RUS TAR~H YAZICILI~INDA KIRGIZLAR
(18. YÜZYILIN ~K~NC~~YARISI — 20 YÜZYILIN BA~I)
CEENBEK ALIMBAYEV"
I. Meselenin Ortaya Ç~k~~~~ve Ara~t~rma A~amalar~~
K~rg~zlar ile ilgili ara~t~rmalar, K~rg~z halk~n~n co~rafik, tarihi, etnografik, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel çevresini ara~t~ran ~arkiyat ilminin bir bölümü gibi bakmak gerekiyor. Bu ba~lamda K~rgular~n tarihinin nas~l ara~t~nlaca~~~sorunu Rus tarih yaz~c~l~~~ nda 18. yüzy~l~ n ikinci yansmdan itibaren sistematik bir ~ekilde tart~~~lmaya ba~lanm~~t~r. Nitekim 18. yüzy~l~n ikinci yans~~ ile 20. yüzy~l~n birinci yar~s~~ tarih bilgisinin ilmi bir disipline dönü~ me zaman~d~r. Bunu a~a~~daki sebeplerle aç~klayabiliriz:
Bu dönemde tarih ara~t~rma merkezleri ve çe~itli kurulu~lann
aç~lmas~yla tarihçili~e ait bilimsel yöntemlerin geli~meye ba~lamas~;
Toplumun geli~mesi ve devlet hakk~ nda ilk ilmi kavramlann ortaya ç~k~~~;
Tarih ara~t~rmalarma bir devlet i~i gibi bak~larak, onun geli~mesinin ve kadrolann~n haz~rlanmas~n~n devlet eliyle yap~lmaya ba~lamas~;
Buradan da anla~~ld~~~~gibi, 18. yüzy~lda tarih ilminin geli~mesi için
Rusya'da uygun bir ortam yarat~lm~~t~r.
18. yüzy~lda Rusya'n~ n jeopolitik siyasetinden dolay~~Rus tarih yaz~c~l~~~nda Do~u halklar~n~n tarihini ara~t~ rma konusu, gündem meselelerinden birine dönü~mü~~ve bununla birlikte K~rgalan ara~t~rma meselesine de dikkat çekilmi~tir. 18. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan 20. yüzy~l~n
ba~~na kadar olan zamanda K~rgalan ara~t~rmaya yönelik Rus tarihçiilk okulu üyelerinin birçok eseri ortaya ç~km~~t~r. Bu eserleri 3 büyük
devre ay~rarak inceleyebiliriz.

Doç. Dr., K~rg~ zistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
Bi~kek, K~rg~zistan.
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1. Devir: K~rg~zlar~~Ara~t~rma Meselesinin Ortaya Ç~k~~~~(18.
Yüzy~l~n ~kinci Yar~s~ndan, 19. Yüzy~ll~k Ba~~na Kadar)

