~rencimiz Hülya Ho~kan'in tespitine göre. son 40 y~lda Türkiye'de ~eyh ~amil ve onun
mücadelesi ile ilgili ancak 5-6 eser yay~nlanm~~~olup, bunlar da bizim anlad~~~m~z anlamda bilimsel eserler de~ildir' Bu konuyla ilgili tek mühim eser ise S. Özden taraf~ndan Türkçernize kazand~nlan J. F. Baddley'nin (Ruslar~n Kafkasyay~~~stilas~~ve ~eyh ~amil, ~stanbul 1989) eseridir.
~~te bu gerçek gözönünde tutuldu~unda Dr. Gammer'in eserinin Kuzey Kafkasya ve ~eyh
~amil'in mücadelesi hakk~nda bilimsel bo~lu~umuzu dold~~rmada ne kadar mühim yer alabilece~i gerçe~i ortaya ç~kmaktad~r.
Yazar bu eserini haz~rlarken Avusturya, ~ ngiltere, Almanya ar~ivlerini taramaMa yetinmemi~, konuyla ilgili özel ar~ivlere girmi~, bu konuyla ilgili yarnlan~nam~~~4-5 doktora eserini incelemi~, bunlara ilaveten Rusça, ~ ngilizce ve Türkçe eserlerden yararlanm~~, ayr~ca baz~~Gürcü,
Fars ve Urdu kaynaldanm da gözden geçirmi~tir. (s. 434 vd.).
Dr. Gammer eserine Kalkasya'ya Ruslar~ n ne ~ekilde yerle~meye ba~lad~klar~n~~izahla i~e
ba~lam~~. ~lk olarak Rus Kozaklar~n (ak~nc~~gruplar~ n) Kuzey Kafkasya'ya yerle~tirilmesine
Kabardalann 14 y~l süren (1765-1779) milcadeleyle kar~~l~k verdiklerini (s. 2), ancak 1774 y~l~nda Küçük Kaynarca Antla~masfyla Rusya ile Türkiye aras~nda Kuban Nehri s~n~r olarak belirlenince, Osmanl~lar~n bu bölgedeki etkinliklerinin azalmas~~üzerine Rusya'n~ n 8 y~l süreyle bir
yandan K~nm'~~i~gal için planlar geli~tirirken, di~er yandan da Kuzey Kafkasya'r ihmal etmedi~ini, bu dönem içinde Kuban boyunda ve Laba'da Yekaterinograd, Geogrievsk ve Stavropol inH. Ho~kan. XX. yy'da Türkiye'de Kuzey Kafkasya Topluluklar~~ ile ilgili Yaymlarda Tarihi, Etnik,
Kültürel, Kimlik (M. Ü. Til~rkiyat Ara~t~ rmalar~~Enstitüsü Genel Türk Tarihi Ek:Aç~m-t Yüksek Lisans Tezi.
Istanbul 1994) s. 93-94.
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lelerini in~a ederek bu bölgeyi de i~gal için ön haz~rl~ klar~n~~ tamamlad~ klar~n~~izah eden yazar,
Ruslar~n daha sonra 1783'te Suvarov komutas~ ndaki güçleriyle Nogay göçerlerini feci bir ~ekilde
lul~çtan geçirerek. Kuban bölgesini Rus kolonizasyonuna nas~l açt~ klar~ n~~izah ediyor. Ayn~~y~lda
ele geçen K~r~m'da uygulanan politikalar da K~r~ m Tatarlarnun korku içinde ülkelerini onbinlerce olarak terke mecbur etmi~ti (s. 3). Zaten ~amil'in direnci k~r~l~ p Kafkasya'da Rus hakimiyeti tam anlamda yerle~ince Kafkasya halklar~ n~n ba~~na gelen de ayn~~ ~ey oldu.
Dr. Gammer okuyucusuna bu karma~~ k bölgenin etnik yap~s~ n~~ izah etmeyi de gerekli
bulmu~~ve "...Kafkasya dünyan~ n etnik ve dil farkl~l~ klar~~ yönünden en kar~~~ k bölgesidir.
Otuzun üzerinde etno-linguistik grup mevcut olup, baz~lar~~ tek bir köye s~lu~m~~~durumdad~ r.
