ENVER PA~A VE ORTA ASYA'DA BA~GÖSTEREN
"BASMACI" AKIMI
Dr. SALAH' R. SONYEL
Önsöz
Mustafa Kemal ba~kanl~~~ ndaki Türk ulusalc~lar~n~n, 1921 y~l~~
Eylül'ünde Yunan istilâ gücüne kar~~~Sakarya'da kazanm~~~oldu~u zafer,
Sovyet Rusya'n~ n, Türkiye'yi, Enver Pa~a arac~ l~~~yla Bol~evikle~tirme
planlar~ n~~ altüst ediyordu. Ulusalc~lar, ba~kentleri Ankara do~rultusunda
ilerleyen Yunan ordusuyla bo~u ~urken, Sovyet önderleriyle i~birli~i yapan
Enver Pa~a, Mustafa Kemal'i devirmek, Yunanl~lar~~ yenmek ve Anadolu'da kendi önderli~i alt~ nda Bol~ evizmin temellerini atmak amac~yla,
Müslüman Bol~eviklerden olu~an bir ordunun ba~~ nda Anadolu'ya girmeyi tasarl~ yordu. Ama Kemalistlerin Sakarya'da sa~lam~~~olduklar~~ zafer,
bu tasar~ ya büyük bir darbe indiriyordu. Bunun üzerine, Rus önderleri,
1921 Mart~'nda bir dostluk antla~mas~~ imzalad~klar~~ Ankara yönetiminin
dile~i üzerine, Enver Pa~a'y~~ Türk sahnesinden kald~ rmaktan ba~ka seçene~e sahip olmad~ klar~ n~~ görüyor; esasen, onun, o s~rada Anadolu'da kendilerine bir yarar~~ kalmad~~~n~~ anl~yorlard~ . Bundan ba~ka, 22 Haziran
1922 tarihli ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu'nun iddialar~ na inan~lusa,
Mustafa Kemal, ~ tilâf Devletleri'yle, Ulusalc~~ Türkiye ve Bol~evik Rusya'n~ n ortak ç~ karlar~ n~~ tehlikeye dü~ürecek herhangi bir anla~may~~ imzalamaktan kaç~naca~~ na dair Sovyet önderlerine yaz~l~~ olarak "ki~isel güvence" veriyordu.
Sovyet önderleri, bu güvenceden görünürde memnun kal~yor ve k~sa
bir süre sonra, Enver Pa~a'n~ n Ankara yönetimini rahats~z etmeyi
sürdürmesini önlemek amac~ yla, yetenekle bir plan uyguluyor; ona kar~~,
Batum bölgesinde bir ayaklanma düzenliyor ve bunun, Kafkasya ulusalc~lar~n~n yap~t~~ oldu~u izlenimini yarat~yorlard~. Bu plan o denli ustal~kla
uygulan~ yordu ki, Enver, meydana gelen durumla ba~a ç~kam~yor; tüm
planlar~n~ n bozuldu~unu görerek Moskova'ya dönüyor; partizanlar~~ da~~l~ yordu. Moskova'da onu iyi kar~~layan Sovyet önderleri, ba~ans~zl~~~na
I Mustafa Kemal yanl~s~~ Türk ulusalc~lan (milliyetçileri).
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örgüt eksikli~inin neden oldu~unu anlat~yor ve kendisine gelecekte yine
yard~ mda bulunmaya söz veriyorlard~~2.
Orta Asya'da Ruslara kar~~~ayaklanma
Bu arada, Bol~evik Ruslar~ n Orta Asya'da belirmelerinden beri onlara
kar~~~Müslüman halk aras~ nda sürüp gitmekte olan ayaklanmalar geni~liyor; Sovyet önderleri, Enver Pa~a'dan, Müslüman ihtilâlcileri yat~~ t~rmak
amac~ yla Türkistan'a gitmesini rica ediyor; o da bu öneriden memnun
kalarak gitmeye haz~ rlan~ yordu. Ancak, Moskova'dan ayr~ lmadan önce,
Sovyet D~~i~ leri Komiseri Georgi Vassiliyeviç Çiçerin'e bilinmeyen bir nedenden ötürü kin besleyen özel sekreteri, Kafkaslarda olup bitenleri ve
"Çiçerin'le Mustafa Kemal aras~ nda yap~ld~~~~söylenen gizli ve ki~isel anla~may~" gizlice Enver Pa~a'ya aç~kl~yordu. Bu aç~ klama, Enver'e bir ~im~ek gibi durumu ayd~nlat~yor; kendisine kar~~~yap~lan Rus oyununu hemen sezerek her~eyi anl~yor; ama kurnazl~ k ve peka~~zl~l~ kla (ketumiyet)
davranmak karann~~ al~yordu.
Bu s~ rada, Ku~cuba~~~Hac~~ Sami de ona Do~u'da "taçlar, saltanatlar"
vaad ederek ve her~eyin haz~r oldu~unu söyleyerek Türkistan'a gitmesi
için üsteliyordu 3. ~kinci Abdülhamit'in saray~ nda ku~cuba~~l~ k yapan bir
Çerkezin o~lu olan Hac~~ Sami, tehlikeli bir macera adam~yd~ . Karde~i E~ref, bizzat Enver taraf~ ndan, her çe~it istihbarat ve sabotajla ili~i~i bulunan
Osmanl~~ gizli Te~kilat-z Mahsusa'sm~n (Özel Örgüt) ~efli~ine atanm~~t~.
Ama Hac~~ Sami iyi e~itim görmedi~i için, ~zmir polis müdürlü~üne ba~l~~
bir karakolda görevlendirilmi~ti. Her iki karde~~de h~ rç~n, sald~ rgan, vurup
k~ r~c~~ insanlard~. Daha sonra haz~ rlanan r5o'lilder listesine gireceklerdir.
Hac~~ Sami, Yunan adalar~nda örgütledi~i bir çete ile ve Mustafa Kemal'e
suikast yapmak amac~ yla gizlice Anadolu'ya girerken vurularak öldürülecektir 4. Enver Pa~a ise, Hac~~ Sami'ce aldat~larak, "Basmac~" ak~ m~ na kat~lmaya inand~ r~ld~~~ n~~ daha sonra anlayacak ve onu suçlayacakt~ r 5.
2 ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'n~n Devlet Ar~ivi'nde (Public Record Office),
Siyasal
FO 371 s~n~ f~ nda korunan belgeleri; bundan böyle FO 371 olarak an~lacakt~r. FO 371/dosya
7947/belge E 642. Louis Fischer bunu ba~ka aç~dan aç~mlar; bkz. The Soviets in Word Affairs, C.1, Londra 1930, 5.386-7.
3 ~evket Süreyya Aydemir: Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Pa~a, 1914-1922, C.III, ~stanbul 1972, s.615.

Aydemir, s.622-3; ayr. blcz. Glenda A. Fraser: "Haji Sami and the Turkestan Federation, 1922-3' (Hac~~ Sami ve Türkistan Federasyonu, 1922-3), Asian Affairs, C.XVIII,
Bölüm 1, ~ubat 1987, s.~ 1-21; FO 371/9286/2907: K~ ral Naibinden Hindistan Bakanl~~~'na
kapal~~ telyaz~s~, Delhi, 19.3.1923.
Aydemir, s.659 - Enver'in 27.1.1922 tarihli mektubu.

ENVER PA~A VE "BASMACI" AKINII

1181

Türk kaynaklar~ , Enver Pa~a'n~ n 1921 y~ l~~ Ekim ay~ n~ n sonuna do~ru
Buhara'ya ula~t~~~ n~~ gösterir. Ba~k~ r'll Zeki Velidi (Togan) onunla 24
Ekim'de ilk kez görü~tü~ünü ve ona Türkistan'la Buhara ve oradaki ak~ m
hakk~ nda uzun bilgi verdi~ini; Enver Pa~a'n~ n: "Ben vakit geçirmeden Sarki (Bat~) Buhara'ya ve oradan Fergane'ye geçerek bütün Basmac~~ (Bask~ nc~) hareketinin (ak~m~ n~ n) ba~~ na geçmek istiyorum. Bu i~~için uzun boylu
dü~ ünerek icabeden (gereken) bütün tedbirleri (önlemleri) ald~ m" diyerek
kendilerini ~a~~ rtt~~~ n~~ kaydeder'. ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden P.M. Roberts, r Mart 1923'te kaleme ald~~~~raporda, Enver Pa~ a'n~ n
Orta Asya'daki ihtilal ak~ m~ n~~ Pan-islamc~~ bir rejim kurmada araç olarak
kullanmak karar~ n~~ verdi~ini öne sürer'. Enver'in en yak~n i~birlikçilerine
göre, onun plan~~ ~uydu: Türkistan'da Ruslara kar~~~birçok olaylar ç~ kararak, kendi partisinin, Kemalistlerin partisinden daha güçlü oldu~unu kan~ tlamak, böylece, Anadolu'daki ~ ttihatç~ larm durumunu güçlendirmek.
Bir Rus'un görü~ünce Buhara'dalzi durum
Moskova'daki ~ngiliz temsilcisi R.M. Hodgson, 2 May~s 1922'de D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon'a gönderdi~i gizli bir yaz~ya, o s~ rada görevli olarak Orta Asya'ya gitmeye haz~ rlanan ve Sava~~Komiserli~iyle s~ k~~ ili~kileri
olan bir Rus subay~ nca Buhara'daki durum hakk~ nda haz~rlanm~~~bulunan raporun bir özetini ili~tiriyordu. Bu raporu göre, Buhara'y~~ Hocayefler (Hocalar) grubu yönetiyordu. Buhara Merkezi Yönetim Komitesi ba~kan~~ Osman Hocayef ti. Karde~i Feyzullah Hocayef ba~kanl~~~ ndaki Komiserler (Bakanlar) Kurulu etkisizdi. Ki~ isel olarak Komiserler, devletin i~lerinden çok, herhangi bir yönetim de~i~ikli~ine kar~~~kendilerini korumak
amac~yla çe~itli düzenlerle u~ra~~yorlard~.
En önemli Bakanl~ klardan biri olan ~çi~leri Komiserli~i büsbütün
güçsüzdü. Milis gücü, halk~~ koruyaca~~~yerde, soyuyordu: bu gücün önderi olan Ali Riza, rü~vet yiyen bir ki~i olarak kötü ad yapm~~t~. Halk, yöneticilerden memnun de~ildi. Yönetim, oldukça ciddi mali ve iktisadi bir
bunal~ m geçiriyordu. Tedavülde çok miktarda ka~~ t para vard~ ; mollalar~ n
ise halk üzerindeki etkileri pek geni~ ti. Hocayeflere kar~~c~ l ikinci bir grup,
iktisadi i~ ler Komiseri Muhitdinorun yanda~lar~ ndan olu~uyordu. Muhit~ bid., s.630-1; ayr. bkz. Zeki Velidi Togan: reni Türkistan, ~stanbul, (tarihsiz), ve
Abdullah Recep Baysun: Türkistan Milli Hareketleri, ~ stanbul 1943.
FO 371/9291/N 2203: P.M.Roberts'in Rus-Afgan ili~kileri hakk~ nda kaleme ald~~~~
rapor, Londra ~~ .3. ~~ 923.
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dinof un sayg~nl~~~~son zamanlarda artm~~t~. Onun etkisi özellikle Do~u
Buhara'da, "Basmac~"lann ele geçirdi~i ilçelerde pek yayg~nd~.
Do~u Buhara'n~n tümü ve öteki birçok yerler ihtilâlcilerin eline geçmi~ti. Buhara'daki ayaklanma üç ba~l~k alt~nda inceleniyordu: 1. Iktisadi:
ekonomik politikan~n anormalliklefine kar~~~silahl~~ bir protesto biçimini
alan ak~m oldukça güçlü olup tüm Do~u Buhara'ya yay~lm~~~bulunuyor;
ciddi bir tehlike yarat~yordu, çünkü katlann (makamlar~n) yasad~~~~davran~~lanndan sürekli güç kazan~yordu. Ak~m~n kulland~~~~sloganlar ~öyleydi:
"yerel yetki; merkezden hiçbir yetki; daha az vergi; yasa d~~~~vergilerin
kald~r~lmas~, v.s." 2. Siyasi: Ruslarca ülkeden ç~kar~lan "Emirin eski görevine iade edilmesi" parolas~~ alt~nda Sovyet yetkisine kar~~~ba~lat~lan siyasi
bir ak~md~. Yanda~lar~n~n say~s~~ aç~s~ndan pek güçlü olmayan bu ak~m,
yine de ciddi bir durum yaratabilecek niteli~e sahip birle~ik bir grubu
temsil ediyordu. 3. "Basmac~lar": En geni~~ölçüde yay~lm~~~bulunan ak~m~~
temsil eden "e~kiyalar" olarak nitelendiriliyorlard~. Onlar~n siyasi veya iktisadi sloganlar~~ hemen hemen yok gibiydi, ama varl~klar~n~~ ihtilalle
sürdürüyorlard~.
Söz konusu Rus subay~~ ~u sonuca var~yordu:
"Rusya'n~n Buhara'daki etkisi pek zay~ft~ r. Kocayef hükümeti
komünizmden büsbütün yoksundur. Daha çok me~ruti k~rall~~a yönelir ve
Pan-islâmc~~ ak~mla birle~mek amac~~güder. Moskova'daki merkezi katlara
kar~~~tutumu hiç de dostane de~ildir ve Rus komünistleri Buharal~~ yolda~lanna pek güvenmiyorlar. Dostane olmayan bu tutum yüzünden, vakit vakit, Rusyal~~ ziyaretçilerin silahlar~n~~ alma deneyinde bulunulur. Bu,
Sovyetler için bir o kadar daha tehlikelidir, çünkü Buhara'daki Sovyet ordusu iyi örgütlenmi~~de~ildir; oysalci yerel askerler her bak~mdan iyice
teçhizatland~r~lm~~lard~r” 8.