Rusya ~mparatorlu~u'nun do~uya yönelik d~~~siyasetinin geli~mesinden dolay~~ K~rg~zlar hakk~nda bilgi toplama ihtiyac~~ortaya ç~km~~t~r.
Ancak, bu dönemde K~rgalar hakk~nda amaçl~~ bir ~ekilde ara~t~rma yap~lmam~~t~r. Bunlann ço~u bölük pörçük k~sa bilgileri içermekte ve
kom~u halklardan bahsedilirken K~rg~zlar hakk~nda yaz~lan dolayh bilgilerden olu~maktad~r. Bu devirde bilimsel ara~t~rma gurubunun üyeleri, Çar tarafindan gönderilen temsilciler ve Bat~~Sibirya Genel Valili~i'nde (Gubernatorluk) çal~~an memurlar K~rg~zlar hakk~nda bilgi toplam~~lard~r.
Tien-~an (Tann Da~lar~) K~rg~zlan hakk~ndaki bilgiler ilk kez ~.
Unkovskiy, V. N. Tati~ev, P. ~. R~çkov vs. gibi ara~t~rmac~lar~n günlüklerinde ve notlannda geçmektedir'. Bu ara~t~rmac~lar Kalmuk-Rus ve
Rus-Kazak ili~ kileri ile ilgili olaylardan bahsederken K~rg~zlann ya~ad~klar~~ bölgeler, onlann siyasi te~kilat~~ hakk~nda bilgi vermi~lerdir.
Özellikle Kazak bozk~rlannda askeri hizmette bulunan ara~t~ rma ekibinin üyeleri ile tüccarlann K~rg~zlar hakk~nda soru~turarak elde etti~i
bilgiler bunlardan ba~hcaland~r. Örne~in 1723 y~l~nda I. Petro'nun görevlendirmesiyle Orta Asya'ya gelen I. Unkovskiy'in günlü~ünde K~rg~zlar hakk~nda ~öyle bahsedilmi~tir: "K~rg~zlar (Burutlar) hür ya~ayan
halknr. Onlar Is~k Göl'ün etrafinda göç ederek ya~~yorlar, yakla~~k
5000 ailedir ve 3000'e yak~n askeri vard~r2."
~lk kez K~rg~zlar hakk~ndaki resmi bilgiyi Rus tarih yaz~al~~~nda V.
N. Tati~~ev ve P. ~. R~çkov vermi~lerdir3. P. ~. R~çkov ise K~rg~zlar hakk~nda ~öyle yazm~~t~r: "Ta~kent da~lanmn ilerisindeki Hocent, Margelan ve Namangan ~ehirlerinin etraf~nda güçlü, K~rg~z denilen çok say~daki halk ya~~yor. Onlar Ala-Too (Ala-Da~) denilen ta~h ve insan geçe' ~ van Unkovskiy, "Posolstvo k Zyungarskomu hun-tayçji Tsevan-Rabtanu, kapitana ot
artillerii ~ vana Unkovskogo i putevoy jurnal ego za 1722-1724 god~", Zapiski RGO po otd. etnog~.,
X, v~ pusk 2, Sankt-Peterburg 1887; V. N. Tati~ev, iston:ya Rosszyskaya s samth drehnih vremen, I/1,
Moskva 1768; P. ~. R~çkov, Topografiya Orenburgskaya, to est' opnaniye Orenburgskoy Gubemii, soyinemuye kollejskim sovetnilwm i imperatorskoy Akademii Arauk korrespondentom Petrom R~çkovtm, I, Sankt- Peterburg 1762.
~ van Unkovskiy, "Posolstvo k Zyungarskomu hun-tayçji Tsevan-Rabtanu, kapitana ot
artileriyi ~vana Unkovskogo i putevoy jurnal yego za 1722-1724 god~", Zapiski RGO po okt. Etnogr,
X, v~p.2, Sankt-Peterburg 1887; V. N. Taü~~ev, ~sbynya Rosszyskaya s samth drevnmil~~vremen, 1, Moskva 1768; P. ~. R~çkov, Topografiya Orenbuzgskaya, toyest opisa~gye Orenburgskoy gubemii, soçinennoye kollejskim sovetnikom i imperatorskoy Akadentiyi nauk korrespondentom Petrom Rzçkov~m,
Sankt- Petersburg 1762.
3 K~rg~zlar hakk~ nda bilgiler bu zamana kadarki süreçte de mevcuttur, ama burada bilgilerin yay~nlanmas~ ndan söz edilmektedir.
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meyen çok uzaktaki da~larda konar göçer hayat sürüyorlar. Dolay~s~yla onlar~~ Ala-Too K~rgalan diyorlar4 ." Buna benzer bilgiyi V. N. Tati~~ev de yazm~~t~r. Asl~nda, V. N. Tati~~ev'in bu bilgileri emrinde çal~~an
P. ~. R~çkov ve Buharah alim Ahun'dan ald~~~~biliniyor. Burada yukandaki iki yazar~n, Rus tarih yaz~al~~~nda K~rgalar hakk~ ndaki ilk bilgileri yarmlad~ klanm söylemek mümkündür.
Yenisey'deki K~rgalar hakk~nda ise G. F. Miller, ~. E. Fi~er, t G. Georgi vs. gibi bilim adamlar~n~n eserlerinde kay~tlar vard~rs. Bunlar~n eserlerinden sonra Rus tarih yaz~al~~~nda ilk olarak K~ rgalann ortaya ç~k~~~~
hakk~ndaki mesele tart~~~lmaya ba~lam~~t~r. Sonradan bu mesele çerçevesinde çe~itli görü~ler ortaya at~l~p tart~~~lmaya devam edilmi~tir.
2. Devir: 19. Yüzy~l~n Ba~~ndan 1860'11 Y~llara Kadar
K~rg~ zlar ile ilgili meseleler sistemli bir ~ekilde ara~unlmaya ba~lanm~~, ara~t~rma ve malumat toplama yöntemleri geli~mi~tir. Rus Çarli~~~
çe~itli yollardan bilgi toplamaya çah~m~~t~r. Rus tarih yaz~ali~~nda K~rg~z halk~n~ n etnik tarihini, etno~rafyasm~, sosyal ve ekonomik durumunu yans~tan önemli eserler ortaya ç~kmaya ba~lam~~t~r. Bu anlamda Pospelov, Burna~ev, N. ~. Potanin, A. ~. Lev~in, N. Y. Biçurin, P. A. Solovtsev ve Y. Timkovskiy gibi bilim adamlar~~kendi eserlerinde Hokand
Hanli~frun iç siyasi durumu, halk~n durumu, ticari ili~ kileri ve K~rg~zlar ile Kazaklann aras~ndaki farkl~l~ klar gibi meseleleri yans~tm~~lard~r6.
Çin'e seyahat eden Rus seyyah~~E. Timkovskiy eserinde 19. yüzy~l~n ilk yar~s~nda ya~ayan K~rgulann sosyal ve siyasi yap~s~~ile ilgili bilgi
vermi~tir. Örne~in, yazann verdi~i bilgilere göre, K~rgalar Andican ve
P. ~. R~çkov, Topografiya Orenburgskaya, to jest opisaniye Orenburgskoy gubemii, soçinennoye kollejskim sovetnikom i imperatorskoy Akademi nauk korresponelentom Petrom Rzykomm, II, Sankt-Petersburg 1762, s. 133;
V. N. Tati~~ev, istonYa Rossiyskaya s samth drevney~ih vremen, I, Moskva 1768, s. 283.
5, G. F. Miller, Opisaniye Sibirskogo tsartva i vseh proizo~ed~ih v nem del ot haçala, a osoblivo ot pokoreMya ego
Rossiyskoy de~jav po sui vrenuma, I, Sankt-Peterburg 1750; ~. E. Fi~er, Sibirskaya istonYa s samogo otkrttiya Sibiri do zav~ evaniya seyze~nli rossiyskim orujyern. V 2-h tomah, Sankt-Peterburg 1774; ~. G. Georgi, Opisanye vseh v Rossiyskom gosudarstve obitayu~ih narodov, tak je ihjiteyskih obryaelov, ver, otno~eniy, jili~, odejta i proçih dostopamyaMostey, ç. II, Sankt-Peterburg 1776.
kent v 1880 godu" Vest6 Pospeloy ve Burna~ev, "Poyezdka Pospelova i Burna~eva v Ta~
nik RGO, ç. 1, otdel Ul, 1851, s. 1-56; N. ~ . Potanin, "Zapiski o Kokandskom hanstve horndcego Potanina (1830 god~)" Vestnik RGO, 1856. ç. 18, Sankt-Peterburg 1856, s. 254 -289; A. Lev~in, Opisantje kirgiz —kaysakskih, ili ki~giz — kazaç'ih ord i stepo,, ç. 1, Sankt-Peterburg 1832; ~. Biçurin,
Opisaniye gungarii i vostoçnogo Turkestana v drevnem i nute~nem sostoyanü, Sankt-Peterburg 1829; P. A. Solovtsov, istorigskoye obozreniye Sibiri, I, s. 1585 do 1742, Sankt-Peterburg 1838; E. Tunkovskiy, Pute~estviye v Kitay gr~z Mongoliyu v 1820 i 1821 gotlah, ç. 1, Sankt-Peterburg 1824.
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Ka~ kar bölgelerinin aras~ nda ikamet etmekteler. Onlar yöneticilerine
"biy" diyorlard~. Bu biylere 10-20, bazen de 20-30 kadar boy tabidir,
K~rg~zlar kendi aralannda birkaç boya ayr~l~r ve her boyun kendi biyleri vard~r. Biylerin iktidarli~~~miras olarak devam eder ve biyler birbirlerine tabi de~ildirler7.
3. Devir: 19. Yüzy~l~n Ortalar~ndan (1860) 20. Yüzy~l~n Ba~~na

