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Türkistan sahas~ndaki insanlar~ n geçmi~i, uzun bir zaman kendi iç geli~meleriyle devam
etmi~, XIX. yüzy~l ortalar~ ndan itibaren Rusya Çarl~~~n~ n etkisine girmi~tir. Dünyay~~kendi aralar~ nda, çe~itli adlar alt~nda payla~an Avrupa devletleri, Türkistan sahas~nda Rusya'n~n etkili olmas~na ses etmemi~lerdir. Ruslar, öteki Avrupal~ lar gibi kimi zaman medeniyet=civilization ad~ na
bu sahalara el koymu~lard~r.
Türkistan, XIX. yüzy~l sonlar~nda siyasi bak~mdan birli~ini kaybetse de, bir kavram olarak
etkinli~ini korumu~tur. Hatta bu etkinlik, 1924'lere kadar devam etmi~tir. Bu senede, Türkistan
buraya hakim olan Sovyet idaresi devrinde kald~r~lm~~, boylar~=kabileleri esas alan bir siyasi te~kilatlanma getirilmi~tir. Böylece Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, K~rg~ zistan ve Kazakistan terimleri zaman içinde ortaya ç~ km~~~ve ç~kacaklard~r. Buna kar~~l~k tarihi kökleri olan Hive
veya Harezm Halk Cumhuriyeti gibi kavramlar ya~at~lmam~~ur.
1917 ~ubat ve Ekim ihtilaleri sonras~nda, Rusya sahas~nda, k~sa bir süre için de olsa esen
hürriyet rüzgar~ , sonucunda Türkistan'~ n yeni idaresi 1920'lerde 150 kadar genci Bat~~(Türkiye
ve Almanya)'ya tahsile göndermi~tir. Vaktiyle Osmanl~~Devleti de Avrupa'ya ö~renci gönderilmesini h~zland~rm~~~idi. ~~te Ta~kent idaresinin Avrupa'ya gönderdi~i ve baz~lar~ n~~bir vesile ile
bildi~imiz Türkistanl~~gençlerden birisi Settar Cabbar'd~r.
Settar Cabbar, Almanya'daki kimya ö~retimini tamamlam~~, fakat ülkesindeki geli~melerden de çok etkilenmi~tir. Muhtemelen Türk kavram~~ile yak~ ndan ba~lant~l~~diye Türkistan kavram~mn kaybolmas~ na üzülmektedir. Onun bu yöndeki çabalar~n~n gelecek ara~t~rmalarda biraz daha gün ~~~~~ na ç~kmas~~beklenir. Bu y~llarda Istanbul'dan iktisat okumak üzere gelen Hayri
Tokay ile birlikte bir eser haz~rlarlar. Böylece, günümüzdeki Özbek Türkçesiyle ~stanbul Türkçesi kar~~~ m~~bir metin ortaya ç~ kar. Burada eseri haz~rlayanlar, günümüzde Türkistan halk~na
verilmeyen Türk kavram~n~ , yazar~n rahatça kullanmas~ na müdahale etrnemi~lerdir. Çünkü, baz~~
bilim adamlar~~ve çevreler kabul etmese de, gerçek budur.
Settar Cabbar söylemi~, Hayri Tokay önce el yaz~s~~ile tesbit etmi~, sonra da çal~~t~klar~~ enstitüdeki daktilo makinesiyle metni yazm~~lard~ r. Elimizdeki metin, i~te bu daktilo edilmi~~~ekildir. Yazar olarak, Settar Cabbar kendisine Subutay mahlas~m seçmi~tir. Almanca makaleden ö~rendi~imize göre ba~ta bir de Arslan bulunmaktad~r.
T~pk~~bas~ m~~ve ~ ngilizce çevirisi verilen metnin dil özellikleri ile ilgili geni~~bir giri~~eserin
ba~~nda yer almaktad~r (s. 11-89).
11.3.1931 Berlin'de kaleme al~nan Kurtulu~~Yolunda, 103 yaprak, yani sahifedir. Üç bölüm
ve "Ko~umca" denilen Eklerden olu~maktad~r. Ancak Ko~umca'n~ n malzemesi yoktur.
Birinci Bölüm "Türkistan'da yeni ~airler" ba~l~~~n~~ta~~yor. Bir "Ba~lang~ ç" sonras~nda,