Enver Pa~a, s~rf ihtilâlcileri yat~~t~rmak amac~yla Ruslar taraf~ndan
Buhara'ya gönderiliyordu, ama önderlerinin yönergelerini yerine getirece~ine, ihtilâlcilere kat~lmak karar~n~~ al~yordu. 8 May~s 1922 tarihli ve "Me~ed ~stihbarat Hat~ra Defteri" ba~l~kl~~ ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu'nun
aç~klad~~~na göre, Mart ay~n~n ikinci yar~s~nda, Enver, öteki bir Türk subay~~ ve mitralyöz ta~~yan 200 soyar, ihtilâlcilere kar~~~sava~mak üzere BuFO 37 ~ /8o74/N 4415: R.M.Hodgson'dan Lord Curzon'a gizli yaz~ , Moskova
2.5.1922.
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hara'dan K~z~l Tepe'ye hareket ediyorlard~. Ertesi gün Buhara'ya ula~an
haberlere göre, Enver'le adamlar~~ ihtilâlcilere kat~l~yorlard~. Bu haber üzerine Bol~evikler ve Genç Buhara'l~lara mensup yetkililer gizli bir toplant~~
yap~yor; daha sonra 20 Türk subay~ n~ n evleri aran~yor ve aralar~nda 6
"Osmanl~~ Türk'ü" de bulunmak üzere 69 ki~i tutuklan~yordu. Türklerin
dördünün adlar~~ Hasan, ~smail, Kaz~m ve Hüseyin'di. Kentte s~k~~ yönetim
ilin ediliyor ve saat 18'den sonra kimseye evinden ç~kma izni verilmiyordu'.
Enver Pa~a'n~ n dramatik biçimde yan de~i~tirmesi, Sovyet etkisindeki
Buhara'da bir bunal~ m yarat~yor; Merkezi Yönetim Komitesinin ba~kan~~
Osman Hocayef, Enver'le i~birli~i yaparak ihtilal sanca~~n~~ çekmeye çal~~~yor; ama Bol~evikler duruma egemen olmay~~ sürdürüyor ve Osman Hoca,
can~ n~~ kurtarmak için Kabil'e kaçmak zorunda kal~yordu. Karde~i Feyzullah Hoca ise, Sovyet rejimine sad~ k kal~yor ve Cenevre Konferans~'na kat~lan Sovyet delegasyonunun Buhara temsilcisi atan~yordu. Feyzullah, Buhara'n~ n Kabil'e yeni atanan diplomatik temsilcisi Ha~im ~ahik'in de üyesi
bulundu~u "Buhara'n~ n Ba~~ms~zl~~~" adl~~ gizli örgüte üye olmayan tek
hükümet yetkilisiydi
Müslüman halka kar~~~Bol~evik zulmü
Bir ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu'na göre, Bol~evikler, Orta Asya'da
uygulad~ klar~~ "soygun ve zulüm" siyasas~yla Müslüman halk~ n kin ve nefretini kazanm~~lard~~ ". Çin Türkistan~'nda ~ ngiliz ba~konsolosu bulunan ve
Orta Asya'da dört y~l görev yapan Yarbay P.T.Etherton'un bildirdi~ine
göre, ço~unlu~u Müslüman olan oradaki halk, hiçbir biçimde Bol~evizme
yönelmiyor; "Bol~eviklerin 19~ 8'den 192o'ye dek Hive ve Buhara'da giri~tikleri soygunculuk ve talan" sonunda, onlara kar~~~besledikleri kin duygusu daha da art~yordu. Rus ihtilâlinden beri Bol~eviklere kar~~~sürekli isyan
içinde bulunan Fergane ilinde Bol~evikler ancak kentleri i~gal ediyor, geriye kalan tüm ülke, say~ lar~~ oldukça kabar~ k olan Bol~evik dü~man~~
Müslüman ihtilalcilerin elinde bulunuyordu. Bu ihtilalciler ba~~ms~zl~k
için mücadele ediyor; yap~lan tüm Sovyet önerilerine kar~~~ ç~k~yorlard~.
9 FO 37i/782i/E 6773.
~ ° FO 371/9291/N2203; Cenova Konferans~~ hakk~ nda bak~ n~z S.R.Sonyel: Türk Kuriulu~~Sava~: ve D~~~Polilika, C.II, Ankara 1986, s.191-4; Sonyel: Turkish D~Ploma~y, 1918-1923,
Londra 1975, s. ~~ 32-3.
II FO 371/8074/N 44.15: ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, 22.6.1922.
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Fergane, Rusya Türkistan~'n~n en geni~~ve en verimli illerinden biriydi;
dolay~s~yla, Ruslar~n bu bölgeyi i~gallerinde bulundurmalan, iktisadi aç~dan, kendi ç~karlar~~ için pek önemliydi ".
Enver Pa~a tutsak ediliyor
Türk kaynaklar~na göre, Enver Pa~a, Buhara'da üç hafta kadar kald~ktan sonra, 2 Kas~m 192I'de, e~li~indeki Türk subaylanyla birlikte yola
ç~k~yor", güneyde Kar~~~Irma~~~dolaylannda bir gün kald~ktan sonra,
üçüncü gün, ~irabat ve Seyrap aras~ndan da~lara, Termez'in do~usunda
bulunan Kabadyan dolaylannda bir köye ula~~yordu. 7 Kas~mda e~i Naciye Han~m'a gönderdi~i yaz~da ~öyle diyordu:
"...Dün Buhara ve Hive merkezlerine gönderdi~im mektuplar~n... alt~na 'Ulu Turan ihtilâ1 Ordular~~Kumandan~, Merkezler Merkezi Reisi' diye imza att~m. Art~k oy yaydan ç~kt~... ancak tam muvaffakiyetten (ba~ar~dan) sonra dönerim. Allah bu büyük i~te de utand~rmas~n..."914.
Ertesi gün, Enver'le kafilesi, "Basmac~” ülkesini Rus i~galindeki bölgeden ay~ran Kâfirnihan (Oxus) suyuna ula~~yor; orada, Lakay ~brahim adl~~
oldukça h~rç~n bir Müslüman a~iret beyinin eline dü~üyor; onlar~n her~eyine el koyan ve kendilerine her çe~it tinsel ve bedeni ezgi yapan bu "cahil adamca" üç aya yakla~~k bir sürece tutsak ediliyordu. Oysa ki, 26
Ocak 1922 tarihli ~ngiliz gizli istihbarat Raporu'nun iddia etti~ine göre,
Enver Pa~a, 1921 y~l~~ Aral~k ay~n~n ikinci yar~s~nda, Buhara'n~n Dü~enbe
veya Hisar kentlerinde bulunuyor; Bol~eviklerle ihtilâlciler aras~nda bir anla~ma yapmaya çal~~~yordu 15. Bu arada ihtilâl bat~ya do~ru yay~l~yor;
Bol~evikler, bundan oldukça kayg~lan~yorlard~. 1922 y~l~~ Ocak ay~nda, ihtilâlciler, önemli yol ve demiryolu kav~a~~~olan Kar~~'ya ve öteki kentlerden
~ehri-Sel:ele Güzar'a sald~rarak ele geçiriyorlard~ ".
Hindistan'daki ~ngiliz Ordular~~ Ba~komutan~n~n to May~s 1922'de ~ngiltere Sava~~Bakanl~~~'na bildirdi~ine göre, Martta, Buhara'n~n Askabad
12 ibid., belge no. N 7876: Hindistan Bakanl~~~'ndan D~~i~leri Bakanl~~~'na yaz~,
18.8.1922, ili~ikte Çin Türkistan~'ndaki ~ngiliz ba~konsolosu Yarbay P.T.Etherton'un
gönderdi~i yaz~n~n sureti.
13 Ayr. bkz. Baysun: Türkistan Milli Harelcetleri, ~stanbul 1943.
'4 Aydemir, 5.640-5.
FO 371/8079/N 2235: Hindistan'~n Kuzey-Bat~~Hudut ili'nin ~stihbarat Bürosunca
kaleme al~nan 4 say~l~~Gizli ~stihbarat Raporu, 26.1.1922.
16 ibid., belge no. N 2819: 6 say~l~~Gizli ~stihbarat Raporu, 9.2.1922.
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bölgesinde karga~al~ k ç~ k~yor ve Zaloni pazar~~ ya~ma ediliyordu. Buhara
sava~~kesimine asker gönderiliyor, ama düzen iade edildi~inden, askerler
geri çekiliyordu. Buna kar~~n, Termez kenti ihtilâlcilerce halâ muhasara
ediliyor; Bol~evikler, durumu yat~~t~ rmak için Kerki'den berkitici bir güç
gönderiyorlard~ . Türkistan'daki Bol~evik katlar~, Hive'li Cüneyt Han'a yana~arak, onu Hive Cumhuriyetinin ba~kan~~ olarak tan~ may~~ öneriyor; Buharal~ lar~ n zorla askere al~ nmalar~ n~~ buyuruyorlard~.
~ htilâlciler, 15 Martta Margilân'~~ ele geçiriyor; Kokand bölgesinde
ciddi çarp~~malar oluyor; petrol kuyular~~ hasara u~ruyordu. Bu bölgede
bulunan 2.500 Bol~evik askeri ordudan kaçarak, birlikte 4 mitaralyözle ihtilülcilere
Ta~kent'teki XIV. Üzbek Alay~~ toplu biçimde ordudan kaçarak, beraberlerinde birçok mitralyöz ve mühimmatla ihtilülcilere
kat~ l~yor; Ta~kent'in kuzeyindeki demiryolu s~ k s~ k kesiliyor; "Basmac~"
ak~ m~~ oraya dek yay~ l~yordu. Bu arada, Bol~evik Ordu kaçaklar~~ hergün
~ ran'a s~~~ n~yordu 17.
Enver Pa~a ihtilâlcilerin ba~~na geçiyor
1922 y~ l~~ Mart~ nda, ~brahim Lakay, Enver Pa~a'yla kafilesi mensuplar~ n~~ özgür b~ rak~yor; kafile, ~~ o Marta Balcevan - Baysun do~rultusunda
yol al~yor; ~~~~ Martta Ho~bulak k~~la~~na var~yor; sonra Muin k~~la~~na geçerek orada iyi kar~~lan~yordu 18. Enver Pa~a art~k kendini tüm mücahitlerin
komutan~~ saymaya ba~l~yor, bunu bir bildiriyle ~öyle duyurmaya çal~~~yordu:

"Kâfirlerin bar~~maz dü~man~~ olan ben, size, dinin ve vatan~ n
muhafazas~~ (korunmas~) için mücadele eden (çarp~~an) gazilere
selâm ederim. Ondan sonra bildiririm ki, bu andan itibaren,
Buhara-y~~ ~erif, Hive ve bütün Türkistan'i istilâ eden Ruslardan
temizlemek için, Ruslara kar~~~cihat ilân~~ ile, bütün ~slâm kuvvetlerinin kumandas~n~, Allah'~ n izni ile üzerime ald~ m. Fergane
ve Hive ve bütün Türkistan mücahitleri ile, bütün bu taraflardaki ~slâm alaylar~ na bildiririm ki, Buhara'daki bütün kuvvetlere
ve sizlere, Muhammed'in Bayra~~'n~n Ruslara kar~~~zaferine çal~~mak emrini verdim. Bu suretle size de malüm olma ve öz
FO 371/8o74./N 4.613: Hindistan'daki ~ngiliz Ba~komutan~ ndan Sava~~Bakanl~~~'na
kapal~~ telyaz~s~, 10.5.1922.
Ayr. bkz. FO 371/8o79/N 54.01: Hindistan'~ n Kuzey-Bat~~ Hudut ~li'nin ~stihbarat
Blirosunca kaleme al~ nan 16 say~l~~ Gizli ~stihbarat Raporu, 27.4.1922.
Belkten C. LIV, 75
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Müslüman karde~ler aras~ndaki muharebeye (sava~a) nihayet
(son) vermenizi emreder, emniyetli bir adam~n~z~ , hemen bu ka~~d~~ al~r almaz benim yan~ma göndermenizi isterim" 19.
Bir ~ngiliz raporuna göre, 1922 y~l~~ Mart ay~~ sonunda Enver Pa~a'y~~
eski Buhara gücünün ba~~nda, Bol~evikleri Buhara'dan ç~karmak için onlan da~lardan a~a~~~sevkederken görürüz. O s~rada 20.000 ki~iyi a~k~n bir
gücü oldu~u söyleniyordu. Bu güç, Termez, Baysun ve ~ehrisebz'de olmak üzere ba~l~ca üç bölü~e ayr~llyordu. Bölüklerin önderleri ~unlard~:
Muhittin Maksum, Abdul Gano, Tohta Bey, Yolda~~Hoca ve Osman Hoca. ~htilâlciler aras~nda Afgan subaylanyla erleri ve Buhara eski Emirine
e~lik etmi~~olan 300 soyar da vard~. Amaçlar~, tüm Buhara'y~~ i~gal ederek
eski Emir'i yeniden ba~a geçirmekti. Afganistan Emiri'nin bu ayaklanmada parma~~~oldu~u söyleniyordu.
~htilâlciler ~ehrisebz-Baysun-Termez hatt~n~n do~usundaki en önemli
kasaba ve köyleri i~gallerine al~yor; Termez kentini muhasara ediyorlard~.