Kadar

Rus tarih yaz~al~~-~nda K~rg~z ara~urmalann~n geli~ti~i ve K~rg~zlann tarihini amaca yönelik ara~urmalann yap~ld~~~~dönemdir. Bu devrin özelli~i, baz~~ço~ulcu (pluralistik) dü~üncedeki bilimsel görü~leri ihtiva eden büyük eserlerin ortaya ç~kmas~d~ r. Sömürgeci bir iktidar sisteminin gelmesiyle Türkistan halk~n~ n sadece tarihini de~il, halk psikolojisini, geleneklerini, adetlerini, dilini, ekonomisini derin bir ~ekilde
ara~t~rma ihtiyac~~ do~mu~ tur. Dolay~s~ yla Rus tarih yaz~c~l~~~nda K~rg~zlan tan~ma amac~ yla çok yönlü ara~t~rmalar yap~lm~~t~r.
1867 y~l~nda Türkistan Genel Valili~i kurulduktan sonra bölgede tarihi ara~t~rmalar için uygun ~artlar haz~rlanarak yeni bilimsel ve kültürel
kurulu~lar, dernekler olu~turulmu~tur. Bu amaca yönelik Türkistan bölgesinde 15'e yak~n bilimsel kurulu~~faaliyette bulunuyordu. Bu dönemde
K~rgalan tan~ma meselesi çok yönlü olarak ara~t~r~lmaya ba~lam~~t~ r.
a. K~rg~z Halk~n~n Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Meselelerini
Ara~t~ran Rus Seyyahlar~~
P. P. Semenov, N. A. Sevetsov, Ç. Ç. Valihanov, A. Golubev ve A.
P. Fedçenko gibi bilim adamlann~n günlüklerinde, hat~ralannda ve röportajlannda K~ rg~zlann siyasi, sosyal ve ekonomik durumlar~~ geni~~bir
~ekilde yans~ulm~~ ur. Rus seyyahlanmn eserlerinde K~rg~zlann tarihi,
co~rafi, etnogrofik ve içtimai yap~lan ile ilgili bilgilere geni~~yer verilmi~tir. Özellikle, 19. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda K~rg~zlann sosyal ve siyasi
hayadanna, kuzey K~rg~z boylann~ n iç mücadelelerine ~ahit olan seyyahlar geni~~tarihi bilgiler toplam~~lard~r8.
E. Timkovskiy, Pute~estviye v Kitay ferez Mongo4yu i~~ 1820 i 1821 godah, ç. 1, Sankt-Peterburg
1824 , s. 255.
'P. P. Semenov, "Pervaya poyezdka na Tyan.-~yan' ili Nebesmy hrebet, doverhov'ya sistemi r. Yalcsart ili S~r-Dar'ya v 1857 godu" Vest. Geografifeskogo Ob~estva, ç. 33, otd. II, 1858, s. 124; H. A. Severtsov, "Etnografiçeskiye zametki o Zaçuyskom kraye" IzvesttYa RGO, I, Sankt-Peterburg 1865, s. 147-151; Ç. Valihanov, "Oçerki Djungarii", Zapiski RGO, kn. I, 1860, s. 184 200, kn. 2, s. 35-58; A. Golubev, "Kratkiy otçet o rezultatah ~ss~k-Kulskoy ekspeditsü", Vestnik
RGO, ç. 38, otd. 1, 1860. s. 183 -198; A. P. Fedçenko, "~z Kokanda", Materialt d?ya stahstiki Tunkestanskogo kraya, .jegodnik, v~ pusk II, Sankt-Peterburg 1873.
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K~rg~z ve Hokand Hanh~r~'mn Tarihi Hakk~ndaki Çal~~malar
Bol~evik devriminden önceki Rus tarih yaz~ali~~n~ n temsilcileri
Hokand Hanli~f n~ n tarihi ile ilgili birçok ara~t~rma yapm~~ lard~r. Ortaya ç~ kan tarihi eserlerin ço~u Rus ~arkiyatglanna ve askeri görevlilere
ait oldu~u bellidir. V. Velyaminov - Zernov, N. F. Petrovskiy, A. A.
Kun, V. P. Nalivkin, A. P. Horo~kin ve L. Sobolev gibi bilim adamlar~n~ n eserlerini buna örnek olarak göstermek mümkündür. Bu çal~~malarda hanli~~n siyasi hayat~, yerle~ik halk ile konar göçer halk~n aras~ndaki siyasi çat~~ malar ve bu çat~~malarda K~ rgalann rolü gibi siyasi konulara yer verilmi~tir°.
Ad~~ geçen yazarlann eserlerinin aras~ ndan özellikle Nalivkin'in
Kratkaya istonya Kokandskogo Hanstva adl~~ çal~~mas~~ dikkatleri kendine çekmektedir. Çal~~mas~nda hanl~~~ n ortaya ç~k~~~n~, ~eceresini (jenolojisini),
yükseli~ini, "illyatiya" olarak ifade edilen göçmenler ile "sartiyya" olarak bilinen yerle~ikler aras~ ndaki taht mücadelesini en ince aynnus~na
kadar ara~urm~~ur. Eserde baz~~ eksiklikler olmas~na ra~men ~imdiye
kadar de~erini hala muhafaza etmektedir.
K~rg~zlarm Rusya Taraf~ndan Sömürge Alt~na Al~nmas~~ ~le
ilgili Çal~~malar
M. A. Terentyev, M. E. Mak~eyev, A. G. Serebrennikov, P. ~. Pavlov,
ve D. ~ . Romanobskiy gibi Rus asker ~arluyatglan, Türkistan bölgesinin
Rus imparatorlu~u tarafindan ele geçirme sürecini eserlerinde yans~tm~~lard~ r'°. Bu Rus ~arluyatglan Rus ~mparatorlu~u'nun Türkistan topraldar~m ele geçirme sürecinin kronolojik tarihini kaleme alm~~lard~r. Söz
konusu yazarlar, Rusya Devleti'nin geri kalm~~~veya geli~memi~~Türkistan halklar~na "uygarl~k getiren bir ülke" misyonunu üstlendi~i anlay~~~n' savunmu~lard~r. Onlar, Rus Çarli~frun Türkistan bölgesini hâkimiyeti alt~nda tutarak, yüzy~llann geride kalm~~li~uu yok etmekle, "Avrupa
Vestnik RGO, ç 18, kn. 5,
9 Velyarninov-V. Zernov, "Svedeniya o Kokandskom hanstve",
otd. 2, 1856, 5.329-370; N. Petrovskiy, "Oçerki Kokandskogo hanstva", TS, cilt 76, 1873; A.
Kun, "Oçerk Kokandskogo Hanstva", Izvestiya RGO, XII, SPb. 1876, s. 59-72; V. Nalivkin, Kralkaya istoriya Kokandskogo Hanska, Kazan 1886; A. P. Horo~kin, "Oçerki o Kok~nde", TS, cilt 23, s. 169195; L Sobolev, "Kratkiy obzor polojeniya del v Kokande", TS, cilt 152.
III, Sankt-Peterburg
1° M. A. Terentyev, Istoriya zav~yevaniya Sredney Aza. S kartami i planami,
Sankt-Peterburg
1906; A. ~. Mak~eyev, Istorkeskiy obzor Turkestana i ruutupitelnoye dv#atiye v nego russkih,
1890; A G. Serebryanikov, Turkestanskiy Kr~ry. Sbomik matenalov d~+a istorü ego zavoyevemiya, I-XVIII, Ta~Zametki po Sredneazikent 1912; N. ~. Pavlov, Istoriya Turkestana, Ta~kent 1910; D. ~. Ftornanovskiy,
atskomu voprosu, Sankt-Peterburg 1868.
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uygarl~~~ na yakla~t~rd~~~~ve tarihi geli~menin en yüksek zirvesine getirdi~i" gibi sömürgeci siyasi ideolojiyi desteklemi~lerdir. Elbette, bu anlay~~taki sömürgeci iktidar~n esas amac~, Türkistan halklar~n' "Rusla~t~rarak"
Rus Imparatorlu~u'nun topra~~n~~ geni~letme ideolojisini hayata geçirmek için yap~lan hareketler oldu~u sonradan aç~kl~ k kazanacakt~r.
Ayn~~zamanda baz~~yazarlar sömürge siyasetinin olumsuzluldann~~
tenkit etmi~lerdir. Mesela, resmi-monar~ik yönde yaz~lm~~~olan M. A.
Terentyev'in Iston:ya Zaz~oyevanya Sredney Azyi (I-111, SPb, 1905) adl~~çok ciltii çal~~mas~n~n "Topra~~ n Rus Sahipleri", "Toprak Spekülasyonlanna
Kar~~~Önlemler", "Yönetimin Otoritesinin Dü~ mesi" gibi bölümlerinde
Rus idari sistemindeki bürokratik yap~~ analiz edilmi~tir. Yazar, ar~iv dokümanlara dayanarak Rus bürokradann~n yerli halk~ n yerlerini zorla
ve güç kullanarak kendi iradesine geçirmesini, idari sistemdeki rü~vet
v.b. olaylar~~ aç~k bir biçimde çal~~malar~ nda yans~tm~~t~r.
K~rgular~n Tarihini, Etnograf~k ve Kültürel Hayat~n~~Yans~tan
Eserler