önce daha eski ku~aktan Miri, S~dd~ki, So~u-zade, Hamza Hekimzade ve Tevalla anlat~lmaktad~r. Yeni ku~ak ~airler ise Fitret ile ba~l~yor. Batu, Elbek, Çolpan ve Magcan ile devam ediyor.
Eserin en hacimli kesimi buras~~olup, her ~air için s~ras~yla, 17, 8, 9, 19, 6 sahife bilgi veriliyor.
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Gerçi bunlar~n önemli bir kesimi ~ürlerin aktanlmas~d~r; fakat yine de dikkati de~er yeni bilgiler
verilmektedir.
Settar Cabbar, Ta~ kent merkez olmak üzere Türkistan birli~i fikrini benimsemi~tir. Günümüzde "Kazak Türklerinin büyük ~iiri" diye tan~mlanan (Ferhat Tamir, Ma~can Cumabayef
Ölenderi (Ma~ran Cumabayuh'n~n ~iirleri), Ankara 1993, s. 143) Magcan Cumabay'l da eserine
al~r. Hatta bu vesile ile ~öyle der: "Türkistan'da Türk ili oturak ve köcebe olarak ikiye bölünür.
~imdiye kadar gördü~ümüz ~airler hep oturak Türkleri idi, yani ~imdi Özbek adlananlard~r.
Cumabay ise Türldstan'~ n köcebe, yani Kazak Türklerindendir. Eskiden bütün Türkler "Ça~atayca" adlanan umumi Türkçede yazar idiler" (s. 230, ing. 231).
Settar Cabbar, Magcan'~ n Türkiye Türklerine hitaben yazd~~~~ ~iirini de eserinde al~r.
"Anadolu istiklal vuru~unda iken Cumabay'~ n Türkiye'deki milletda~lanna hitaben a~a~~daki
~iiri de çok güzel ve saminüdir":
Alisdagi bavrima/ Uzaktaki Karde~ime
Alisda avur azab cikken bavrum / Uzakta a~~r azap çeken karde~im
Kavurgan baycecekdek bavrum / Solmu~~çiçek gibi kuruyan karde~im (237)
... (Türkiye Türkçesi F. Tamir'den, s. 120).
Kazak Cumabay'dan ba~ ka, Türkmen Cüneyd Han'~~da Türkistan'~n istildali için mücadele
eden Basmac~~önderleri aras~ nda anar (s. 244, ing. 245).
~kinci Bölüm "Basmac~~ve Türküleri" ad~n~~ta~~ r. Türkistan milli mücadelesi için giri~ilen
harekete kat~lan ve nedense Ruslar taraf~ ndan "yol kesici, ev-köy bas~c~" gibi adland~r~lan Basmac~lar burada, Türk istiklalcikri diye heyecanla anlat~l~ r. O, "elde silahla Türkistan'~~Ruslardan
temizlemek isteyen Türk istiklalcilerini Ruslar dünyaya "Basmac~", yani haydut olarak tan~ tmak
istediler" diyor (s. 244, ing. 245). Settar Cabbar iki Basmac~~reisinden sitayi~le söz ediyor. ~brahim Lakay ve Cüneyd Han.
Eserin dikkate de~er bir yönü, 1916 büyük isyan~~ile ilgili verdi~i bilgilerdir. Sava~~s~ras~nda
ve bir müttefik ülkede görüldü~ünden nedense ~ngiliz-Frans~z kaynaklar~na yeterince yans~mayan bu hareketi, bir Alman gözlemcisinden ayr~nt~l~~olarak yazmaktad~ r. Bu isyan gerçekte çok
büyük boyutlu olmu~tur. T. Baykara'n~ n K~ rg~zistan'da iken bir vesile ile ö~rendi~ine göre mesela K~rg~zlar~ n nerede ise yar~s~~bu isyanda lunlm~~t~ r. Türldstan'daki büyük harekete, sonraki
Basmac~~ hareketinin de kökü gibidir. Settar Cabbar, Basmac~lardan gelecekteki Türkistan milli
ordusunun do~aca~~ ndan ürnitlidir.
Settar Cabbar'~n söz etti~i Basmac~~Türkülerini, Basmac~~hareketinin içinde olan Zeki Velidi Togan'~n Hat~ralar (2. bask~~Ankara, 1999, Türkiye Diyanet Vakf~~Yay~nlar~, s. 371)'~nda da
geçen türkü, 277 nci sahifede ~öyle kaydedilmi~tin
Togan
Bu ta~larda kim yatqan u