Çok miktarda yiyecek, silah ve mermileri oldu~u; Bol~eviklerin ise pek az
yiyecekleri bulundu~u; bu yüzden birço~unun ihtilalcilere kat~ld~~~~bildiriliyordu. Bol~evikler, 20.000 ki~ilik bir berkitici (takviye edici) gücün gönderilmesini talep etmi~lerdi. Bu takviye gücü Ta~kent yoluyla tedricen olay
yerine sevkediliyordu 2°. Bu arada, Enver Pa~a, eski Buhara Emiri ve Afgan yönetimiyle ili~kilerini Kabil'deki ajan~~ Bedri Bey arac~l~~~yla
sürdürüyor; Afgan yönetimi, Buhara ve Hive'de, dahas~, tüm Türkistan'da
Bol~evik yönetimini y~ kmak için beklenen f~rsat~n geldi~ine inan~yordu 21 .
Enver Pa~a, 4 Nisanda, Buhara'n~n eski Emirine gönderdi~i yaz~da,
onun yetkisini kullanmak için izin dileyor; ama Emirle yanda~lar~n~n Enver'e kar~~~tutumlar~~ hiç de dostça °lin
. uyor; dahas~, ona kar~~~dü~manl~k
duyuyarlard~. Emirin geri getirilmesi ve Buhara'da Emirlik sisteminin yeniba~tan kurulmas~na Enver'in yanda§ olaca~~na inanm~yorlard~~22 .
Türkistan Kurultay~' n~n Karar~~
Bu arada, Bol~eviklere kar~~c~l Türkistan örgütlerince 1922 y~l~~ Nisan
ay~nda düzenlenen kurultayda kabul edilen kararda, Ruslar, "onbe~~milr> Aydemir, s.666-8.
FO 371/7821/E 6773.
21 FO 371/9291/N 2203.
22 FO 371/8075/N 8141: Gizli Rapor, 28.9.1922.
2°

ENVER PA~A VE "BA~MAC~" AKIMI

1187

yonluk halk~~ bulunan bir ülkeyi boyunduruk alt~ na almak; topraldarm~~
halk~ n kan~ yla sulamak ve halk~~ her türlü siyasi haklar~ ndan yoksun b~ rakmakla" suçlan~yor; Bol~evik Rus yönetimi, Türkistan'da, "Çarlar~ n rejiminden bin kez daha kötü bir rejim" kurmu~~olmakla sert bir dille ele~tiriliyordu. Kararda ayr~ca yans~t~ ld~~~~gibi, Müslümanlar~ n mallar~~ çal~ narak ya~ma ediliyor; halk, tüm haklar~ ndan yoksun b~rak~l~yor; büsbütün
Ruslardan olu~an K~z~ l Ordu, "Müslüman köylerini toptan soyarak ya~ma
ediyor"; Sovyet yönetimi, Müslümanlar~ n din özgürlü~ünü ortadan kald~r~yordu.
Sovyet yönetimi, Türkistan'a ili~ kin siyasetini ivedilikle de~i~tirmez ve
Müslüman ço~unlu~unun tüm haklar~ n~~ iade ederek güçlendirecek tek
araç olarak ulusal bir yönetim kurulmas~na izin vermezse, tüm
Müslümanlar~ n, "Sovyet yönetimine kar~~~yürüttükleri mücadeleyi geni~letmeye ça~~r~ lacaklar~" yolunda o yönetime uyar~ da bulunuyordu. Kurultay,
ayr~ ca, geçici olarak bir Türkistan yönetimi kuruyor; bu yönetim, Sovyet
sistemini y~ kmay~~ amaç ediniyor; "Enver Pa~a, bu karar~n tüm bölümlerini onaylar ve geçici yönetimle özel bir anla~ ma yaparsa, ihtilâlci askerlerin
onun buyru~una verilece~ini" aç~ kl~yordu'.
Enver Pa~ a Moskova'ya kesin süreli öneri gönderiyor
Moskova'daki ~ ngiliz temsilcisi R.M.Hodgson'un ~~ o Nisan 1922'de ~ ngiltere D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon'a bildirdi~ine göre, Orta Asya'da
Ruslara kar~~~ba~lat~ lan ak~m hakk~ nda çe~itli kaynaklardan ayr~~ ayr~ , ama
güvenilir haberler al~ n~ yordu. Bu haberlere göre, birkaç aydan beri Buhara'da bulunan Enver Pa~a, Bol~evik yönetimine kar~~~düzen çeviriyordu.
Bu konuda Hodgson ~öyle diyordu:
"Bol~evik yönetimi, Buhara'daki Müslüman halka çok tats~ z geliyor. Oteyandan, Orta Asya'da oldukça güçlü bulunan ve
Müslüman halka epeyi zulüm yapan (Sovyet yetkilisi) Peters'in
gaddarl~~~, Enver'in i~ini kolayla~t~rm~~t~ r. Peters, son günlerde,
213 Müslüman~~ öldürtmü~tür".
Enver Pa~a, bir süre önce, bir avuç yanda~~ yla birlikte sözde ava gitmek için Buhara'dan ayr~ l~yor; ülkedeki Bol~evik katlar~n~ n uyan~ kl~~~ n~~ etkisiz b~ rakarak, ta~ radaki halk aras~ nda ivedilikle propaganda yapmaya
ba~l~ yor; Moskova'ya gönderdi~i kesin süreli bir öneride (ültimatom), Orta
23

~ bid., CX/2787 say~l~~ ve 28.8.1922 tarihli Gizli Rapor.
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Asya'daki halklar~ n kurtulu~unu sa~lamak amac~~ güden ak~m~ n ba~~na
geçti~ini bildiriyor; Moskova onlara tam ba~~ms~zl~ k vermezse, tüm
Müslümanlar~~ayakland~ rarak, silah gücüyle onlar~n özgürlü~ünü sa~layaca~~~uyans~nda bulunuyordu 24.
~ ngilizler, Enver'in arkas~ nda Türk parma~~~bulundu~una ve onun,
Orta Asya'daki kampanya plan~n~~ Moskova'da Ali Fuat'la birlikte haz~rlam~~~oldu~una inan~yorlard~~25. Bol~eviklerle Kemalistler, Enver'in bu davran~~~na ~a~~yorlard~ . Ruslar, Enver'in kendi s~rlar~n~~ ö~renmi~~oldu~unu bilmiyor; Mustafa Kemal'in onunla i~birli~i yapt~~~n~~ san~yor; dolay~s~yla, bir
süre, Ankara ile Moskova'n~n aras~~ aç~l~ yordu. Ruslar, Mart ay~ nda Büyük
Millet Meclisi (BMM) yönetiminden Enver Pa~a'ya bir mektup ta~~d~~~~iddias~ yla bir Türk kuryesini tutukluyorlard~ . Bu olay, BMM yönetiminin
Moskova Büyükelçisi Ali Fuat'la Sovyet D~~i~leri Komiserli~inin aras~n~~
aç~ yor; onun da Enver'in komplosunda parma~~~oldu~undan ku~kulanan
Sovyet yönetimi, Ankara yönetiminden, geri al~nmas~n~~ talep ediyor; Mustafa Kemal, Moskova'da sayg~nl~~~n~~ yitiren Ali Fuat'~~ daha sonra Ankara'ya ça~~r~ yor ve Enver Pa~a'yla bir ili~i~i olmad~~~~yolunda Lenin'e
güvence vermek zorunda kal~yordu 26 . Ancak, Ali Fuat Moskova'dan ayr~lmadan önce, Sovyet D~~i~ leri Komiseri yard~ mc~s~~ Lev Mihaloviç Karahan,
Enver'in göndermi~~oldu~u kesin süreli öneri konusunda Ankara Büyükelçisiyle görü~üyor; Sovyet yönetiminin, Enver'den bu denli bir ültimatom
almay~~hiç beklemedi~ini bildiriyordu 27.
öteyandan, Türkistan'daki durumu görü~mek amac~yla, Nisan ba~lar~ nda, Moskova'da toplant~lar yap~l~yordu. Bu toplant~ lara, Rahimbayef in
ba~kanl~~~~alt~ nda olan ve "Turtsik" olarak an~lan Ta~kent'teki Türkistan
Yönetim kurulunun kimi üyeleri kat~l~yordu. Görü~ülen ba~l~ ca konular,
Enver Pa~a'n~n Do~u Buhara'daki davran~~lar~~ ve ihtilâlcilere kat~lan kimi
"Genç Buharal~ lann" tutumuydu. Toplant~larda uzla~~c~~ bir yöntem izleniyor; Sovyet katlar~ , Türkistan ve Buhara'n~ n özerldi~ini onaylamaya haz~r
olduklar~n~~aç~kl~yor; Enver Pa~a'yla görü~ülmesini öneriyorlard~~28.
FO 371/8073/N 3621: Hodgson'dan Curzon'a gizli yaz~, Moskova 10.4.1922.
FO 371/8073/N 362: HC 2670 say~l~~Gizli ~stihbarat Raporu, 22.2.1922.
26 FO 371/7947/E 642: ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, 22.6.1922; ayr. bkz. Liman
von Sanders: "Enver Pasha in Turkestan", (Enver Pa~a Türkistan'da), Vossische Zeilung,
12.8.1922.
2' FO 371/7821/E 6773: Me~ed Gizli ~stihbarat Raporu, 8.5.1922.
28 FO 371/8074/N 5667: 706 say~l~~Gizli Rapor, 31. 5.1922 - A.2 "Orta Asya".
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~htilalciler ~ngiltere'den yard~m diliyor
~ ngiltere'nin Hindistan Bakanl~~~'nca 20 Nisan 1922'de D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderilen bir yaz~ya göre, Gantok'taki ~ ngiliz temsilcisi M.Bailey'den al~ nan gizli bir mektupta ~öyle deniliyordu: "Buhara'll bir yetkiliyle birlikte Haydar Hoca Mirbadalev adl~~ birisi, Do~u Buhara'da Bol~eviklere kar~~~çarp~~an Buhara Emini ve partisine yard~ mda bulunulmas~ n~~ dilemek amac~yla D~~i~leri Bakarnyla görü~mesini sa~lamam~~ rica etti. Afganistan'a gitmekte olan Enver Pa~a'y~~ ele geçirerek tutsak ettiklerini, ama
kendilerine Bol~eviklere kar~~~stratejik bilgi verdi~ini söyledi". ~ ngiltere
D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden P.M.Roberts, buna ili~kin olarak 24 Nisanda kaleme ald~~~~derkenarda ~öyle diyordu: "Görünürde ihtilal aksi zamanda ve kötü biçimde planland~ ; dolay~s~yla erken ba~ar~s~zl~~a do~ru
yöneliyor. Bu yüzden Afganlar herhalde bu ihtilâlden uzak duracaklard~ r"".
Buhara'daki Bol~evik gücünün yakla~~k olarak 20.000 oldu~u, Enver
yanda~lar~ n~ n ise sava~c~~ ve malzeme bak~m~ ndan oldukça zay~ f oldu~u
tahmin ediliyordu. Ancak, Buhara milis gücü eski önderi Ali Razar'~ n da
2.000 adam~yla birlikte ve Buhara'da komünistlere kar~~~yap~ lan, ama ba~ar~s~z kalan ayaklanmadan sonra Enver'e kat~ld ~~~~bildiriliyordu. O ana
dek görünürde Enver Pa~a, "Basmac~" olarak an~ lan Fergane'li çetelere
güveniyordu. Toplar~~ olmad~~~~gibi, küçük çaptaki silah ve mermileri de
yetersizdi. O güne dek önemli bir askeri harekat olmam~~ t~. Bizzat Enver
Pa~a'n~ n Buhara kentini ele geçirmeye çal~~t~~~ , ama K~z~ l Ordu'ca geri
püskürtüldü~ü; ancak Kar~~~bölgesini i~gal etti~i ve yanda~lar~ n~n orda
ya~ma davran~~lar~ nda bulunduklar~~ söyleniyordu.
Sovyet yönetiminin ak~ ma ar~~~göstermi~~oldu~u ilk tepki, Enver'in
düzenleme kar~~~ ~ngiltere'yi sorumlu tutmak olmu~tu. Afganistan Emirinin de bu ak~ m hakk~ nda bilgi sahibi oldu~una inan~ l~yor; onun, K~z~ l
Ordu'nun Buhara'da bulunmas~ na kar~~~ ç~ kt~~~~anla~~llyordu. Bol~evikler,
Enver'in Afganistan'dan para, silah ve mermi yard~ m~~ ald~~~ na inan~yorlar;
Moskova'daki ~ ngiliz temsilcisi Hodgson, "Enver'in maceras~n~ n Türkistan'da ona kar~~~ bir sempati yarat~ p yaratmayaca~~n~~ olaylar yak~nda
gösterecektir" yorumunda bulunuyordu. Anla~~ld~~~na göre, a~iret mensubu temsilciler Enver'i ziyaret ederek, kendi halklar~~ ona kat~lmaya henüz
haz~ r olmad~~~~nedeniyle sab~ r öneriyorlard~ . Yine Hodgson'a bak~lacak
29
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olursa,"Orta Asya'da Sovyet yönetimine kar~~~hiç ku~kusuz genel bir ho~nutsuzluk ve büyük bir yang~ n ç~ kmas~~ olas~l~~~" vard~.
Enver'in düzenlerinin tepkileri Moskova'ya dek yay~l~yordu; çünkü,
Küt-ül-Amara'da Türk Ordusuna komuta etmi~~bulunan Halil Pa~a, bir
süreden beri Sovyet ba~kentinde bulunuyor; henüz Ankara'ya dönmemi~~
olan Ali Fuat, Sovyet yönetiminin, Ankara yönetimine kar~~c~ l olan bir ki~iye bar~ nak vermemesi gerekti~ini öne sürerek protestoda bulunuyordu.