M. Venyukov, V. V. Radlov, E. A. N. Krasnov, N. L. Zeland ve G.
S. Zagryajskiy gibi Rus ~arkiyatç~lanmn çal~~malar~~ ve makaleleri buna
örnek olabilir. K~ rg~zlar~ n kabile te~kilat~, gelenek görenelderi, adederi,
halk oyunlar~~ ve müzilderi ara~t~rman~ n esas konusu olmu~tur".
Sömürgecilik Za~nan~ndaki idari Sistem, Göç, Arazi ve Vergi
Siyaseti Hakk~nda Yaz~lan Eserler

K. K. Dalen, K. P. Kaufman, F. Girs, N. P. Yujakov, N. ~. Gradekov ve O. A. Zagryajskiy gibi askeri valililderde, kaza ba~kanl~ klannda,
Türkistan Bölgesi'nin idari evrak i~lerinde çal~~an bürokradar ve bölgede denetim i~ini yürüten Çarli~-~ n temsilcileri raporlannda ve eserlerinde yukar~da bahsedilen konularla ile ilgili problemleri yans~tm~~lard~r12 .
" M. Venyukov, Ogrki"Zailiyskogo kraya i Priçuyskoy stram" Zapiski RGO, IV, 1861, s. 79
-126; V. Radlov, "Kratkiy otçet o poyezdke v Semirçenskuyu oblast i na ~ss~ k-Kul' letom 1869
goda", tv. Russkoe Geografigskoye Ob~estvo, VI, 1870, s. 96-100; A. N. Krasnov, "Oçerk b~ta
Semirçenskih Kirgiz" izv. Russkaya Geografiçeskaya ob~nost', XXIII, 1887, s. 436-481; N. L Zeland, "K
~rg~z'. Etnografiçeskiy oçerk", Zap. Sibi~ii otd. Russkaya Geografigskay Ob,mose, VII/2, 1885, 78 s.; G. S.
Zagryajskiy, "Kara-Kirgiz~", TV, nu. 41, 43, 44, 1874.
"2 A. A. Kaufrnan, K voprosu o ~koy kobmizatsii Turkestanskogo kraya,Sankt-Peterburg 1903; N.
~.
Grodekov, Kirgizt i Kara-Kirgizi S~r-Darinskoy oblasti, YurbikesktY bit, I, Ta~kent 1889; F. K. Girs,
Net reviziruyu~ego po vzsoçay~emu povelenu, Turkestanskt:y Kray, Taynogo sovetnogo Girsa, Sankt-Peterburg 1883; N.
D. Yujakov, Itogi 27-letnego upravleMya na~ego Turkestanskim krayem, Sankt-Peterburg 1891.
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Onlar Türkistan vilayetinde çe~itli idari görevlerde bulunarak sömürge
siyasetinin amac~n~~gerçekle~tirmek için yerli halkla do~rudan ili~kide
bulunmu~lard~r. Idari yönetim sistemini kurmadan önce halk~ n tarihini, geleneksel yönetimini ö~renmek mecburiyetinde kalm~~lard~r.
II. Rus Tarih Yaz~c~l~~nun Üyelerinin Bilimsel Haz~rl~~~~

Rus tarih yaz~ali~~n~n temsilcilerinin eserlerine ve görü~lerine ele~tirel analiz yapmak için yazarlar~n bilim derecesini, yeti~tirili~ini ve sosyal çevresini ö~renmek önemlidir. Rusya'n~n do~uya do~ru ilerleyebilmesi için ~arkiyatglan yeti~tirmesi gerekiyordu. Bu amaca yönelik 19.
asnn ikinci yans~ndan itibaren Rusya'da askeri ve sivil e~itim merkezleri aç~lm~~t~r.
Asker Sarkiyatç~lar~~Yeti~tiren E~itim Merkezleri

Askeri görevlileri yeti~tirme amac~yla 19. yüzy~l~n birinci yar~s~nda
birçok e~itim kurumu aç~lm~~t~r. Bu ba~lamda 1815 y~l~nda Rusya'n~n
yüksek askeri yönetim organ~~ olan Merkezi Genel Kurmay Karargah~~
olu~turulmu~tur. 1820 y~linda D~~i~leri Bakanl~~~~alt~nda Asya Masas~na
(Departamento) ba~l~~ Do~u Dilleri Bölümü aç~lm~~~ve asker ~arkiyatglan yeti~tirmeye ba~lam~~t~r. Asya Masas~n~n olu~turulmas~yla Orta Asya'ya birçok ara~t~rmac~~ ekip gönderilmi~tir. 1824 y~l~nda Çar I. Aleksandr'~n emriyle Orenburg ~ehrinde Neklyuyev Askeri Okulu, 1832'de
imparatorluk Asker Akademisi olu~turulmu~tur. ~lk önce, Asker Akademisi Genel Karargahta hizmet edecek subaylar~~yeti~tirmi~tir.
Sivil Sarkiyatç~lar~~Yeti~tiren E~itim Merkezleri
19. yüzy~l~n birinci yar~s~nda Rusya'n~n birçok üniversitesinde ~arkiyat Fakülteleri ve Bölümleri aç~lm~~t~r. Örne~in, Rusya'daki Bilimler
Akademisi tarafindan 1818 y~l~nda aç~lan Asya Müzesi ilk ~arkiyat Bölümü olarak say~l~r. Bu müzede Do~u halklar~na ait el yazmalar, her
türlü tarihi bilgiler toplanm~~t~ r. Kazan ve Petersburg Üniversiteleri
~arkiyatç~~ uzmanlan yeti~tiren merkezlere dönü~türülmü~~ve bu üniversitelerde Fars, Türk ve Tatar dilleri okutuh-nu~tur.