En mühim dördü Avar, Dargin, Laks ve Lezgin'dir..." diyerek, bu topluluklar~ n da~~l~ m~ n~~ gösterdi~i haritas~nda a~a~~daki 22 ana etnik grubu da s~ralam~~ur:
1- Avar; 2- Andi (Ahvah, Bakgulal, Botlih, Godoberi, Hamalal'Iar dahil); 3-Dido (Bejeta,
Hvar~i, Ginuh, Kunzarlar dahil), 4-Laks; 5-Dargin (Kubaçi'ler dahil); 6-Kaytak; 7-Tabasaran; 8Agul; 9-Rutul; 10-Tsahur; 11-Lezgin; 12-~ah da~~halklar~~ (Cek, Kriz,Haput, Buduh,
Haynalug'lar)0; 13-Udin; 14-Tat (Da~~Yahudileri dahil); 15-Azeri; 16-Gürcü (Tu~, Pshav,
Hevsurlar dahil); 17-Osset; 18-Kabardin; 19-~ ngu~; 20-Çeçen; 21-Kumuk; 22-Kozak (Rus
Kazaçiler) (Bk~. s. 18-19).
Ruslara kar~~~direncin en mühim faktörlerinden biri olarak gördü~ü sufizm hareketinde
yazar, Nak~ibendili~i en önde gelen tarikat olarak yorumlamaktad~ r. Yazar~ n ifadesine göre,
Ebu Yakup El-Hamadani (ölm. 1140) taraf~ ndan kurulan, ancak buna son ~ekli veren
Muhammed Bahaeddin El-Nak~ibendrnin (1318-1389) ad~yla an~lan Nak~ibendilik Orta
Asya'dan bütün dünyaya. Hindistan'a, oradan Orta Do~uya ve buradan da çok geç dönemlerde
Kafkasya'ya yay~lm~~t~ . Yerel geleneklere göre ilk Nak~ibendi lideri ~eyh Mansur idi ve "Kafir
Ruslara kar~~~cihad~~örgütleyen" ilk ~ah~st~~ (s. 39).
Dr. Gammer bundan sonra eserini Ruslarla silahl~~mücadeleye giri~en imamlara tahsis etmi~. "~lk ~ mam" diye adland~ rd~~~~Gazi Muhammed ~bn ~smail El-Gimravi El-Da~istani (Rus
kaynaldar~ nda Kad~~Molla) (s. 49-59), "~kinci ~ mam" Hamza Bek ~bn Ali ~skender Bek El-Hutsali
(Gamzat Bek) (s. 60-65)'ten sonra eser esas konusu olan "Üçüncü ~mam" ~eyh ~amil ve onun
mücadelelerine ayr~lm~~ ur (s. 66-295).
Eserin bu son k~s~ m~ nda Ruslar~n kulland~ klar~~askeri ve siyasi taktikler, Da~l~lar~ n buna
kar~~~direnci kendi aralar~ ndaki iç mücadele vb. aluc~~ bir üslupla sistemli olarak aç~ klanmaktad~r.
Eserin son lus~ mlar~ nda ~eyh ~amil'in Osmanl~larla ili~ kilerine de yer verilmektedir. Bu
k~sm~n bizim ar~ iv malzemeleri ile zenginle~tirilmesi ise belki zor, fakat gerekli olacakt~r. Dr.
Gammer eserinde Da~~stanl~ lar ve Çeçenlerin Osmanl~larla güçlü tarihi ba~lar~ n~ n oldu~u
~amil'in bir subay~ na söyledi~i ~u sözlerden de anla~~ lmaktad~r, diyerek ~amil'in bu konudaki
görü~ünü aksettirmektedir:
"Bu dünyada tek bir padi~ah var, o da Osmanl~~sultamd~ r; semada ise tek bir Tanr~~var, o
da Allah'~n" (s. 257). Yazar~ n ifadesine göre, ~amirin Osmanhlardan ilk yard~m talebi 1839 y~l~ na dayanmaktad~ r. Bundan sonra ~amil 1840'lar ile 1850'lerde çe~itli taleplerde bulunmu~sa
da hiçbiri arzulad~~~~~ekilde cevapland~r~lmam~~ur. Bu da ~amil'in Osmanl~ lara luzmas~ na vesile
olmu~~ve hatta bir esir Rus subay~na a~a~~ daki sözleri sarfetrni~tir:
"Sen Sultan'~ n ~slam'~ n kurallar~ na tam riayet etti~ini ve Türklerin gerçek Müslümanlar
oldu~una inan~ yor musun? Onlar gavurlardan da beter. ~ayet elime geçerlerse ben Sultan dahil
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hepsini '24 parçaya bolerdim. O bizim dinda~~oldu~umuzu, Allah ve iman a~k~ na Ruslarla mücadele etti~imizi görüyor. Buna ra~men neden bize yard~m etmiyor?" (s. 258). Bu ac~~ile söylenen sözlere ra~men ~amil Osmanl~~sultan~na hürmetini yitirmemi~~ve gene de iimidini koparmam~~u 1853 y~l~ n~n Martfr~da ~amil Osmanl~~Sultan~~Abdulmecife yazd~~~~bir mektupta ne
kadar zor durumda oldu~unu ve ümitsizlik içine dü~tü~ünü de a~a~~daki ~u ifadelerle
"Kerim ve Ulu Halife!