Halil Pa~a, Enver'e kat~lmak amac~yla Moskova'dan ayr~lmak için her
türlü davran~~ta bulunuyor; oradaki Hintlileri de ayn~~ biçimde davranmaya üsteliyor; ama onun maksad~ ndan ku~kulanan Sovyet yönetimi, Moskova'dan ayr~ lmas~ na her biçimde engel oluyordu.
Orta Asya'da Bol~evik yönetimine kar~~~ olan ho~nutsuzluk yaln~z
Müslümanlara münhas~ r kalm~ yordu. Orenburg ve Samara'da da yerel
ayaklanmalar oldu~u bildiriliyor; birçok tren hatlar~ n~n tahrip edildi~i ve
köprülerin havaya uçuruldu~u, Hodgson'a duyuruluyor; ancak Hodgson,
bu ak~m~n Buhara'daki ak~mla ili~kisi olup olmad~~~n~~ saptayam~yordu 30.
19 Nisan 1922 gecesi, Me~ed'deki ~ngiliz temsilcisinin Hintli yard~ mc~s~, Afgan ba~konsolosunu görmeye gidiyor; ba~ konsolos, Enver ve Rusya'daki tüm Türk uyruklar~n~n Bol~eviklere kar~~~çarp~~makta olduklar~n~~
bildiriyor; ~ ngiliz yönetiminin ihtilâlcilere neden mali yard~ m yapmad~~~ n~~
soruyor; ama Afganistan D~~i~leri Bakan~~ M.Tarsi (Terzi ?)'yle Kabil'deki
~ ngiliz diplomatik temsilcisi Albay Humphrys aras~nda Buhara'daki durum hakk~ nda özel bir görü~me yap~l~yordu. Görü~me s~ras~nda, M.Tarsi,
Enver'in Mustafa Kemal, Bol~ evikler ve Cemal'le kavga etti~ini; Bol~eviklerin Enver'i Ankara yönetimine teslim etmek amac~yla son günlerde onu
tutuklamay~~ tasarlad~~~ n~ ; doloy~s~yla, onun, Hazer Denizi'nin do~usundaki bölgede Bol~evildere elinden gelen her türlü kötülü~ü yapmak karar~ n~~
verdi~ini; o anda Do~u Buhara'da bir ihtilâl ak~m~~ örgütlemekle u~ra~t~~~n~~ aç~kl~yordu.
Sözlerini sürdüren Tarsi, ~ ngiliz diplomatik temsilcisinden, Enver'in,
~ngiltere ile Afganistan'~n ortak ç~ karlar~n~~ sa~lamada bir araç olarak kullan~l~ p kullan~lamayaca~~n~~ soruyor; Afganistan'~ n kuzey s~n~r~yla Rus
ülkesi aras~nda zay~ f, ba~~ms~z, tampon bir devlet bannd~rman~n Afganistan için de~eri biçilmiz yarar sa~layaca~~n~ ; Afganistan'~n co~rafi durumuFO 371/7821/E 6773: Me~ed Gizli ~ stihbarat Raporu, 8.5.1922.
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nun, Hindistan için, Belçika'n~ n Fransa'ya olan önemi kadar mühim oldu~unu; Rusya'n~ n yine eski Rusya oldu~unu ve dikkatini güneye, Hindistan'a do~ru yay~ lmaya vermeyi sürdürece~ini vurguluyordu. ~ngiliz
temsilcisinin sordu~u bir soruya kar~~l~ k veren Tarsi, ~slâm~ n ilkelerine
kar~~c~ l olan komünist Buhara Sovyet cumhuriyeti'nin varl~~~n~~ sürdürmesinin dü~ünülemiyece~ini öne sürüyor; Sovyet merkez komitesi ba~ kan~~
Osman Hoca'n~ n, Do~u Buhara'daki ayaklanmay~~ bast~ rmak amac~yla
Bol~eviklerce görevlendirildi~ini, ama ihtilâlcilere kat~ ld~~~ n~ ; daha sonra
ülkeden kaçarak Kabil'e s~~~ nd~~~ n~ ; Enver'in, Buhara'n~ n veya herhangi
bir Türkistan devletinin yöneticisi olmak ihtiras~ na sahip olmad~~~ n~ ;
çünkü bir yabanc~~ olarak pek destek görmiyece~ini; Enver'e 6o.000 tüfek
gönderilirse, Ruslan Buhara'dan temizleyebilece~ini; o zaman halk~n seçece~i bir yönetim kurulabilece~ini; davranma vaktinin geldi~ine ve has~ l
olan f~ rsattan yararlan~ lmazsa bunun yitirilece~ine inand~~~ n~~ vurguluyordu.
Ona kar~~l~ k veren ~ngiliz temsilcisi, Tarsi'nin aç~ klam~~~oldu~u proje
uygulan~rsa, Rusya'ca bir sava~~davran~~~~ olarak aç~ mlanaca~~n~ ; Enver,
Bol~evikleri, geçici bir süre için bile olsa Buhara'dan ç~ karmay~~ ba~arsa
dahi, durumunu ülkede uzun süre korumas~ n~ n olanaks~z oldu~unu; Ruslar~n güçlü bir kar~~~sald~ r~ya geçeceklerini ve Buhara'n~ n, ba~~ms~zl~~~ n~~
yitirece~ini; ~ngiltere ve Afganistan'~ n ç~ karlar~ n~ n, soruna bar~~~yoluyla bir
çözüm bulunmas~ n~~ gerektirdi~ini öne sürüyor, dü~ ünmeden bir maceraya
at~ l~rsa, bunun, ancak Buharal~ lar~ n sefaletini sürdürmekle kalmay~ p, Afganistan'~ n güvenli~ini de tehlikeye dü~ürebilece~i yolunda Tarsi'yi "bir dost
olarak" uyar~yordu 31.
Albay Humphrys, 20 Nisanda Hindistan Bakanl~~~'na gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~ nda, Tarsi'yle yapt~~~~görü~me hakk~ nda bilgi veriyor, "ciddi
sorumluluklar yaratacak" bir öneriye, henüz ba~lang~çtan sertçe kar~~~ ç~kmakla yetkisini a~mam~~~olmas~~ ümidini dile getiriyor; hali Badak~an'da
bulunan General Nadir Han'~ n "acele davran~~~ n~ n" oldukça ciddi sonuçlara yol açabilecek bir yang~ n ba~latabilece~i uyar~s~ nda bulunuyor; Hindistan Bakanl~~~ , onun Tarsi'ye söylemi~~oldu~u sözleri onayl~yordu 32 .
FO 371/8074/N 4519: K~ral Naibinden Hindistan Bakanl~~~ 'na kapal~~ telyaz~s~ ,
Simla 24.4.1922.
~~~'na kapal~~ telyaz~s~ ,
32 Ibid., Kabil'deki Ingiliz temsilcisinden Hindistan Bakanl
31

20.4.1922.
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Bu arada, Hindistan'daki ~ngiliz K~ ral Naibi, 27 Nisanda Hindistan
Bakanl~~~'na gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~nda, ~ ngiliz siyasetinin "Buhara sorununa kesinlikle kar~~mamak" oldu~una inand~~~n~ ; bu soruna kar~~mak
özlemiyle yanan Afganistan Emirinin, anla~~lan kendisini Rus misillemesine kar~~~destekleyece~i yolunda ~ ngiltere'den güvence almadan müdahaleye çekindi~ini; Emirin, ~ ngiltere'den silâh sa~layarak Enver'e göndermekle, ~ ngiltere'yi bu soruna kar~~t~ rmak amac~~ güttü~ünü; çünkü bu ülkeyi,
silah yard~ m~ nda bulundurmay~~ üstlenmeye inand~ nrsa, bu üstlenmenin o
kadarla kalmayaca~~n~~ iyi bildi~ini öne sürüyor; ~öyle diyordu: "Müdahalede bulunmak eyiliminde olsak bile, Enver'in varl~~~~bizi duraklamaya
zorluyor". K~ ral Naibinin Tarsi'ye atfen iddia etti~ine göre, Enver, "Alelâde bir maceraperestti". Onun öyle bir geçmi~i vard~~ ki, bu, kendisinin Ingiltere'yle ba~l~ l~ kla i~birli~i yapmas~ n~~ olanaks~z yap~yordu. ~ ngiltere, Enver'in projesini z~ mmen bile desteklese, Rusya ile olan ili~kilerini tehlikeye
dü~ürebilirdi; oysa ki o s~ rada ~ ngiltere, bu denli bir durumun meydana
gelmesini dilemiyordu.
K~ ral Naibine göre, ortada pratik bir soru vard~: ~ngiltere'nin, Veziristan konusunda Emirin i~birli~ini sa~lamaya çal~~~ rken, onun büyük ilgi
gösterdi~i bir konudaki önerilerini ivedilikle reddetmesi do~ru bir davran~~~
olabilir miydi? Naip, ayr~ca, ~u öneride bulunuyordu: "Afganistan'a Buhara ihtilâline ili~kin davran~~~~ konusunda oldukça dikkatli olmas~ n~~
Humphrys arac~ l~~~yla ö~ütlemeliyiz, çünkü bu ihtilâl, Afganistan'~ , bizim
de yard~ m edemeyece~imiz biçimde oldukça tehlikeli bir duruma sokabilir". ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ , Hindistan Naibinin bu önerisini kabullenerek 6 May~s'ta Humphrys'e gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~yla bunu yerine
getiriyordu B.
Albay Humphrys, ~ngiliz yönetiminin Buhara ayaklanmas~ na ili~kin
görü~lerini 17 May~s sabah~~ Afganistan D~~i~leri Bakan~~ Tarsi'ye aç~ kl~yor;
Tarsi'nin kendine 19 Nisanda tasla~~n~~ çizdi~i projeyi ~ngiltere'nin desteklemesinin söz konusu olam~yaca~~ n~~ bildiriyordu. Uzun süren bir tart~~madan sonra, Tarsi, ihtilâlciler yarar~ na güç kullanman~ n Afgan ç~ karlar~ na
kar~~c~ l olaca~~n~~ gönülsüz olarak kabulleniyor; Afgan yönetiminin "~övenist ö~elerinin" üstünlük kazanmalar~ n~~ önlemek için etkisini kullanaca~~n~~
söylüyor; ama, Emirin, Buhara'y~~ Rus askerlerinden kurtarmak yönündeki
dü~ünü gerçekle~tirmek için Humphrys'in diplomatik deste~ine s~~~ n~yor;
" ~ bid., belge no. N. 4256: K~~:al Naibinden Hindistan Bakanl~~~ 'na kapal~~ telyaz~s~ ,
Simla 27.4.1922.
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Ingiliz yönetiminin, Türk bar~~~uzla~mas~~konusunda kar~~la~t~~~~ s~k~nt~~
gözönünde tutulursa, Enver'in Mustafa Kemal'e kar~~~duydu~u ldnden yararlanma olana~~~olup olmad~~~n~~ soru~turmas~n~~ dileyor; bu konuda arabuluculuk yapmay~~öneriyordu.
Ona kar~~l~k veren Humphrys, ~ngiliz yönetiminin Afganistan'a kar~~~
en dostane duygular besledi~ini bildiriyor; Buhara'ya kar~~~kesin yans~zl~k
tutumu uygulayaca~~n~~ve Tarsi'nin de önerdi~i gibi, ~ngiltere ile Afganistan aras~nda s~k s~k görü~~al~~~veri~inde bulunulmas~n~~iyi kar~~l~yor; ancak, Rusya'ya kar~~~ba~gösteren ve Ingiltere'nin kar~~mamak karar~n~~ ald~~~~ihtilâ1 alumma önderlik yapan Enver konusunda Tarsi'nin yapm~~~oldu~u öneriyi pek anlayam~yordu. Tarsi'nin iddia etti~ine göre, Rusya
Türkistan'~ndaki tüm Müslüman a~iretleri, Rusya'n~n dayan~lmaz boyunduru~unu söküp atmak için didiniyorlard~~ve Humphrys'in "esasl~~ biçimde" vermi~~oldu~u ö~üde kar~~n, Tarsi, büyük bir firsat~n kaç~nlmakta oldu~u inanc~ndayd~. Humphrys, at~lganl~kla davranma= yarataca~~~büyük
tehlikelere yeniden de~iniyor; Tarsi ise, hayati önemi olan bu sorunu yak~n bir tarihte yeniden görü~melerini öneriyordu; ama tüm bu görü~meler
olumlu bir sonuca ba~lanam~yordu 34.
Burada ~u ilginç olaya de~inmek yerinde olur: Sovyet Rusya D~~i~leri
Komiseri yard~mc~s~~ Lev Mihaloviç Karahan, 12 A~ustos 1922'de Moskova'daki Afgan Büyükelçisiyle görü~ürken, Enver'in Orta Asya'daki ak~m~n~n I<i
''~gâr'daki ~ngiliz ba~konsolosu arac~l~~~yla ingiltere'ce finanse edildi~ini öne sürüyordu 35. Ancak, Türk ve ~ngiliz kaynaldannda, bu iddiay~~
do~rulara herhangi bir belge bulunamam~~t~r. Gerçekte, Enver Pa~a,
ölümünden önce yazd~~~~bir mektupta, "ke~ke ingilizlerle temaslara giri~mi~~olsayd~k" der .
Enver Pa~a Ruslara yana~~yor
Enver Pa~a, 1922 y~l~~ Nisan ba~lar~nda, Kabil'deki temsilcisi Bedri
Bey'e gönderdi~i bir mektupta, kendi tutumunu anlat~yor; buna, Ruslar~n
Buhara ve Türkistan'da uygulamakta olduklar~~sömürgeci amaçlann neden oldu~unu; bu amaçlann Afganistan ve Türkiye'nin ç~karlar~na kar~~c~l
oldu~unu öne sürüyor; Bedri Bey'den, oradaki Rus temsilcisi RaskolniIbid., belge no. N. 5048: Humphrys'den Curzon'a kapal~~telyaz~s~, Kabil 17.5.1922.