Orta Asya halklar~n~n tarihini ara~t~rmada büyük katk~s~~ olan kurumlar~n biri 1845 y~l~nda kurulan Rus Co~rafya Kurumudur. Petersburg'da Çar I. Nikolay'~n emri ile kurulan Rus Co~rafya (Enstitüsü)
Kurumu 50 y~l içerisinde birçok bölüme sahipti ve ara~t~rmalara yönelik seyahader düzenleyerek sürekli bilimsel makaleler yay~nlanmaktayd~. Yukanda bahsedilen e~itim merkezleri ~arkiyat biliminin geli~me-
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sinde ve K~rg~z tarih yaz~ali~~~meselesinin ara~unlmas~nda büyük katk~da bulunmu~tur.
Devrim öncesi dönemde Rus tarih yaz~ali~~~Rusya ve Orta Asya aras~nda siyasi ve ekonomik ili~kilerin geli~mesinden dolay~~ K~rg~z tarih yaz~al~~~~bilimsel bir nitelik kazanm~~t~. Ticari, ekonomik ve diplomatik
ili~kilerin geli~mesi ile K~rg~zlar hakk~nda tarihi bilgi kaynaklan toplanm~~ur. Askeri yay~lman~n ve sömürge siyasetinin artmas~ndan dolay~~ Rus
tarih yaz~al~~~nda ~arkiyat meselelerini ara~t~ran yeni uzman gruplar
olu~turulmu~tur. 18. yüzy~ldan 20. yüzy~l~n ba~lar~na kadar K~rgalan
ara~t~ran Rus tarih yaz~al~~~n~ n temsilcilerinin eserlerini, sosyal alanlar~na ve muhtevas~na göre a~a~~daki gibi gruplara ay~ rmak mümkündür:
~arkiyatç~~Ara~t~rmac~lar
Bunlann aras~nda G. Miller, M. Fi~er, M. Y. Biçurin, V. V. Radlov,
V. N. Tati~ev, V. V. Barthold, N. A. Aristov, V. Velyaminov-Zerr~ov, A.
Kun, V. V. Nalivkin vb. gibi bilim adamlan mevcuttur. Bu ara~t~rmac~lar~n ço~u ~arkiyatç~—etnograf, tarihçi-co~rafyaa, ~arkiyatç~-arkeolog gibi alanlarda e~itim görmü~lerdir. Bu bilim adamlar~~ de~i~ik sosyal tabakalar~n üyeleridir.
Elbette, bunlar belli bir sosyal görevleri yerine getirerek Çar'a hizmet etmi~lerdir. Aynca bu bilim adamlanmn askeri ~arkiyatglardan
farkl~l~klar~~ sosyal, ekonomik, etnografik meseleleri kendi eserlerinde
yans~tmalan ve bilimsel eserler yazm~~~olmaland~r. Tarihi kaynaklar~~
kullanarak olaylar~~ bilimsel analiz etmi~lerdir. Mesela V. Nalivkin yerli
halk~n dilini bildi~i için ara~t~rmalar~ nda ve eserlerinde yerli Müslüman
kaynaklar~ndan yararlanm~~t~ r. V. Velyaminov-Zernov ise günümüz
K~rg~zistan topraklar~nda bulunmamas~na ra~men Orenburg'da görevde bulundu~u s~ralarda Hokand Hanli~~~hakk~ndaki eserlerini kaleme
al~rken tüccarlardan ve olaylara i~tirak eden adamlardan bilgiler toplam~§ ve ar~ivlerdeki kay~dardan yararlanm~~t~r".
Asker ~arkiyatç~lar
M. A. Terentiyev, A. G. Serebrennikov, L. F. Kostenko, M. ~. Venyukov, A. ~. Bryanov, N. P. Kontov, A N. Kuropatkin, A. ~. Mak~eyev, K.

V. Nalivkin , Kratkaya ~stonya Kokandskogo Hal~stva, Kazan 1886.
Velyaminov-V. Zernov, "Svedeniya o Kokandskom hanstve", Vestn~k RGO, ç. 18, krt. 5,
otd. 2-185, s. 329-370.
'3
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P. Kaufrnan, G. A. Kolpakovskiy ve D. ~. Rornanovskiy gibi bilim adamlar~~ise bölgenin topografik, kartog-rafik özelliklerini, sava~~süreçlerini,
kronolojisini, maddi ve teknik durumlar~n~~ ve insan kaynaklar~n~~ara~t~rmay~~amaç edinrni~lerdir. Onlann eserleri askeri amaca göre haz~rlanm~~t~r. Asker ~arkiyatglann hepsi "asilzadeler" ailesindendir. Bilim adam~~ E.
S. S~zd~kova'ya göre, Rus subaylar~n~n bir ço~u asilzade ailesinden geliyorlard~15. Asker ~arkiyatglan, o dönernlerdeki durumlara ve ~artlara göre hem askerli~i ve hem de bilimsel çal~~ rnalan da yaprn~~lard~r.
Rus seyyahlar~~
Ç. Valihanov, P. P. Semenov, A. P. Fetçenko, k Golubev ve N. A.
Severdsev gibi bilim adamlar~, tarihi, cog-rafi, etnografik, sosyal ve siyasi problemleri kaleme alm~~lard~r. Onlar çe~itli meslek sahipleri ve ço~u da edebiyat bölümlerinde e~itim görmü~lerdir. Rus toplulu~unun
çe~itli tabakalar~ndan ç~km~~lard~r.
Sömürgeci idarenin Memurlar~~
Temsilcileri K. P. Kaufrnan, N. Yukajokov, A. N. Grodekov, G.
Zagryajskiy, F. Girs ve sairedir. 1867 y~l~nda Türkistan Genel Valili~i
te~ kil edildikten sonra bölgeye hizmet etmek için bir tak~m asker grubu
gönderilmi~tir. Bunlar~n hepsi askerlik e~itimi alm~~, fakat baz~lar~~ sava~ta görev almam~~lard~ r. Bölgede do~rudan sömürge idaresini yürüten Çar'~n temsilcileri idi. Çe~itli görevlerde bulunarak yerli hakim hayat~~ hakk~nda farkl~~ bilgileri toplam~~lard~r. Ara~t~rma konulan sadece
sava~la s~n~rl~~kalmay~ p onlar, siyasi, ekonomik ve idari problemleri de
eserlerinde yans~tm~~lard~r ve bölgede sömürgeci iktidann olu~mas~na
do~rudan katk~da bulunmu~lard~r.
K~rg~zlar Hakk~nda Yazdan Eserler ve Yay~nlar
Bu devirde Rus tarih yaz~al~~~nda K~rg~z halk~n~n tarihi ile ilgili yap~lan ara~t~rmalar büyüklü~ü, içeri~i, anlat~m yöntemi bak~m~ndan çe~itli surette yani mektuplar, notlar, raporlar, belgeler, bildiriler, hat~ralar, istatistik, askeri ve topografik materyaller, makaleler, yaz~lar ve
özellikle yay~nlanm~~~eserler ~eklinde yaz~lm~~t~r. Dolay~s~yla da bu çal~~malar muhtevas~~ ve yöntemleri bak~m~ ndan birbirlerinden farkl~d~r.
Bunlar~n büyük bir k~sm~~yay~nlanm~~t~r, baz~~ materyaller de ar~ivlerde
'5 E. S. S~zd~kova, Rossyskiye voyenmye i Kazahstan[Vopros~~sotsialno-polihçeskay i ekonomiçeslcoy isto~iyi Kazahstana XVIII-XIX vv. v trudah ofitserov generalnogo ~taba Ross~yi, Moskva 2005, s. 110.
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bulunmaktad~r. Ekim devrimi öncesi yay~nlanm~~~olan eserleri a~a~~daki gibi s~ralamak mümkündür:
Rus Co~rafya Kurumu'nun Yay~nlar~: "Zapiski RGO", "~zvestiya RGO", "Vestnik RGO", "~ zvestiya ~mperatorskogo RGO".
Süreli Yay~nlar: a) Merkezi Yay~nlar: "Ruskiy Vestnik", "Vestnik Evrop~", "Voenniy Sbornik", "Ruskiy ~nvalid", "Golos", "Birjevie
Vedomosti" v.s. b) Yerli Yay~nlar: "Turkestanskie Vedomosti", "Turkestanskaya Tuzemnaya Gazeta" v.b.
Özel yay~nlar: "Turkestanskiy Sbornik" (cilt. 1-591, Ta~kent
1868-1940), "Materiah Dlya Statistiki Turkestanskogo Kraya" (Ejegodnik, v~p. 1-5, SPb. 1872-1879), "Russkiy Turkestan. Sbornik izdanii po povodu politehniçeskoy v~stavki" (V~p. 1-3, Moskova 1872) v.s.
Ba~~ms~z Yay~nlanm~~~Eserler: Herhangi bir kuruma tabi olmadan yazarlann kendi te~ebbüsleri ile yay~nlanm~~~olan eserlerden bahsetmek mümkündür. Bu eserlerin ço~u St. Petersburg, Moskova, Kazan ve Ta~kent gibi büyük ~ehirlerde yay~nlanm~~t~r. Bu yüzden de
Ekim devriminden önce yay~nlanm~~~olan eserlerin ço~u bu ~ehirlerdeki kütüphanelerde bulunmaktad~r.
IV. Rus Tarih Yaz~c~l~~~~Temsilcilerinin Eserlerinin Özellikleri
Devrim öncesi yazarlar~n eserleri tarihcili~in geli~mesini yans~tan,
K~~rg~zlarm tarihini tasvir eden eserlerdendir. Dolays~yla, devrim öncesi Rus tarih yaz~ali~~n~n temsilcilerinin eserlerini a~a~~daki gibi de~erlendirmek mümkündür:
18. ve 19. yüzy~llardaki tarihi süreçleri yans~tan eserler
18. ve 19. yüzy~llarda yanlan ve tarihi geli~melere analiz yapan
tarihi kaynaklar.
Çünkü Rus tarih yaz~ali~nun temsilcilerinin ço~u, özellilde seyyahlar, asker ~arkiyarç~ lar tarihi olaylara bizzat i~tirak etmelerinden dolay~~
eserlerinde ~ahit olduklar~~gerçek olaylar~~yans~tm~~lard~r. Olaylar~~tasvir ederken önemli (gün, ay, dönem, olaya kat~lan ~ah~slar, co~rafik bilgiler, statistik kar~da~urmalar v.b.) tarihi bilgilere yer vermi~lerdir.
V. "Turkestanskiy Sbornik" (Türkistan Külliyat~) ve "T~~rkestanskiye Vedomosti" Gazetesi
Rus sömürgecilik devrindeki yay~nlardan kaynak taramada ve tarih
yaz~ali~~nda ve K~rg~z hallumn tarihini yans~tan önemi bak~m~ndan
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"Türkistan Külliyat~" ve "Turkestanskiye Vedomosti" bahsedilmeye de~er çok önemli kaynaklar aras~nda yer al~r. Bu iki yay~n~n ortaya ç~k~~~
tarihi k~saca ~öyle özetlenebilir.
1. "Turkestanskiy Sbornik" (Türkistan Külliyat~)