Biz kullann~z çok uzun zamandan beri inanc~n dü~manlar~~ ile mücadele ettik, gücümüzü
kaybettik. Ayr~ca biz kullar~ n~z y~llarca o denli zorluklara katlanarak mücadele ettik ki, art~k
dü~mana kar~~~kendimizi yeniden techiz edecek gücümüz kalmad~. Her ~eyden mahrum ve feci
bir durumdapz." (s. 267).
Dr. Gammer ~amil'e vurulan en büyük darbenin Yeni Dargiyya mevkiindeld maglubiyet
oldu~unu belirterek, bunun ~amil'in morali üzerine çok kötü tesir etti~ini ve son defa olarak
Istanbul'a elçisini yollad~~~n~, yard~ m gelmedi~i takdirde bu kanl~~sava~~~durdurmak için teslim
olaca~~ n~~belirtti~ini yaz~yor (s. 283 ve 285). Bundan sonraki geli~meler ise a~a~~daki sat~rlarla
ifade ediliyor: A~ustos 1859'da Da~l~lann direni~i lunIcl~. ~amil 400 ki~i ile Gunip Da~~'na kaçt~,
ancak 21 A~ustos'ta Rus ordusu da~~~ku~aunca ba~ka ç~ k~~~yolu bulamayan ~amil yan~ ndaki çoluk-çocuk, kad~n-luzlarm hayat~n~~kurtarmak için General Beriatinski'ye teslim olmak zorunda
kald~. (s. 286) ~amil Gunip'ten St. Petersburg'a Il. Aleksandr'~n yan~na götürüldü. Daha sonra
ailesi ile birlikte Moskova'dan 150 km. güneybaudaki Kaluga'ya s~irgüne yolland~. Ancak
1866'da Kiev'e, 1868'de ise hacca gitmesine izin verildi. 1871'de de Medine'de öldü ve burada
gömüldü. Böylece bir efsane sona ermi~~oldu. Hayatta kalan uç oglundan Gazi Muhammed
Osmanl~~ pa~as~~ oldu ve 1877-78 y~l~ nda Kafkasya gönüllülerine komuta etti. Ortanca o~lu
Muhammed ~afi ise Rus generali oldu. En küçük o~lu Kamil'in o~lu yani torunu Said ~amil ise
dedesi gibi Da~~stan'da 1920'de Ruslara kar~~~silahl~~mücadeleye kat~ld~~(s. 294).
Dr. Gammer eserinin sonunda, ~amil'in uzun y~llar bu yörede süren hâkinaiyeti ve mücadelesi bugünkü Çeçenistan ve Da~~stan'~ n ~ekillenmesinde mühim rol oynam~~ur ve ayr~ca
~amil'in mücadelesi bu yörelerde suf~~tayfalann sosyal, ekonomik, politik ve günlük hayatta etkilerinin hala devam etmesine neden olmu~tur, ~eklinde bir yorum yaprnaktad~r.
~ ngilizce yay~ nlanan bu de~erli eserin Türkçe'ye kazand~ nlmas~~bize Kuzey Kafkasya tarihinin bu çok mühim dönemini ve o yörelerin halklann~~daha iyi anlamanuza, bir hayli bilmedi~imiz hususlar' ö~renmernize hizmet edece~i ~ilphesizdir. Burada ise bize Dr. Moshe Gammer'i
bu döneme bilimsel bir ~~~ k tuttu~u için candan kutlamak kal~yor.
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