FO 371/8075/N 7889: Hodgson'dan Curzon'a yaz~, Moskova 13.8.1922.
36 Aydemir, s.66o.
34

35
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kov'dan, Ruslar~n hangi evreye dek ba~~ms~z bir Buhara ve Türkistan'la
görü~melerde bulunmaya haz~r olacaldann~~ saptamas~n~~ dileyordu. Bu yana~malara kar~~l~k veren Ruslar, Enver'in, Rusya ile dostluk ili~kileri olan
veya gerçekte Rusya'ya federal ba~larla ba~l~~ bulunan bu devletlerin
sözcüsü olarak kabul edilemiyece~ini ve kendisiyle ancak teslim olduktan
sonra görü~ebileceklerini bildiriyorlard~.
Bu arada, Bol~evikler, durumla ba~a ç~kabilmek için Buhara'ya berkitici güçler sevketmek amac~yla ellerinden geleni yap~yorlard~. 20 Nisanda
Semerkant ve Çarc~'dan, iyice silâhland~nlm~~~ 20.000 askeri K~z~lsu-Ta~kent demiryolu üzerinde bulunan Kâgan'da topluyorlard~. Bunlann
8.000'i, daha sonra ~ehrisebz'den gelen ihtilâlcilerce ku~at~lm~~~bulunan
Kar~~'ya gönderiliyordu. Bunu izleyen a~~r çarp~~ma sonunda, Bol~evilderin ihtilâlcileri Semerkant'a do~ru geri püskürttükleri bildiriliyordu. May~s
ba~lar~nda, Termez dolaylannda da çarp~~ma oluyor; bu kent, Çu~ka
Güzar'~~ i~gal eden ihtilâlcilerce K~l~f kesiminden tecrit edilmi~~bulunuyordu. ihtilâlciler, ~~~~ May~sda Kermin'e sald~r~yor, ama alt~~ saat süren çetin
bir çarp~~madan sonra geri çelcilmeye zorlan~yorlard~.
1922 y~l~~ Nlay~s~na dek, Enver Pa~a, yanda~lar~n~n da umut etti~i kesin bir zafer kazanam~yordu. Hâlâ direnmekte olan Termez'i i~gal etmek
amac~yla 19 May~sda Baysun'dan ~irabat'a do~ru ilerliyor; Bol~evikler
oraya Kerki'den berkitici bir güç sevkediyordu. Enver'in buyru~undaki
güç, ço~unlu~u atl~~ olmak üzere 20.000 ile 30.000 aras~~ tahmin ediliyordu.
~~ Hazirana dek, ihtilâlciler, Baysun'dan 40 kilometre kadar ilerleyerek,
Gü~ar'dan 20 kilometre kadar uzakta bulunan Çe~me ve Hazifan'daki
Bol~evik hendeklerini ele geçiriyorlard~ . Çarp~~ma durmadan sürüyor; yaralanan Bol~evikler hergün cepheden Güzar'a sevkediliyordu. 8 Haziranda
Enver'le ihtilâlci yanda~lan Termez'e giriyor; ama Çarc~, K~rki ve Kil~ f'dan takviye gücü gelince kentten püskürtülüyorlard~. Çarp~~ma, 12 gün
süreli olarak, kentin ~~ o kilometre kuzey ve do~usunda sürüyor; her iki
yan a~~r kay~p veriyordu. Kale d~~~nda yakalanan Rus askerlerinin kimi
tutsak ediliyor, kimisi de öldürülüyordu. Çarp~~mada Rus askeri komiseri
M.Marosin'in hayat~n~~ yitirdi~i bildiriliyordu '7. Bu arada, Enver Pa~a ~irabat'~~ i~gal ederek Bol~eviklere büyük zaiyat verdiriyordu; ama Ruslar~n
bu denli yenilgileri k~sa süreli oluyor; onlar~ , sava~~bölgesine ek berkitici

FO 37 ~~ /8o8o/ N 8484: Hindistan Bakanl~~~ 'ndan D~~i~leri Bakanl~~~ 'na yaz~,
12.9.1922, ili~ikte Me~ed Gizli ~stihbarat Raporu, NO.22, 17.7.1922.
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güçler sevketmeye k~~k~ rt~yor; Çarc~, Kar~~, Güzar ve Kerki'den hemen hemen hergün takviye gücü ula~~yordu'.
Enver Pa~a ve Pan-Turanizm
Kabil'deki ~ngiliz diplomatik temsilcisi Albay Humphrys'in 29 May~s
1922'de Lord Curzon'a bildirdi~ine göre, bir gün önce kendisiyle görü~en
~ran elçisinin, Enver'in Türkistan'da Pan-Turanist emelleri oldu~unu;
onun "kesinlikle Bol~eviklere kar~~" davrand~~~n~ ; Afganlann Enver'e yard~ m sözü verdiklerini ve ona para sa~lad~klanna inand~~~n~; bunun, Afganlann miyop bir siyaset izlediklerini gösterdi~ini, çünkü "Pan-Turanc~~
emellerin, sonuçta, Afganistan'~ n Türkçe konu~an ilçelerini de kaps~yaca~~n~" öne sürdü~ünü; Enver'in son günlerde Rus generali Budienni'yi a~~r
bir yenilgiye u~ratt~~~n~ ; Afganistan Emirinin, o s~rada Afgan Dan~~tay~n~n
üyesi olan ve eskiden ~stanbul polis müdürü bulunan Bedri Bey'in büyük
ölçüde etkisi alt~nda oldu~unu aç~ klad~~~n~~ bildiriyordu".
Bu arada, Ruslar, Türkistan'a çok say~da berkitici bir güç sevkediyorlard~. K~z~lsu yoluyla Kafkasya'dan; bir bölü~ü de Orenburg demiryoluyla
getirilen bu güç, Ku~k bölgesine y~~~llyor, ama bir bölü~ü de, Buhara'daki Bol~evik askerlerini berkitmeye gönderiliyordu. Ruslar~ n amac~, güç
gösterisi yaparak, Afganistan'~, Enver Pa~a'y~~ desteklemekten vazgeçirmekti. 6 Haziranda Bol~evik ordusunun tahmini say~s~~ ve üssü ~öyleydi: Ta~kent 4.500, Fergane ~ o.000, Semireçya 5.000, Hive 7.000, K~z~lsu'dan Askabad'a dek L000, Askabad 4.000, Askabad'dan Merv'e dek 3.000,
Merv'den Ku~k'a dek ~~ o.000, Çarc~~ 3.500, Kerki-Termez 7.000, KaganKar~~-Semerkant
"Basmac~" ak~m~n~n Sovyet bas~n~ndaki yank~lar~~
Orta Asya'daki olaylar hakk~nda suskunlu~unu sürdüren Sovyet bas~n~ , 1922 y~l~~ Haziran ay~~ sonlar~ na do~ru bu konuda biraz bilgi yay~nlamaya ba~l~yordu. 28 Haziran 1922 tarihli lzvestiya gazetesinde bu konuda
iki yaz~~ yay~mlan~yordu. Yaz~lardan biri, M.Peters'in "Enver Pa~a'n~n maceras~" ba~l~~~~alt~nda kaleme ald~~~~bir makaleydi. Öteki yaz~~ ise Cemal
Pa~a ile yap~lan bir mülakat biçimindeydi. M.Peters'e bak~lacak olursa,
~ bid., belge no. N 8735: Me~ed Gizli ~stihbarat Raporu No. 18, 19.6.1922.
FO 371/8o74/N 5478: Humphrys'den Curzon'a kapal~~ telyaz~s~, Kabil 29.5.1922.
FO 371/8074/N 6007: Hindistan'daki ~ngiliz Ba~komutan~ ndan Sava~~Bakanl~~~'na
kapal~~ telyaz~s~, 13.6.1922.
38
39
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Enver, "Orta Asya'daki silahl~~ tüm Müslüman güçlerinin, Sovyet Rusya,
Buhara ve Hive'ye kar~~~ açt~klar~~ mücadelede komutan~~ pozuna
bürünmekle birlikte", gerçekte Fergane ve Do~u Buhara'dan gelen "Basmac~” çetelerinin önderli~ini yap~yordu.
Yine Peters'in iddia eti~ine göre, son dört y~ldan beri, bu çeteler, Fergane'de, "Türkistan'~n en verimli topraklar~n~~ bir vah~et diyan yapm~~lar
ve pamuk sanayiini büsbütün tahrip etmi~lerdi". Do~u Buhara'da Enver'in yanda~lar~, Rus ihtilalinden bu yana meydana gelen yeni iktisadi
düzenden memnun olmayan veya eski Emir ve yanda~lar~n~n etkisi alt~ nda
bulunan mollalarca Sovyet gücüne kar~~~ k~~k~ rt~lan halk aras~ndaki ö~elerden olu~uyordu. Peters, "cürüm i~lemi~~eski mahkümlardan" Kur~irmat,
Muyettinof ve Kul Rahman gibi ki~ilerin "Basmac~lar~nn önderleri aras~nda bulundu~unu; Enver'in, önderlik kat~ n~~ dört "e~kiya ba~~yla" payla~mak zorunda kald~~~n~~ ve ak~m~n ba~ar~s~zl~~a u~rayaca~~n~~ iddia ediyordu'''.
Rus önderleri Enver Pa~a'y~~ortadan kald~rmak karar~n~~al~yor
K~sa bir süre sonra, Sovyet yönetimi, Orta Asya Ola~anüstü Komisyonunun eski ba~kan~~ bulunan ve Do~u Buhara ile Fergane'de Sovyetlere
kar~~~ba~gösteren ak~ ma kendi ki~isel barbarl~ klann~n ba~l~ca nedeni olu~turdu~una inan~ lan M.Peters'i küçültücü biçimde Moskova'ya geri ça~~rmak karar~n~~ al~yor; gittikçe geni~lemekte olan ve Rus yönetiminden ayr~lmay~~ dileyen yerel halk~n genel dile~ini yans~tan ak~ mla ba~a ç~kamayaca~~n~~ anl~yordu 42. Buna kar~~n, Ruslar, 19 Haziranda, Enver'e kar~~~ciddi
biçimde harekata geçmeye haz~ rlan~yor-43, bölgeyi yat~~t~rmadan önce onu
ortadan kald~rmay~~ ye~~tutuyorlard~. ~evket Süreyya Aydemir, Ruslar~n
Enver'e ve çetecilerine kar~~~sevkedilecek olan ordunun ba~komutan~~ olarak (sonra Mare~al olan) General Kamenev'i; ona yard~mc~~ olarak da V.I.
~urin, N.E.Kokorinni ve M.Baturin'i atad~klann~~ yazar.
Bu arada, Ta~kent'te sorumlu Sovyet yetkilisi olan ve daha sonra yerine Legrand atanan M.Tsukerman, Kamenev'le birlikte olay bölgesini geziyor; bu geziden sonra, Enver Pa~a'dan "kurtanlacak” bölgeyi yönetmek
41 ~bid., belge no. N 6593: Hodgson'dan Curzon'a yaz~, Moskova 29.6.1922.
42 ~bid., belge no. N 5899: Hodgson'dan Curzon'a yaz~, Moskova 9.6.1922.
43 Aydemir, Rus harekat~na 18 May~sda General Orjonikidze komutas~nda ba~land~~~n~~ kaydeder; Aydemir, s.663.
44 ~bid., 5.672.
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amac~yla yeni bir konsey kurulmas~~ görü~ü ortaya at~ l~yor; ayn~~ zamanda,
bir süre sonra, ticaret özgürlü~ü ve siyasi haklar~ n e~itlenmesi konusunda
Buhara kamu oyuna ödün (taviz) verici siyasi bir kampanya ba~lat ~ lmas~~
karar alt~ na al~ n~yordu 4'.
Moskova'daki ~ ngiliz temsilcisi Hodgson'un 29 Haziranda Lord Curzon'a bildirdi~ine göre, Türkistan'daki durum Bol~evik yönetiminden yana
geli~iyordu. 18 May~ sta Buhara'ya hareket eden K~z~ l Ordu Ba~komutan~~
Kamenev'in, oradaki askeri birliklerin komutas~ n~~ Rus Genel Kurmay~ na
mensup Albay Kokorinni'ye devrederek Moskova'ya dönmekte oldu~u haber veriliyordu. O s~ rada Buhara Emin ünvan~~ ve Ali uydurma ad~ n~~ kullanmaya ba~layan Enver'in silah ve mermi s~k~nt~s~~ çekti~ine inan~ l~yordu.
Ona patlay~c~~ maddeler sa~lamaya çal~~an Zehti, son günlerde Türkistan'da Bol~eviklerce tutuklan~yordu. Orta Asya'da tevkif edilen kimi Türk
subaylan da Moskova'ya götürülerek Ankara'ya sürülüyorlard~ ".
25 Haziran'da, Enver Pa~a, Güzar'la ~ehrisebz aras~ nda bulunuyor,
silah ve mermileri oldukça azalan 25.000 ki~ilik bir güce komuta ediyordu. Ruslar, Enver'le çetecilerinin Afganistan'a çekilmelerini önlemek amac~yla, onlara iki yandan sald~ rrnay~~ tasarl~yorlard~. Baysun, Dehay, Hisar,
Dü~enbe, Kafirnihan irma~~~ve Feyzabat do~rultusunda ilerleyen Rus
gücüne Melnukov; ~irabat, Kokayti, Termez, Kabadyan, Kurgan-tübe,
Külyap ve Balcevan do~ruldusunda ilerleyen güce de Nikitin komuta
ediyordu. Enver Pa~a, bu güçler önünde sürekle geri çekilmek zorunda
kal~yordu'.