Rus sömürgeci idaresi o dönemlerde siyasi ve ekonomik amaçlardan dolay~~ yerli halk~n tarihini ara~t~rmay~~ gerekli görmü~tür. Türkistan bölgesini 14 sene yöneten, ilk Türkistan Genel Valisi Alman as~ll~~ K.
P. Kaufrnan, 1868 y~l~nda ünlü bibliyograf V. ~. Mejov'u Türkistan bölgesi hakk~nda bas~lm~~~yay~nlar~, materyalleri toplama ve sisteme sokma
konusunda görevlendirmi~tir. V. ~. Mejov, 1868 y~l~ ndan itibaren K. P.
Kaufrnan'~n verdi~i görevi yerine getirmek için çal~~maya ba~lam~~, Orta Asya'n~n tarihini yans~ tan çok cildi bir külliyat olu~turmaya giri~mi~tir. V. ~ . Mejov, Türkistan bölgesi ile ilgili yay~nlanm~~~eserleri içerik ve
konular~ na göre kronolojik ~ekilde s~n~flam~~, materyalleri özgün ~ekliyle koyarak yay~na haz~rlam~~t~r. Baz~~eserler ciltlerin büyük bir k~sm~n~~
olu~turmu~tur. Merkezi ve mahalli gazete ve dergiler ile birlikte ba~~ms~z yay~nlanm~~~eserler söz konusu külliyaun esas tarihi kaynaklar~n~~
olu~turmu~tur.
V. ~. Mejoy'un 20 senelik eme~i sonucu 1888 y~l~nda 416. cildi ç~karmay~~ ba~arm~~t~r. Halk aras~ nda "Mejov'un Külliyat~" veya "Türkistan Külliyat~" diye an~lan söz konusu külliyat, "Turkestanskiy Sbornik"
(Külliyatm ismi: Sobraniye Soçineniy o Turkestanskom Kraye Voob~e i
Sopredeln~h s Nim Stran Sredney Azii) ad~~ alt~nda yay~nlanm~~t~r.
"Türkistan Külliyat~" Türkistan genel valileri K. P. Kaufman, M. G.
Çernyayev, N. O. Rozenbah, N. ~. Grodekov, P. ~. Mi~enko ve A. B.
Samsonov'un görev yapuklan zamanda yay~nlanm~~t~r. Fakat N. O. Rozenbah'~n (1884-1888) görev yapt~~~~s~rada maddi kayna~~ n yetersizli~inden "Türkistan Külliyau"n~n yay~n~~ geçici bir süre için durdurulmu~tur.
K. P. Kaufman'dan sonra genel vali olarak tayin edilen M. G. Çernyayev'in (1882-1884) zaman~nda yay~n i~ine devam edilmesine ra~men
kendisinin ilme kar~~~olumsuz tutumundan dolay~, özellikle K. P. Kaufman taraf~ndan yap~lan verimli çal~~malara kar~~~olumsuz bir ~ekilde
davranm~~t~ r. Bu konuda zaman~ nda genel valili~in kaleminde uzun
süre görev yapan memur G. P. Fedorov hauraunda; "M. G. Çernyayev,
K. P. Kaufman ile ~ahsi ili~kisinin olmad~~~, onu tan~mad~~~~halde K. P.
Kaufman taraf~ndan eskiden yap~lan çal~~malar~n ço~una kar~~~durma-
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ya ba~lam~~t~ r. Onun her kelimesinden, her emrinden K. P. Kaufman'a
kar~~~ dü~manl~ k hissini fark etmek mümkündü. M. G. Çernyayev'in
Türkistan'da ve S~ rbistan'da askeri kabiliyeti ne kadar ünlü oldu~unu
bilmiyorum, ama onun idari kabiliyetten yoksunlu~u ~üphe götürmezdil6" diye yazar. Yine G. P. Fedorov'un hat~ralarma göre M. G. Çernyayev zaman~n~n ço~unu arkada~lanyla beraber evinde içki içmekle geçirmi~tir. Ona göre, M. G. Çernyayev bölgenin gelece~ine yönelik özen
göstermek bir yana K. P. Kaufman tarafindan yap~lan baz~~ verimli çali~malan tahrip etme yoluna dü~mü~tür. Örne~in, Ta~kent'te K. P. Kaufman'~n inisiyatifi ile çe~idi bilim dallanna ait 500 bin kitab~~olan bir
halk kütüphanesi kurulmu~tu. Bu kütüphaneyi be~enmeyen M. G.
Çernyayev, kütüphaneyi denetleme emri verir. Emri yerine getiren denetleyiciler Genel Vali'ye kütüphanede Mayne Reid'in "Kara Köpek"
ve "San Panter" adl~~kitaplardan ba~ka kitaplann okunmad~~~~yönünde
bilgi verirler. Bu olaydan sonra M. G. Çernyayev "kitaplar~~ çok k~sa zamanda ta~la ve hastanelere da~~ tm" emrini vermi~tir. M. G. Çernyayev
taraf~ndan yap~lan bu vandalizm sonucu bir hafta içinde halk kütüphanesi bo~alt~lm~~t~r. Ama çok geçmeden yeni tayin edilen genel vali N. O.
Rozenbah'~ n emri ile kitaplar tekrar geri getirilir ancak yine de 100 cilt
civar~nda kitap kaybolmu~tur17.
1907 senesinden itibaren tekrar "Türkistan Külliyab" üzerinde çal~~maya devam edilmi~ tir. Külliyata göre olu~turulan k~lavuzda belirtildi~i gibi ilk zamanlarda Orta Asya'y~~ çok iyi bilen A. A. Divayev, N. Y.
Bonç-Osmolovskiy, A. A. Semenov ve bibliyograf ~. ~. Geyer gibi bilim
adamlan ve oryantalistler bu çal~~ mada aktif bir ~ekilde katk~da bulunmu~lard~ r. Neticede, 1907-1909 y~llannda 127 cilt yay~nlanm~~t~ r. 19101916 y~ llardan itibaren bu i~in üzerinde A A Semenov çal~~~ p 48 cildi
haz~rlam~~t~r. Böylece uzun seneler harcanan emek sonucu 591 ciltten
olu~an Orta Asya tarihiyle ilgili çok de~erli üç binden fazla makaleyi ve
özel çal~~ malan içeren çok nadir rastlanan bir külliyat olu~turulmu~tur.
"Türkistan Külliyat~" K~rg~zlar hakk~ nda hacimli tarihi bilgileri içeren çok de~erli tarihi bir kaynakt~r. Çünkü söz konusu külliyatta K~rg~zlar~n eski, orta ve yeni ça~daki sosyal, ekonomik, toplumsal, siyasi, manevi, kültürel, tarihi, etnografik, arkeolojik, numizmatik, co~rafi, istatistik ve benzeri durumlar~~ile ilgili çok say~da materyaller toplannu~t~r.