Settar Cabbar (s. 277)
Bu ta~larda kim yatgan

Asker balalar yatqan
Ba~~nna ta~~bat~p
~li için can atqan

Asker balalar yatgan.. aman-aman!
Yanba~iga ta~~hatip..
Oruslerge ok atgan! ...aman-aman.

Eserin üçüncü bölümü, "Edebiyat Hegemonisi Ustide Güre~" ba~l~~~n' ta~~yor ve edebiyaun Sovyede~mesi üzerindeki mücadeleyi belirtiyor. Türltistan'dalti proleter edebiyat yaratma faaliyeti ve ünlü ~airlerden bu yolda yararlanmaya çal~~maktad~rlar. Ancak bu çabalar~~neticesiz ka-

KITAP TANITMA

579

lacakur, diyor. Edebiyaun büyük önemi ve yeni yeti~en ku~aklarda var olan milli duygular sebebiyle, Ruslar Moskova'daki Özbek orta mektebini kapatnu~lard~r (s. 302-303).
Eserde yer alan notlar tarihi bak~mdan yetersiz de olsa yine yararl~d~r. Sonunda, ayn~~yazar~ n Arslan Subutay olarak kaleme ald~~~~ Dich ter und Dichtung in Turkistan'~na yer verilmi~tir
(s. 317-335). Bu ise Türkçesi olan metnin adeta bir özeti gibidir.
1920-30 y~llar~ mn hem güzel hem de ac~~günlerini yans~ tan bu eser, birkaç yönden dikkat
çekiyor.
Türkistan insan~n~n, özellikle ayd~nlar~n~n, o dönemde kendilerini Türk hissettiklerini
anl~yoruz. "Türk" ve "Türkçe", Türkistan do~umlu Settar Cabbar için do~al bir gerçektir. Bu geli~meler Türkistan sahas~nda özellikle genç ku~akta bir çeyrek yüzy~ld~r devam edegelmi~tir.
Türkistan'~n birli~i, hem siyasi hem de kavram olarak ora insan~n~n içinde yer alm~~t~r.
Bu sebeple Kazakistan'~n Türkistanedan ay~rd~~~n~~belirtti~i Ayas(Gayas) ~shaki de ele~tirilmektedir (s. 238; 240, ing. 239, 241). Buna kar~~l~k Enver Pa~a (1880-1922) yüceltilmektedir.
Türkistan sahas~nda dikkate de~er geli~meler olabilecekken Stalin, 1937'deki büyük hareketi ile, bunun bir süre için söndürmü~tür.
Türkistan hareketi, yurt içinde daha çok edebiyat hareketi içinde yay~lma göstermi~~ve
gösterebilecektir.
Hayat~~hakk~nda, 1931 sonras~nda ~imdilik bilgi al~namayan Settar Cabbar bu eseri ile hem
Türkistan insan~n~n iç dünyas~ n~~ortaya koymu~, hem de 19201i y~llar~n mücadelesine ~~~ k tutmu~tur. Kendisini rahmetle anarken, eserin bir nüshasuu saklayan Hayri Tokay'l da rahmet ve
minnetle anmak gerekir. Eseri yay~nlayanlara, Türkistan Milli ~stiklal Bayra~~n~~bir kere daha
gün ~~~~~na ç~ karanlara te~ekkür borçluyuz.
TUNCER BAYKARA
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