Enver Pa~a ve ~stanbul bas~n~~
Bu arada, Enver Pa~a'n~ n serüvenleri hakk~nda ~stanbul bas~ n~ nda da
haberler yay~ mlanmaya ba~lan~yordu. 1922 y~l~~ Temmuz ba~lar~ nda, Peyam
Sabah gazetesinde ç~ kan ve Enver Pa~a'n~ n Orta Asya'daki davran~~lar~ n~~
alk~~layan bir yaz~ , Osmanl~~ ba~kentinde kimi görü~lere yol aç~yordu. Bu
gazetenin sahibi, Kemalistlere kar~~c~ l tutumuyla kötü ad yapm~~~Ali Kemardi. Istanbul'daki ~ ngiliz Yüksek Komiser vekili Nevile Henderson,
D~~i~leri Bakan vekili Arthur James Balfour'a ii Temmuzda gönderdi~i
gizli yaz~da, Padi~ah Vahdettin'in "çok nefret etti~i" Mustafa Kemal'i orta4 ' FO 371/9291/N 2203: P.M.Roberts'in, "Rus-Afgan ili~kileri" konusunda kaleme ald~~~~rapor, Londra 1.3.1923; ayr. bkz., Aydemir, s.663.
FO 371/8074/N 6593: Hodgson'dan Curzon'a yaz~, Moskova 29.6.1922.
~ bid., belge no. N.6o07: Hindistan'daki ~ ngiliz Ba~komutan~ ndan Sava~~Bakanl~~~'na
kapal~~ telyaz~s~, 13.6.1922; ayr. bkz. Aydemir, s.671-2.
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dan kald~rmak için Enver'i olanakl~~ bir araç olarak görebilece~ini; Padi~ah~ n ayn~~ biçimde nefret etti~i ve korktu~u Bol~eviklere kar~~~Enver'in cephe almas~ ndan cesaretlenerek onun "potansiyel gücünü" Mustafa Kemal'i
ortadan kald~ rmada ve kendi yetkisini yeniden kurmada kullanmak yoluna
gidebilece~ini bildiriyordu.
Henderson'a bak~ lacak olursa, Padi~ah, çok geçmeden, Mustafa Kemal'e kar~~c~ l araçlar bulmak gere~ini duyacak olan ~ngiliz yönetiminin
onay~yla, Enver'i muhtemelen kullanmay~~ dü~ünüyordu. Yine Henderson'un iddia etti~ine göre, bizzat Enver, kendi amaçlan için, Padi~ah~ n
koruyuculu~unu sa~lamay~~ dileyordu. Son bir y~ l zarf~ nda, Istanbul'daki
~ngiliz Yükse Komiserli~ine Enver'le ili~ki kurulmas~~ iki kez önerilmi~ti.
Yüksek Komiserlik basçevirgeni Andrew Ryan'a yöneltilmi~~olan bu öneriler o denli dolayl~~ biçimde ve ku~kulu kaynaklarca yap~ lm~~t~~ ki, Ryan,
bunlan kabule yana~mam~~t~.
~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Do~u Dairesi yetkililerinden D.G.Osborne, bu konuya ili~kin olarak ~u yorumda bulunuyordu:
"Kemal'e kar~~, padi~ah, Enver ve Ittihat ve Terakki Derne~i
ö~elerinden olu~acak kombinezon - hele son günlerde Ankara'da
kurulan yeni kabineye kimi ~ttihatç~~ Bakanlann da atanm~~~olmalar~n~n ~~~~~ nda - ilginç bir faraziyedir. Bu kombinezon, sathi
aç~dan do~al olmayan bir ittifak biçimindedir, ama Padi~ah~ n
içinde bulundu~u oldukça güç durum gözönünde tutulursa, olanaks~z de~ildir. Kemal'i ba~tan atmak yarar~na bile olsa, Padi~ah~n ç~ kar~~ u~runa Enver'i hazmedebilece~imize ku~kuluyum".
Enver Pa~a'n~n son günleri ve ölümü
1922 y~l~~ Haziran~nda Enver Pa~a'n~ n y~ ld~z~~ sönmeye ba~l~yordu. Kimi yerlerde mücahitlerin ba~an sa~lad~~~~ve ihtilâ1 ak~ m~ n~ n Buhara'n~ n
her yan~ nda gittikçe güçlendi~i yolundaki iyimser ~ ngiliz Gizli ~stihbarat
Raporlan'na kar~~ n, Enver Pa~a, komutas~ ndaki 25.000 ki~ilik güçle Güzar
ve ~ehrisebz aras~nda' da~l~k bölgeye çekilmek zorunda kal~yordu. Bu
durumu 2 Temmuzda e~ine gönderdi~i mektupta ~öyle yans~t~ r:

"Gerisin geri Dü~enbe'ye gidiyorum. Zerger'den beri her gün
çarp~~ma oluyor. Geri çekiliyoruz".
" FO 371/7868/E 7072: Nevile Henderson'dan Arthur James Balfour'a gizli yaz~, ~stanbul 11.7.1922.
49 FO 371/8o8o/N 8484: Me~ed Gizli istihbaratRaporu, NO.20 Ve 22, 3 ve 17.7.1922.
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Dört gün sonra gönderdi~i mektupta ~öyle diyordu:
"Ruslar, Çilli-göl ve Kurgan-tüpe'yi i~gal etmi~ler. 30 atl~~ ve 290
piyade ile ben da~lar, kayalar aras~ nda yat~yorum..." 5°.
g Temmuz'da, Enver Pa~a, Kabadyan'dan Baysun'a hareket ediyor 51 ;
bir hafta kadar sonra, Çitral Mehtar~'na mektup yazarak, Türkistan ve
Buhara'n~ n "kutlu (mukaddes) yönetimi" için silâh ve mermi yard~ m~~ dileyordu 52. K~sa bir süre sonra, Kâfimihan ~rma~~n~ n kenar~ nda bulunan
Termez'in 6o kilometre kadar kuzeyindeki Baysun da~lar~ nda büyük bir
yenilgiye u~rat~ l~yordu. Bu yenilgi, Enver'le yard~mc~s~~ ~brahim Bey aras~ nda ç~ kan uzun süreli dü~manl~~a atfediliyordu. Bu arada, Sovyet askeri
birlikleri, yaln~ z Güzar do~rultusundan sald~ rmakla kalm~yor, ayn~~ zamanda, Termez'den getirdikleri birliklerle yandan da sald~r~ya geçiyorlard~. Bu
y enilgi sonunda, Ruslar, 6o.000 tutsak ve çok miktarda sava~~malzemesi
ele geçiriyor; Enver Pa~a'n~ n da~~lan gücü bozgun içinde geri çekiliyordu.
Ruslar, Baysun'un 120 kilometre do~usunda bulunan Balcevan kasabas~n~ , inatç~~ bir direni~ten sonra, 18 Temmuzda i~gal ediyorlard~. bu i~gal, Enver'e son darbeyi vuruyor ve onun gücü ikiye ay~-diyordu. Enver'in,
en yak~ n noktas~ nda Balcevan'dan takriben 8o kilometre uzakta bulunan
Afganistan hududuna do~ru geri çekilmekte oldu~una inan~l~yordu. 24
Temmuzda e~ine gönderdi~i mektupta: "Ruslar Kâfimihan suyunu geçtiler; Dü~enbe Ruslar~n eline geçti" diyor; ertesi gün Sat~lm~~~ k~~la~~ndan
gönderdi~i mektupta ise ~unlar~~ ekliyordu: "Afgan Emirine, askerinin ve
rnuavenetinin (yard~ m~n~ n) çekilmesinin iyi olmad~~~ n~~ ve Bol~eviklere emniyet cazi bulunmad~~~n~~ (güven gerekmedi~ini) bildirdim..." Enver Pa~a
yaz~s~n~~ ~öyle bitiriyordu:
"~~te efendici~im, bu son sat~ rlar~ m~~ yazarak mektubumu kap~yorum. içine, buran~n her gün sana yollad~~~m yabani çiçeklerinden maada, kaç gecedir alt~ nda yatt~~~ m karaa~açtan kopard~~~m
ufak bir dal~~ da gönderiyorum... Seni Hüdan~n birli~ine yavrular~mla beraber emanet ederim, ruhum efendici~im. Karaa~aca
çak~ mla ismini yazd~ m... Enverin".
Aydemir, 5.670.
FO 371/8o8o/N 9131: Me~ed Gizli ~stihbarat Raporu, No.26, 4.8.1922.
~ bid., belge no. N 10102: Hindistan'~ n Kuzey-Bat~~ Hudut ~li Gizli ~stihbarat Raporu, No.38, 5.10.1922.
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Bu, Enver Pa~a'n~ n kar~s~ na yazd~~~~bilinen son mektuptur. Sat~ lm~~~
k~~la~~nda yaz~ lm~~t~r. Bu k~~lak, eski Do~u Buhara ve bugünkü Tacikistan'~ n güneyinde, Afganistan s~ n~ r~ ndan 8o kilometre kadar kuzeyde, Afganistan'a inen ba~l~ ca vadi ile ana yollardan do~uya, Pamir etekleri do~rultusuna dü~en Balcevan bölgesidir. Her yer Ruslarca i~gal edilmi~tir. Enver
Pa~a'n~ n gücü sürekle da~~lmaktad~r. Kendisi ise, Pamir'in a~~lmaz da~lar~~
do~rultusunda ve Abiderya suyu vadisine gerileyerek karargah~n~~ Abiderya
köyünde kuruyordu. Onun, Buhara-Afganistan s~ n~r~ n~~ olu~turan Penç irma~~n~~ a~amamas~~ ve Afganistan'a geçememesi; Kulap ve Balcevan do~rultusunda Pamir da~lar~ na do~ru dal~~~, kurtulma olanaklar~n~~ ortadan
kald~ nyor'; A~ustos ba~lar~ nda, bir çarp~~mada ya~ant~s~ n~~ yitiriyordu.
Türk kaynaklar~ na göre, 4 A~ustos, Kurban Bayram~ 'n~ n birinci günü
yap~ lan bayram töreni s~ ras~ nda, do~udaki vadinin Dere-i Hakiyan
bölümüyle Çeçen Tepe do~rultusunda silah sesleri geliyordu. Bu bir Rus
bask~ n~yd~~ ve tören yerindeki halk, bask~nc~ lar~ n makineli tüfek ate~leri alt~ nda ya~ant~lar~ n~~ yitirebilirdi. Tam o anda, Enver pa~a ivedilikle at~ na atl~yor, bir kaç~~ Türk olmak üzere 25'e yakla~~ k atl~~ onu izliyordu. Do~u
Çegan tepesinde Ruslar mitralyözlerle ölüm saç~yorlard~ . En önde bulunan Enver Pa~a k~l~c~ n~~ çekiyor; yan~ ndakiler de onu aynen izliyor; Çegan
Tepesinde, Kulikov komutas~ndaki birliklere sald~ r~yor; bu sald~r~, Rus askerlerini ~a~~ rt~yor; k~sa bir süre için ba~ar~l~~ oluyorsa da, biraz sonra, Enver Pa~a, mitralyöz ate~i önünde at~ndan dü~erek son nefesini veriyor; ona
e~lik edenler ve at~~ Dervi~~de cans~z olarak yere y~ k~llyorlard~.
Bu olaydan sonra, Rus askerleri, cesetleri arayarak tüm e~yalar~~ ele
geçiriyor; Enver Pa~a'n~ n cesedini soyuyor, ama kanl~~ çama~~rlar~ n~~ üzerinde b~ rakarak ve cesetleri kald~rmayarak sava~~sahas~ ndan aynl~yorlard~.
Enver'in cesedi iki gün Dere-i Hakiyan üzerinde, Çegan topraklar~ nda kal~yor; iki gün sonra, da~lardan inen bir köy imam~~ Enver Pa~a'n~ n cesedini tan~yor; ko~arak Abiderya'dakilere bilgi veriyor; tüm na~lar~~ getirip
Abiderya suyu kenar~nda ve vadisindeki Abiderya köyünde bir p~ nann ba~~ ndaki ceviz a~ac~ n~n alt~na gömüyorlard~~
Ayn~~ olay~~ ~imdi de ~ngiliz Gizli ~stihbarat kaynaklar~ ndan izleyelim:
Bu kaynaklara göre, Balcevan köyünde bulunan Enver Pa~a'n~ n Bol~evikler taraf~ndan "haince öldürüldü~ü" yolunda 1922 y~ l~~ Ekim ay~nda bir
'3 Aydemir, 5.674-7.
~ bid., s.683-7.
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haber al~n~yordu. Anla~~lan, Bol~evikler, Enver ve yanda~lar~na genel af ve
koruyuculuk sözü vererek onlar~~ Kulab'a ça~~r~yor; Enver, bu ça~r~y~~ kabullenerek, L000 adam~yla birlikte, Kurban Bayram~'ndan iki hafta önce
Kulab'a ula~~yordu. Bayram~ n birinci günü, Enver Pa~a ve öteki birçok
Müslümanlar, Kulab'~ n Cumma Mescidinde toplan~ nca, Bol~evikler onlara
yukar~dan bomba atarak Enver'i ve öteki Müslümanlar~n ço~unu mescit
içinde öldürüyorlard~. Bu felaketten kurtularak kaçanlar, hududu geçerek
Afganistan'a s~~~n~yorlar& Bu olay~n, Afganistan Emirini çok hiddetlendirdi~i söyleniyordu. Ama ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden P.M.
Roberts, 27 Aral~ k 1922'de kaleme ald~~~~derkenarda, bunu "Enver olay~n~ n ho~~(gülünç) bir yank~s~" olarak nitelendiriyordu 55 .