16

s. 439.
17

G. P. Fedorov, "Moya slujba v Turkestanskom Kraye"istongsk~:y Vestnik, oktyabr, 1913,
G. P. Fedorov, a.g.m., s. 440.
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"Türkistan Külliyau"nda toplumsal konumu, siyasi tutumu ve profesyonel e~itim seviyesi farkl~~yazarlar~n eserleri yer alm~~t~r. Elbette,
yukar~da belirtti~imiz gibi "Türkistan Külliyau"nda genelde Rus dilinde gazete ve dergilerde yay~nlanan eserler toplanm~~ ur. Yazarlar~n ço~u resmi yönetimin taraftarlan olup imparatorlu~un sipari~ini yerine
getirmi~lerdir. O dönemlerde Rus Çarli~~'nda sansür güçlendirilerek
gazete ve dergilerde yay~nlanan makaleler gözetim alt~na al~nm~~t~r.
"Türkistan Külliyat~"nda imparatorlu~un ihtiyaçlar~n~~yerine getiren
eserler toplanmas~na ra~men yine de bunlar önemli bibliyografik eserler özelli~ini ta~~ r. Çünkü ilk olarak külliyatta yer alan eserlerin yazarlan do~rudan do~ruya olup biten gerçek olaylar~n ~ahitleri say~l~r. ikinciden, her eser tarihi, etnografik, istatistik, kartografi vb. alanlarda
önemli bilgiler içerir.
2. "Turkestanskiye Vedomosti" Gazetesi
Rus sömürgecilik devrindeki önemli büyük yay~nlardan birisi "Turkestanskiye Vedomosti" gazetesidir. Gazete 1870 y~l~ndan itibaren Ta~kent'te yay~nlanmaya ba~lam~~t~r. Savunma Bakan~~Genel Yaver Milyutin'in bildirdi~ine göre gazete, Çar'~n emriyle genel valili~in yay~n~~olarak yay~nlanmaya ba~lam~~t~r. Gazetenin ba~~editörü, genel valinin do~rudan do~ruya talirnauyla çal~~an biri olmal~~ idi. Ar~iv kaynaldanndan
anla~~ld~~~~gibi gazete a~a~~daki amaçlar~~ gütmü~tür: "Türkistan bölgesindeki hükümetin ve idarenin talimatlar~n~, emirlerini ve bölgeyi her
yönden ara~t~rmaya yard~ ma olmak için Türkistan'a ait önemli bilimsel
makaleleri yay~nlamak18 ." Buradan gazetenin sömürgeci yönetimin ideolojisini savunan resmi bir yay~n organ~~durumunda oldu~u anla~~l~yor.
Kaynaldarda belirtildi~ine göre; "Türkistan bölgesindeki siyasi ve sosyal
meseleler Rusya'n~n ç~karma uyarsa ancak o zaman yay~nlanm~~t~r'9."
Polemilder, ~ahsi tart~~mal~~problemler ise yay~nlanmam~~t~r.
Gazetenin ilk editörü ünlü etnograf, asker ~arkiyatç~~N. A. Mayev'dir (1835-1896). O, 1869-1892 y~llar~~aras~nda 23 y~l süre editörlük
yapm~~t~r. Gazete yay~nlanmaya ba~lad~~~ ndan itibaren 1907 senesine
kadar bölgenin tarihi, etnografisi, co~rafisi, ekonomisini yans~ tan ilgi
çekici bilimsel materyaller bas~lnu~ur. Gazeteye N. A. Severtsov, A. P.
Fedçenko, ~. V. Mu~ketov, V. F. O~anin, N. N. Pantusov vb. gibi ünlü
~arkiyatglann ve seyyahlarm çal~~malar~~devaml~~ yay~nlanm~~t~r.
TsGA RU, Fond ~. 1. op. 8. d. 385.
19 A.g.y.

Bell~ten CLXXVI, 50
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1907-1909 seneleri aras~ nda ise gazete sadece resmi emirleri, reklarnlan ve telgraflan yay~nlayan s~k~c~~ bir yay~na dönü~mü~tür. Ama
1909'dan itibaren gazete kendi format~n~, içeri~ini de~i~tirerek tekrar
canlanmaya ba~lam~~t~r. Gazete, faaliyet sürdü~ü 28 Nisan 1870'ten 15
Aral~k 1917'ye kadar 6406 say~~ ç~kartm~~t~r. Bu zaman zarf~nda gazete
sayfalannda K~rg~zlarla ilgili çok yönlü tarihi bibliyografya niteli~indeki ilginç materyaller yay~nlanm~~t~r.
Bunlar K~rg~ zlann etnografisiyle ilgili G. Zagryajskiy'in yazd~~~~
"Kara K~rg~zlann Halk Yerel Idaresi Üzerine Notlar", "K~rg~z Yaz~lar~:
A~~veya Ölü Yeme~i", "Kara K~rg~zlar", "Çu ve S~r-Derya Nehirleri Vadisindeki Göçmen Halk~n Ya~am Tarz~", "Tokmak ve Is~k-Göl Kazalannda (uezd) Rus Köyleri"". Alibay takma ad~yla eserlerini kaleme alan
~ . Andreyev'in "Alangasar ve Alp", "Susam~r Vadisinden", "Irçi", "Kara K~rg~z Masallar~", "Manap ve Bukara", "Fergana'n~n Kuzey S~n~r~nda", "Talas'~n Yukan K~sm~~ (Manas Türbesinin tasviri, avalikla ilgili
K~rg~z a~k ~iirleri) ", "K~rg~z Oyunlar~", "K~z~l Kulak", "Tuygun", "Kara K~rg~z Kurultaylan" vs. gibi ilginç makalelerdir21.
Gazetenin aktif faaliyette bulunan habercilerinden biri V. P. Nalivkin idi. O görevinden istifa ettikten sonra ~imdiki Aksi ilçesinin merkezi Karavan'dan 15-20 km uzakl~kta yer alan Namangan Uezdine ba~h
Naanay köyünde ya~am~~, yerli çocuklan okutup, K~rg~z ve Özbek halklar~n~n hayat tarzlar~n~~yans~ tan etnografik ilginç materyalleri yarnlam~~t~ r. Örnek olarak "Namangan Uezdinde Tanmal~k", "Namangan
Uezdinin K~rg~zlan22" adl~~ çal~~malar~~gösterilebilir. Sonuç itibariyle
"Turkestanskiye Vedomosti" gazetesi sömürgeci yönetimin ç~karlar~n~~
yans~tan resmi bir yay~n olmas~na ra~men gazete sayfalannda kaynak
tarama aç~s~ ndan önemli materyaller yay~ nlanm~~t~r.
VI. Rus Tarih Yazicili~uun Eksiklikleri
18-19. yüzy~llarda tarih bir bilim olarak kabul edilip Rus tarih yaz~al~~~nda ~arkiyatç~hk alan~~belirgin bir ~ekilde ortaya ç~kt~. Bilimsel yöntemler bak~m~ndan pek geli~memi~~olmakla birlikte Rus tarih yaz~oh~ln~n üyelerinin ço~u tarihçi de~illerdi. Bunlar kendi meslekleriyle (asker, seyyah, memur vs.) birlikte ihtiyaca göre tarihi ara~t~rmalar yapTurkestansk:ye Vedomosti, say~~2, 1871; say~~1, 9, 10, 1873; say~~11, 25, 27, 32, 41, 42,1874.
Turkestanskiye Vedomosti, say~~ 12, 39, 51, 58, 72, 73, 98, 99, 101, 102, 1903; say~~ 60, 61,
1894; say~~ 6, 22, 35, 38, 84, 186, 1904.
22 Turkestanda:ye Vedomosti, say~~ 12, 39, 51, 58, 72, 73, 98, 99, 101, 102, 1903; say~~60, 61,
1894; say~~ 6, 22, 35, 38, 84, 186, 1904.
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m~~lard~. Rus ara~t~rmac~lann çal~~malar~nda birbirini tekrarlayan unsurlar~n çoklu~u ve olaylan analiz etme yönteminin pek kullamlmam~~~
olmas~~ dikkati çekmektedir. Bundan dolay~~bu kaynaklar~~bilimsel alanda kullanmak için kar~~la~t~rma yöntemi ile her kayna~~n iç ve d~~~niteliklerini tenkid ederek de~erini belirlemek gerekmektedir.
VII. Aktüel Problemler
Günümüzdeki K~rgalarla ilgili konulan derinli~ine ara~t~rma, tart~~mal~~meselelere aç~kl~k kazand~rma ve yeni tarihi kaynaklar~~bilimsel
kaynakçalar aras~na katmak K~rg~z tarih yaz~al~~~n~n aktüel meselelerindendir. Tarih, tarihi kaynaklann esas~nda ara~t~nlmalid~r. Ancak, egemenlik döneminde K~rg~z tarihi, "tarihi sevenler" taraf~ndan s~kça ara~t~r~lmaya ba~lam~~t~r. Günümüzde K~rg~z tarih yaz~c~l~~ma ele~tirilerin
yap~lmamakta oldu~u da dikkat çekmektedir. Bilim adamlanm~z ise,
tam tersine internette yay~nlanan makaleleri kopyalayarak bilimsel ara~t~rmalanm yapmaktad~rlar. Moskova, St. Petersburg, Kazan ve Ta~kent
~ehirlerinde bulunan kütüphanelerdeki ar~ivler kullamlmamaktad~r.
K~rg~z tarih yaz~ali~-~~ meselelerini derinlemesine ara~t~ rmak için tarih yaz~ali~~~ve kaynaklar yönünden önemli olan "Turkestenskiye Vedomosti" gazetesinin ve "Turkestanskiy Sbornik" adl~~toplu eserlerin
kullan~lmas~~zaruri görülmektedir. Ancak ad~~ geçen iki kayna~~~bilim
adamlanmn pek az~~kullanabilmektedir. Çünkü bu kaynaklar Ta~ kent
~ehrinde bulunan Ali ~ir Nevai adl~~ Özbekistan Devlet Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir.
Günümüzde 591 ciltten olu~an Orta Asya tarihi hakk~nda 17501920 y~llar aras~nda ç~kan ve çok önemli tarihi bilgileri içeren üç bin
makaleyi kapsayan "Türkistanskiy Sbornik" yani Türkistan Külliya&n~n en az~ndan elektronik kayna~~n~n K~rgaistan'a getirilmesi K~rg~z
tarih yanc~li~~~için büyük önem ta~~maktad~r. Bu çal~~man~n kaynak de~eri ise ayr~ca bir tart~~ma konusudur.
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