Afgan gazeteleri, Enver Pa~a'n~ n son günleri hakk~nda, olaylara sözde
görgü tan~~~~olduklar~ n~~ iddia eden ki~ilerin ifadelerini yay~ nl~yordu. Nazar-~~ ~erif'in ~ttihad-t ~sk~n adl~~ gazetesine göre, Enver Pa~a, Kurban Bayram~~ dolay~s~yla askerlerine, evlerine gitmeleri için izin veriyordu. 3 A~ustos arife günü, subay ve erlerine, ~ehit olaca~~na dair rüya gördü~ünü
söylemi~ti. Ertesi gün, Bayram namaz~ ndan sonra, geriye kalan az say~da
er, Bayram töreni dolay~s~ yla verilen ziyafete gidince, Ruslar, Balcevan'daki kamp~~ sararak ani bir bask~ n yap~yorlard~. Enver Pa~a'n~n kahramanca
direndi~i ve onun ivedilikle yard~ m~ na ko~an birkaç yanda~~yla birlikte bir
Rus birli~ini imha etti~i; ama bir süre sonra üç kez vurularak yere y~k~ld~~~~söyleniyor; cesedi, olaylardan sonra bulunarak törenle topra~a veriliyordu. Gazete, uzun y~ llar Enver Pa~a'ya hizmet eden ve ona sad~ k kalan at~n~ n da sahibiyle birlikte feci biçimde nas~l öldü~ünü ac~~ bir dille anlat~yordu. Bu gazetenin, Enver Pa~a'n~ n son günleri hakk~nda yay~ mlad~~~~haber, Enver'in ölüm tarihi konusunda Ruslar~n yay~nlam~~~olduklar~~ rapordan biraz de~i~iyor, ama Manchester Guardian adl~~ ~ngiliz gazetesinin muhabiri M. Ronsome'un göndermi~~oldu~u habere uyuyordu 56.
Rus bas~n~~ da Enver Pa~a'n~ n ölüm haberini yay~ ml~yordu. Pravda
Türkestana, onun, 15 A~ustosta, Do~u Buhara'da öldü~ünü yaz~yordu;
ama Türkistan halk~, bu haberin as~ls~z oldu~unu öne sürerek bunu kabullenmiyordu. ~ngiliz ~stihbarat~ n~n Eylül ay~~ ortalar~ na do~ru sa~lad~~~~
bilgi, Enver Pa~a'n~n ölmedi~ini gösteriyordu. Baysun'dan gelen iki Türk
FO 371/8o8o/N ~~ 1228: Gilgit Siyasi ~stihbarat Raporu, Eylül-Ekim 1922.
s6 ~ bid., belge no. N ~~ o675: Kuzey-Bat~~ Hudut ~li Gizli ~stihbarat Raporu No.4o,
~~ 9. ~~o. ~~922 - VI "Türkistan ve Buhara".
Belleten C. LIV, 76
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subay~ , Enver Pa~a'n~n Termez yak~nlar~ndaki çarp~~mada hafifçe yaraland~~~n~, ama daha sonra büsbütün iyile~ti~ini iddia ediyordu'.
Onun ölümünü Kabil'deki ~ngiliz diplomatik temsilcisi Albay
Humphrys de, 18 A~ustos 1922'de D~~i~leri Bakanl~~~na gönderdi~i kapal~~
telyaz~s~nda ~öyle do~ruluyordu: "Bugün Ta~kent'ten al~nan bir telsiz mesaj~~ gere~ince, Enver'in, Do~u Buhara'da öldürüldü~ü bana bildirilmi~tir'. Bu haberi 24 ~ubat 1923'de Beregil geçidi yoluyla Mastuc'a ula~an
ve Malakand'daki ~ngiliz siyasi temsilcisiyle görü~en, Türkistan, Buhara ve
Hive yönetimlerinin elçisi oldu~unu söyleyen, Abdülhamit adl~~ bir ki~i de
~öyle do~ruluyordu:
"Gazi Enver Pa~a, geçen Bayram öldü. Bugün, Türkistan'da
onun yerini Hac~~ Sami Pa~a alm~~~bulunuyor. Enver'in elçisiydim, ama o ölünce Hac~~ Sami'nin elçisi oldum"".
Daha önce Me~ed'den gelen haberlerde, Enver'in halâ sa~~oldu~u ve
Türkistan Cumhuriyetinin cumhurba~kan~~ atand~~~~iddia ediliyorsa da',
22 Aral~k 1922'de, Kabil'deki ~ngiliz diplomatik temsilcisi Albay
Humphrys'le görü~en Afganistan Ordular~~ Ba~komutan~, Enver'in, muhtemelen 5 A~ustos 1922'de, Bayram günü, Bol~eviklerce öldürüldü~üne zerre kadar ~üphe olmad~~~n~~ aç~kl~yordu 61 .
"Basmac~" ihtilâlinin sonu
Enver Pa~a'n~n ölümünden sonra, onun gücünün ~brahim Bey komutas~ndaki bölü~ü geriye çekilerek, Sangtuda yak~nlar~nda, Vak~~ ~rma~~n~n
sa~~kenar~ndaki tepelerde mevzileniyordu. 1922 y~l~~ A~ustosunda, Rus generali Budienni, Andican'~n do~usundaki da~larda "Basmac~lara" kar~~~ba~ar~l~~ harekatta bulunuyor, ihtilâlcilerin önderlerinden ~er Muhammed'le
Enver Pa~a'n~n güçleri kavu~am~yordu. 24 Eylülde, Ruslar, Vak~'~n bat~s~nda, Baba Da~'da, yaln~z birkaç yüz sava~ç~yla hala direnmekte olan ibrahim'e kar~~~harekat~~ sürdürüyorlar; Kabadyan ve Kurgan-Tüpe'yi ele
geçirerek onun ard~nda üstleniyorlard~. Ama ~brahim, Ruslar~n dikkatini
ibid., belge no. N rol ~ o: Me~ed Gizli istihbarat Raporu No. 31, 18.9.1922.
FO 371/8°75/N 8o11: Humphrys'den Curzon'a kapal~~ telyaz~s~, Kabil 18.8. [922.
FO 371/92861N 3028: Malkand'daki Ingiliz temsilcisinden yaz~, 25.2.1923.
FO 371/8o75~N 9220, Maconachie'den D~~i~leri Bakanl~~~na kapal~~ telyaz~s~, Kabil
3.1(11922.
FO 371/9277/N 137: Humphrys'den Curzon'a kapal~~telyaz~s~, Kabil 29.! 2.1922.
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ba~ka yana çekmeyi ba~ar~yordu, çünkü k~sa bir süre sonra, ~irabat dolaylar~nda yap~lan çarp~~malar sonunda Ruslar, ileri mevzilerini bo~altarak
Termez'e çekilmeye zorlan~yorlard~. Bu arada, Andican Beyi Muhittin
Ruslarca tutsak ediliyor ve 28 Eylül 1922'de Ta~kent "ihtilal yarg~ tay~nc~",
kur~una dizilmek cezas~na mahküm ediliyordu'.
1923 y~l~~ Nisan~na dek, Enver Pa~a'n~n sa~~oldu~u yolunda çevrede
söylentiler dola~~yordu; ama "güvenilir bilgiye" dayand~~~n~~ iddia eden 16
Nisan 1923 tarihli ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, Enver Pa~a'n~n hala hayatta oldu~u yolundaki ku~kular~~ da~~t~yordu. Enver Pa~a öldükten sonra,
pa~a ünvan~~ tak~nan Hac~~ Sami'den mektup alan bir ajana bak~lacak olursa, Enver, 1922 y~l~~ A~ustosunda Balcevan yak~nlar~nda ya~ant~s~n~~ yitiriyordu. Onun ölümünden sonra mücahitlerin komutas~n~~ üzerine alan Hac~~ Sami, da~~lm~~~bir durumda bulunan tüm çeteleri do~rudan do~ruya
kendi komutas~~ alt~nda toplayamamakla birlikte, o s~rada yakla~~k olarak
600 ki~ilik bir güce komuta ediyor ve ~ngiliz ajan~na gönderdi~i yaz~da,
ihtilal ak~m~n~n çökmesini önlemek için Enver'in ölümünün gizli tutulmas~~
gerekti~ini vurguluyordu. Dolay~s~yla, Enver'in hayatta oldu~u haberi çevreye yay~l~yor; onun kaderinden Bol~evikler bile emin olmuyordu".
1923 y~l~~ Haziran ay~n~n ortalar~na do~ru, Afganistan D~~i~leri Bakan~,
Buhara ihtilâlinin önderi olarak Enver Pa~a'n~n yerini alm~~~bulunan Hac~~
Sami'nin Badak~an'a s~~~nd~~~~ve ihtilalin "görünürde çökmü~~oldu~unu",
Kabil'deki ~ngiliz diplomatik temsilcisi Albay Hamphrys'e aç~kl~yordu".

Ek 1:

Bir Buharal~'mn aç~klamalar~~
1 923 y~l~~ Ocak ay~nda Malakand'a ula~an Abdülhamit adl~~
Tezgüzar'll bir Üzbek gencinin ~ngiliz ~stihbarat~na anlatt~~~na göre, kendisi, yedi ay önce Kabil'de bulunuyordu. Ba~lang~çta, Bol~evik ihtilâlinden
sonra, Ahmet Zeki Velidi'nin önderli~i alt~nda kurulmu~~olan Bol~eviklere
62 FO 371/8179/N 9461: ~ ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~'n~n, Enver Pa~a'n~ n ölümüyle sonuçlanan askeri harekâtla ilgilenen bir ajan~ n haz~rlam~~~oldu~u "oldukça gizli" rapor, tarihsiz.
63 FO 371/9035/E 6437: ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, 16.4.1923; ayr. bkz. A.~.Zebelev, et. al.: Basmachestvo, Vozniknoveniye, sushchnost, krakh, Moskova 1981; Joseph Castagne: Les Basmatchis, Paris 1925, s.6I-2.
" FO 371/9289/N 5356: Humphrys'den Curzon'a kapal~~ telyaz~si, Kabil 15.6.1923.
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kar~~c~l gizli derne~in üyesiydi. Bu dernek, Buhara ihtilâline kat~lacak kadar güçlü olmamakla birlikte, Buhara ve Fergane a~iretlerini, direni~lerini
sürdürmeye k~~k~rtmada ba~l~ca rolü oynuyordu.
Abdülhamit'in anlatt~~~na göre, Ahmet Zeki Velidi, o s~rada, Hive'de
bulunuyor ve dernek üyelerini, "Bol~eviklerle gizlice i~birli~i yapmaya
gönderiyordu". Böylece, Abdülhamit, Buhara Sovyet yönetiminin Sava~~
Bakan~~ oluyor ama ihtilâlcilere silah ve para yard~m~~ yap~yor; Enver Pa~a
oraya ula~~nca ona kat~llyordu. Enver Pa~a, takma bir ad alt~nda ve Bol~eviklerce A~kabat'a ve oradan da Buhara'ya götürülüyordu. Gerçek bir
Bol~evik olmad~~~ndan, Buhara'da iken, f~rsattan yararlanarak kaç~yor ve
Ibrahim Lakay komutas~ndaki ihtilâlcilere kat~llyordu. Bu arada Abdülhamit Bakan olarak Buhara'da kal~yor, ama Enver Pa~a'ya para, silah ve
Rus ordusunun hareketleri hakk~nda bilgi gönderiyordu. Daha sonra, Buhara Sovyet yönetiminde bir anla~mazl~k ç~k~yordu. Yönetim üyelerinin kimileri, tüm kaynaklar~~ Enver Pa~a ve yanda~lar~n~n emrine vermeyi dileyor; kimileri de, ulusal ba~~ms~zl~k ad~na siyasi yollardan çal~~may~~ ye~~
tutuyordu.
Gizli derne~in üyelerinden olan Feyzullah Hoca, ikinci grubun ba~kan~~ s~fat~yla Moskova'ya gönderilerek Çiçerin, Lenin ve öteki tüm Sovyet
önderleriyle görü~üyor ve onlarla, Buhara Komünist Partisi ad~na bir anla~ma yap~yordu. Buhara'ya dönünce, Abdülhamit'i, Trotski ile Lenin
aras~ndaki ili~kiye benzer ili~ki kurmalanna ve hep birlikte, Bol~evikler
ad~na Enver'e kar~~~sava~maya ça~~r~yor; ama Abdülhamit buna kar~~~ ç~karak, Buhara ordusunu, o s~rada Buhara yak~n~nda sava~makta olan Enver Pa~a'ya kat~lmak üzere birlikte götürüyordu. Enver Pa~a Do~u buhara'da iken, Abdülhamit'in gücü Nur Aka bölgesinde iki ay çarp~~~yor; daha sonra Baysun'da Enver'in gücüne kat~llyordu.
Osman Hoca da Enver'e kat~lmak amac~yla Buhara'dan ayr~l~yor;
ama bunda ba~ar~~ sa~layamayarak, daha sonra Akça yoluyla Afganistan'a
s~~~nlyordu. Takriben üç hafta sonra, Enver Pa~a, Abdülhamit'i, Karatagan ve Darvaz'da propaganda yapmaya gönderiyor; on gün sonra da ona
~ngiliz yönetiminden yard~m dilemek amac~yla Kabil'e ve oradan da Hindistan'a gitmesi buyru~unu veriyordu. O s~rada Enver Pa~a'n~n Çitral
Mehtan'na bir mektup gönderdi~ini biliyordu, ama bu mektubun ta~~y~c~s~~ olmad~~~~gibi bunu göndermedi~ini de aç~kl~yordu.
Abdülhamit, Enver Pa~a'n~n ölümünden önce Kabire ula~~yordu.
Gerçekte, Enver Pa~a'n~n öldü~ü haberini ald~~~nda, seyahatinin
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dönü~ünde Feyzabat'ta bulunuyordu. Enver'in anyla birlikte Feyzabat'a
gelen Muhittin, ~sly~ m ve Halil adl~~ kuryeleri görmemi~ti, çünkü ba~ka
bir yoldan seyahat etmi~lerdi. Buhara'ya dönünce, her yandan Enver'in
öldü~ü haberini al~yor; örgütün büsbütün bozularak sava~~ n durdu~unu
görüyordu. Hisar yoluyla Darvaz'dan Fergane'ye ula~t~ktan sonra direni~i
yeniden örgütlüyor ve sava~~~yeniden ba~lat~yordu. Enver Pa~a'n~n yerini
önder olarak Hac~~ Sami al~yordu. Abdülhamit'le görü~en ~ngiliz ~stihbarat
subay~ , onun Enver Pa~a oldu~unu san~yordu 6'.
Ek

2:

Bol~evilderin Orta Asya'da uygulad~klar~~siyaset
Enver Pa~a'n~ n ölümünden ve "Basmac~ " mücahitlerinin Bol~eviklerce
a~~ r bir yenilgiye u~rat~ lmalar~ ndan sonra, Buhara'n~ n eski Emin, Seyit
Muhammed Alim Han, 3 Kas~ m 1922'de ~ ngiltere, Japonya, Çin, Amerika, Uluslar Derne~i (Cemiyet-i Akvam), Türkiye ve ~ran yönetimlerine
gönderdi~i bir and~ r~da ~öyle diyordu:
"Ba~lang~ çtan beri Bol~evikler, Buhara, Hive, Türkistan ve genellikle Orta Asya'da en nefret edici ve en baya~~~bir siyaset izlemektedirler. O ülkelerdeki Müslüman halk~n bugünkü durumu
hakk~ nda soru~turma yap~l~ rsa, bu siyasetin gerçek önemi anla~~ lm~~~olur. Bol~eviklerin i~renç politikalar~, ilkin tüm ~ekliyle belirgin olmad~ ; ancak yava~ça bütünlendi".
Alim Han, bundan sonra, 19 7'den bu yana kaydedilen olaylar~ n bir
tarihçesini veriyor; Lenin'in, Türkistan, Buhara ve Hive gibi, Rusya'n~ n
do~u illerini olu~turan ülkelerin, Rusya'n~ n tüm egemenlik ve koruyuculu~undan büsbütün özerk olacaklar~ n~~ söyledi~ini vurguluyor; Bol~eviklerin
o ülkelerde i~lemi~~olduklar~~ gaddarl~ klan aç~ klayarak ~öyle diyordu:
"Batum'dan Buhara'ya gelen me~hur Gazi Enver Pa~a, Buhara,
Türkistan ve Hive Müslümanlar~n~n iç duygular~ n~~ anlayarak oldukça duygulanm~~~ve Mücahitlere yard~ mc~~ olmak için, Buhara'da sava~anlara kat~ lm~~t~... Halk~n duygular~ n~~ dikkatle inceledikten sonra benden görev dilemi~ti. Ben de onun içtenlik ve yeteneklerini gözönünde tutarak, Mücahit Ordusunun komutas~n~~
ona vermi~tim.
FO 371 /9286/N 3800: J.M.Ewart'tan M.Howell'e gizli yaz~, Pe~avar 12.3.1923.
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Bu arada, Bol~evikler, ordular~n~~ berlcitiyor ve geni~~ölçüde bir
harekata giri~iyorlard~. Mücahitler, onlara kar~~~sert biçimde direniyor, ama sava~~malzemesi eksikli~i yüzünden ba~ar~~sa~layam~yorlard~. Bu sava~~n ortas~nda Gazi Enver Pa~a ~ehit edilmi~~
olabilir; ama ba~ka önderlerin komutas~nda, Ordu'nun çarp~~malan sürmekle kalm~yor, her geçen gün gittikçe daha etkin
oluyor..."
Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden D.T. Monteath, bu and~ nya ili~kin olarak ~u ilginç yorumu kaleme al~yordu:
"...Son birkaç y~ldan bu yana Me~ed'delci askeri ata~eden al~nan
bilgilerin ~~~~~~alt~nda, Orta Asya'da çizilmi~~bulunan deh~et ve
peri~anl~k çizelgesi, görünürde hiç de abart~lm~~~de~ildir... Bu
and~n, hiç de~i~tirilmeden yay~nlan~p uygun çevrelerde da~~t~l~rsa, Ruslara kar~~~yararl~~ bir propaganda arac~~ olabilir. Türk
yönetimine dolays~z olarak gönderilmi~~bulunuyor ve belki (okunulursa), Ankara Meclisi'ndeki Rus muhalifierinin durumunu
güçlendirebilir.
...And~nn~n kaleme al~nm~~~oldu~u tarihten bu yana, Bol~eviklere kar~~c~l mücahitlerin (veya görü~e göre Basmac~lann) kal~nt~lann~n bel kemi~ini olu~turan Ser Muhammed Bey'in ezici bir yenilgiye u~rat~lm~~~oldu~u, inan~ lmayacak biçimde bildiriliyor" 66.
Ek 3:
Pan-islâmizm Ak~m~~
Orta Asya'da ç~kan "Basmac~" ayaklanmas~, ~ngiliz yönetimini de çok
kayg~land~nyor; bu yönetim, söz konusu ayaldanman~n Pan-~slâmizm ak~m~yla ili~kili oldu~unu san~yor; ~ngiltere'nin Hindistan ve D~~i~leri Bakanl~klar~, "Do~u huzursuzlu~u" olarak nitelendirdikleri sorunu inceleyerek
rapor haz~rlamas~~ için bakanl~klar aras~~bir komite kuruyorlard~. Komiteye, a~a~~daki örgüt ve ak~mlar~n Britanya ~mparatorlu~u'nun ç~karlar~na
kar~~c~l davran~~lar~na ili~kin tüm kan~tlar~~ (onlar~n örgütlerinin yetenekleri, amaçlar~, birbirleriyle olan ili~kiler, tek ba~lar~na veya toplu olarak giri~tikleri davran~~lar~n tehlike oran~~ve onlar~n ihmal edilip edilemeyecekle66 FO 371/9289~N 1352: Humphrys'den Curzon'a yaz~, Kabil 29.1.1923; ayni dosya,
belge no. N 5193: Manchesier Guard~an Gazetesi, 5.6.1923.
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rini de içeren) bir rapor haz~rlamak görevi veriliyordu: ~~. Türk ulusalc~lan, 2. M~s~r ulusalc~lan, 3. Hindistan ulusalc~lan, 4. Anadolu ve öteki yerlerdeki Pan-~slâmizm ak~m~, 5. Ittihat ve Terakki Derne~i'nin örgütü ve
6. Avrupa, Amerika ve Asya'daki Hintli ihtilâlciler.
Komite, 15 ~ubat 1922'de çal~~malar~ na ba~l~yor ve ayn~~ y~l~n 17
A~ustosunda raporunu bütünlüyordu. Hindistan Bakanl~~~'nda 20 oturum
yapan komite, Britanya, Fransa, Almanya, ~talya, Avusturya, ~sviçre,
Türkiye, M~s~r d~~~ nda Kuzey Afrika, Orta Asya, Afganistan ve ~ran'daki
çe~itli gruplar~n çal~~malar~n~~ dikkatle inceliyor; Mesopotamya (Irak), Hindistan ve M~s~r'~~ da etkileyen davran~~lar~~ gözden geçirerek, Türk ulusalc~lar~~hakk~nda özel bir rapor yay~ml~yordu.
Komitenin görü~ünce, tüm Do~u'da ba~gösteren huzursuzlu~a sava~tan önceki ko~ullar k~smen neden oluyordu. Bu ko~ullar ~unlard~: her tür
d~~~denetime kar~~~ ~ahlanan ulusalc~l~~~n geni~lemesi; siyasi ~uura yol açan
e~itimin yay~lmas~~ ve sanayiin geli~mesi; sosyal ve dinsel önyarg~lar. Sava~~
s~ras~nda ve sava~tan sonra meydana gelen ko~ullar, a~a~~daki ba~l~ca etkinlikler yoluyla, yukar~daki ko~ullar~~ daha da etkiliyordu: ~ . do~rudan
do~ruya sava~~yüzünden meydana gelen düzensizlik; 2. Yüce Devletlerin
bir birlerine kar~~~sava~malan ve Do~u'lulann bu mücadeleye kat~lmalar~n~ n olu~turdu~u görüntü; 3. Yüce Devletlerin, zay~flamalan ve ba~ka i~lerle u~ra~malan nedeniyle Do~u sorunlar~na gereken dikkat ve etkiyi verememeleri; 4. Rus ~mparatorlu~u'nun bölünmesi ve bunun sonucu olarak
yap~lan ülke de~i~iklikleri ve kömünist propagandas~ ; 5. Do~u ülkelerine
da~~t~lan ve hala da~~t~lm~kta olan çok miktarda silah ve mermi; 6. ekonomik s~k~nt~.
Do~u ülkelerindeki huzursuzlu~un ba~l~ca nedeni, çe~itli do~u halklar~n~n, kendilerini Avrupa'Illann her tür denetinden kurtarmak yolunda
harcad~klar~~ çaba olarak nitelendirilebilecek kesin ulusalc~l~kt~. Do~u'nun
her kesiminde Avrupa'ya kar~~c~ l bir "fanatiklik” egemen oluyordu. ~slami
bir dünya gücü olarak diriltmek amac~n~~ güden Pan-~slâmizm, uzun bir
süreden beri varl~~~n~~ sürdürüyordu. Bu ak~m~n siyasi bir silah olarak de~erini benimseyen Padi~ah Abdülhamit, çe~itli Müslüman halklar~~ Avrupa'n~n boyunduru~undan kurtulmaya k~~k~ rtmak ve Türklerin sayg~nl~~~n~~
~slam Dünyas~'nda artt~ rmak suretiyle Avrupa Devletlerini güç bir durumda b~rakmak amac~yla Pan-~slâmizm ak~m~n~~ yeniden canland~rmak için
üstün çabalarda bulunmu~tu.
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gog'da Genç Türklerce tahttan indirildikten sonra, Pan-islâmizm
örgütü, Ittihat ve Terakki Derne~i'nin eline geçiyor; bu dernek, Pan-~slân~c~~gizli dernekleri daha da geli~tiriyor; ama Dünya Sava~~'nda Türklerle Almanlar, bu akl~ndan pek yararlanam~yorlard~. B~rak~~ma s~ras~nda Ittihat ve Terakki Derne~i'nin partizanlan Avrupa'ya kaçarak, özellikle ~talya, ~sviçre ve Almanya'da yeniden örgütlenmeye ba~l~yor; Bol~evilderle i~birli~i yapmaya karar veriyorlard~. Onlar~n tüm propagandas~, Müslümanlan ve özellikle Türkiye'yi zulümden kurtarmak; bu ülkeye, ~tilâf Devletleri'ne kar~~~yapt~~~~mücadelede destek olmak; Afganistan'a her tür yard~m~~
yapmak; Müslüman toplumlara kendi al~nyaz~s~n~~saptama (self-determinasyon) hakk~~ verdirmek ve Müslümanlar~n az~nl~k olduklar~~ ülkelerde onlara ulusal ve dinsel haklar sa~lamak; emperyalizme kar~~~mücadele ederek, bu siyasay~~ destekleyen tüm halklarla say (dava) birli~i yapmak; Asya'n~n çe~itli ülkelerinde iç ihtilâl ak~mlar~n' sürdürmek veya bu ak~mlar~n
berkitilmesini olanakl~~ yapmak; Sovyet yönetimine, Hindistan'da ihtilâl ç~kar~lmas~na ili~kin projelerinde destek olmak; Ingilizlerin M~s~r'dan çekilmelerini ve Suriye'nin özgürlü~e kavu~mas~n~~ sa~lamak amaçlar~n~~
güdüyorlard~.
Avrupa'da ba~l~ca faaliyet merkezleri Berlin, Münih, ve Roma'da;
önemli ~ubeleri ise Paris, Cenevre, Viyana ve Londra'da idi. Hiçbir zaman
bol olmayan mali fonlann~~Sovyet kaynaklar~~ sa~l~yor; bunlara, çe~itli
ö~renciler, d~~~ülkelerdeki Afgan temsilcileri, Hindistan'daki Merkezi Hilâfet Komitesi ve K~z~lay Derneklerince yap~lan yard~mlar da ekleniyordu.
Onlar~n faaliyetleri ~öyle örgütleniyordu: ~ . Azad-t as ~ark, Berlin'de Kaveh
Press ve Liva el ~slam adl~~ gazeteler arac~l~~~yla propaganda (bunlar~n masraflann~~Enver Pa~a kar~~llyordu); Paris'te, daha sonra ad~n~~ Echo de ['Orient olarak de~i~tiren Echo de l'Islam adl~~ gazete (buna da mali yard~m~~
Türk ulusalc~lan yap~yordu); 2. öteki ~slam ülkelerindeki iç alc~mlarla ili~kileri sürdürmek; ve 3. ö~renciler arac~l~~~yla: Türk ulusalc~lan, özgürlü~e
kavu~an islâm devletleri aras~nda gev~ek bir federasyon kurulmas~~amac~n~~
güdüyorlard~~

FO 371/9002/E 618: Hindistan Bakanl~~~'ndan D~~i~leri Bakanl~~~'na gizli yaz~;
Londra 133.1923; ili~ikte "Do~u huzursuzlu~una ili~kin olarak bakanl~klararas~~komitenin
haz~rlad~~~~rapor".

